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Οι πληροφορίες στην παρούσα δημοσίευση λή-
φθηκαν από ήδη δημοσιευμένες πληροφορίες
και άλλες πηγές οι οποίες κρίνονται αξιόπιστες
κατά την ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας. 
Οποιεσδήποτε εκτιμήσεις για μελλοντικές απο-
δόσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δεν
αποτελούν ξεκάθαρη ένδειξη για μελλοντικές
αποδόσεις.
Κατά διαστήματα, η Sharelink Securities &
FinancialServicesLtd («SLSFS»), η μητρική της
εταιρεία, SFS Group Public Company Ltd («SFS
Group»), άλλα μέλη του SFS Group, οι συνδε-
δεμένοι και υπάλληλοί τους πιθανώς να έχουν
συμφέρον σε αξίες που αναφέρονται στην πα-
ρούσα δημοσίευση. Πιθανόν να καταβάλλεται
χρηματιστηριακή προμήθεια στα πρόσωπα αυ-
τά σε σχέση με συναλλαγές σε μερικές ή όλες
τις αξίες που αναφέρονται. Η SLSFS, ως επιχεί-
ρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και/ή ο
όμιλος εταιρειών SFSGroup επιδιώκουν να έχουν
και/ή έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με εταιρείες
που αναφέρονται. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυ-
τές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πως η SLSFS
δυνατό να έχει σύγκρουση συμφερόντων που
μπορεί να επηρεάσει την αντικειμενικότητα της
έκθεσης. 
Αξίες που αναφέρονται υπόκεινται σε επενδυτι-
κούς κινδύνους, περιλαμβανομένης της πιθα-
νότητας απώλειας του κεφάλαιου που επενδύ-
θηκε. Παρόλο που οι πληροφορίες λήφθηκαν
από πηγές που η SLSFSκρίνει ως αξιόπιστες, δεν
εγγυόμαστε την ακρίβειά τους και δυνατό να εί-
ναι ημιτελείς ή συρρικνωμένες. Όλες οι από-
ψεις, μελλοντικές εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί
αποτελούν την άποψη του προσώπου που ετοί-
μασε την έκθεση αυτή κατά την ημερομηνία ετοι-
μασίας και δυνατό να αλλάξουν χωρίς οποιαδή-
ποτε προειδοποίηση. Η SLSFSπροτίθεται να κα-
λύπτει τον εκδότη που αναφέρεται στην παρού-
σα έκθεση με έρευνες και αναλύσεις, περιλαμ-
βανομένων εκθέσεων αναφορικά με ειδήσεις
που αφορούν τον εκδότη, μετά από κάθε δημο-
σίευση οικονομικών αποτελεσμάτων ή άλλων
σημαντικών σχετικών γεγονότων.
Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για την παρούσα
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Η
κερδοφορία της
Marfin Popular
Bank για το 2009
μειώθηκε στα
174 εκατ. ευρώ

από 395 εκατ. ευρώ το 2008.
Τα κέρδη του Ομίλου για το
2009 επιβαρύνθηκαν από τις
συνέπειες της παγκόσμιας χρη-
ματοοικονομικής κρίσης, τη
δυσμενέστερη εξέλιξη του επι-
χειρηματικού τομέα στις αγο-
ρές που δραστηριοποιείται ο
Όμιλος, την απόφαση της Διοί-
κησης για αύξηση των προβλέ-
ψεων προκειμένου να θωρακι-
στεί η Τράπεζα έναντι πιθανών
μελλοντικών κινδύνων, αλλά
και από έκτακτη φορολογική
εισφορά ύψους 12,8 εκατ. ευ-
ρώ στην Ελλάδα.

Τα καθαρά έσοδα
από τόκους για το
2009 έφτασαν τα
636 εκατ. ευρώ από
744 εκατ. ευρώ το
2008, μειωμένα κα-
τά 15%. Αυτό αντα-
νακλά κυρίως τη με-
γάλη πίεση στο καθαρό περιθώ-
ριο τόκων, που διαμορφώθηκε
στο 1,72% τον Δεκέμβριο του
2009, από 2,40% τον Δεκέμβριο
του 2008. Οι αρνητικοί παράγο-
ντες που επηρέασαν τα καθαρά
έσοδα από τόκους είναι οι μειώ-
σεις του βασικού επιτοκίου του
Ευρώ και των άλλων νομισμάτων,
καθώς και η πίεση στα περιθώ-
ρια των καταθέσεων λόγω του
έντονου ανταγωνισμού που ση-
μειώθηκε στην αρχή του έτους.

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώ-
ματα και προμήθειες ήταν μειω-
μένα κατά 21% σε σχέση με το
2008, σε 228 εκατ. ευρώ λόγω
των χαμηλότερων εσόδων από
τα τραπεζικά προϊόντα εξαιτίας
της χαμηλής ζήτησης για δανει-
σμό και της υποτονικής δραστη-
ριότητας των αγορών κεφαλαί-
ου κατά τη διάρκεια του 2009.
Τα χρηματοοικονομικά και άλ-
λα έσοδα ανήλθαν σε 211 εκατ.

ευρώ το 2009 έναντι 54 εκατ. ευ-
ρώ το 2008, κυρίως λόγω της βελ-
τίωσης που παρατηρήθηκε στις
αγορές των ομολόγων κατά το
2009.

Τα συνολικά λειτουργικά έξο-
δα έφθασαν τα 625 εκατ. ευρώ
σε σχέση με 591 εκατ. ευρώ το
2008. Ο δείκτης κόστος προς
έσοδα για το 2009 ανήλθε σε
58,1% σε σύγκριση με 54,5%
για το 2008.

Τα λειτουργικά κέρδη (πριν τις
προβλέψεις) μειώθηκαν κατά
9% και έφτασαν τα 450 εκατ.
ευρώ σε σύγκριση με 494 εκατ.
ευρώ το 2008. Το Συγκρότημα
αύξησε σημαντικά τη χρέωση
για προβλέψεις το 2009 σε 251
εκατ. ευρώ σε σχέση με 129

εκατ. ευρώ το 2008,
λαμβάνοντας υπό-
ψη την επιδείνωση
του οικονομικού πε-
ριβάλλοντος, με
σκοπό την περαιτέ-
ρω ενίσχυση του
ισολογισμού για εν-
δεχόμενη επιδεί-

νωση του πιστωτικού κινδύνου.
Οι προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις το 2009 αντιστοιχούν
σε 1,00% των δανείων του συ-
γκροτήματος σε σύγκριση με
0,61% για το έτος 2008.

Προοπτικές
Λόγω της συνεχιζόμενης οι-

κονομικής κρίσης και των ιδιαί-
τερα αβέβαιων συνθηκών που
επικρατούν στο ευρύτερο οικο-
νομικό και επιχειρηματικό περι-
βάλλον, η Διοίκηση του Ομίλου
εκτιμά ότι δεν υπάρχει η απαι-
τούμενη ορατότητα για να πα-
ράσχει πληροφόρηση σχετικά
με τη μελλοντική κερδοφορία.
Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά
όμως ότι με τη σταδιακή βελ-
τίωση στις οικονομικές συνθή-
κες θα υπάρχει θετική επίδρα-
ση στη μελλοντική κερδοφορία
του Ομίλου. Επιπλέον, η Διοίκη-
ση του Ομίλου επισήμανε ότι η
Τράπεζα, χωρίς να έχει συμμε-

τοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης
τραπεζών της ελληνικής κυβέρ-
νησης διατηρεί δείκτη Κεφα-
λαιακής Επάρκειας 11,8%, με
Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Δια-
βάθμισης (Tier 1) 9,7%. Οι στρα-
τηγικές προτεραιότητες του Συ-
γκροτήματος έχουν ως κύριους
άξονες την ενδυνάμωση του
ενεργητικού με ανάληψη προ-
ληπτικών προβλέψεων, διατή-
ρηση υψηλού επιπέδου ρευ-
στότητας, καθώς και πρωτο-
βουλίες με σκοπό τη βελτίωση
του καθαρού περιθωρίου επι-
τοκίου. Οι προτεραιότητες αυ-
τές έχουν συνδυαστεί με πρό-
γραμμα συγκράτησης δαπανών. 
Εκτιμήσεις κερδοφορίας και

αξιολόγηση
Λαμβάνοντας υπόψη τα απο-

τελέσματα του Συγκροτήματος
για το 2009, τους παράγοντες
που αναφέρουμε πιο κάτω άλ-
λα και τις τρέχουσες συνθήκες
που επικρατούν στις αγορές που
δραστηριοποιείται το Συγκρό-
τημα, εκτιμούμε ότι η κερδο-

φορία του Συγκροτήματος για το
2010 θα ανέλθει στα 204 εκατ.
ευρώ. Η κερδοφορία αυτή αντι-
προσωπεύει απόδοση ενσώμα-
των ιδίων κεφαλαίων 9,7%. Για
τον λόγο εξόδων προς έσοδα
προβλέπουμε ότι θα ανέλθει σε
57,9% το 2010. Θα πρέπει όμως
να σημειωθεί ότι λόγω της με-
γάλης αβεβαιότητας που επι-
κρατεί στο χρηματοοικονομικό
περιβάλλον, οι εκτιμήσεις αυτές
υπόκεινται σε μεγάλη μεταβλη-
τότητα, ενώ η ορατότητα κερ-
δών παραμένει πολύ χαμηλή.

Οι εκτιμήσεις μας λαμβάνουν
υπόψη παράγοντες όπως:

●  Οι δύσκολες οικονομικές
συνθήκες που επικρατούν διε-
θνώς.

●  Ο αντίκτυπος της επιβρά-
δυνσης της παγκόσμιας οικονο-
μίας στην οικονομία και τον τρα-
πεζικό τομέα τόσο στην Κύπρο
όσο και στην Ελλάδα λόγω της
εκεί παρουσίας και λειτουργίας
των κυπριακών τραπεζών.

● Οι δύσκολες οικονομικές

συνθήκες στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, τη Ρωσία αλλά και άλ-
λες περιοχές που δραστηριο-
ποιείται το Συγκρότημα.

● Ο οξύς ανταγωνισμός που
επικρατεί στον τραπεζικό τομέα
τόσο στην Κύπρο όσο και στην
Ελλάδα.

●  Η χαμηλή ορατότητα κερ-
δών (low earningsvisibility) των
τραπεζών διεθνώς.

Κατά την άποψή μας η Marfin
Popular Bank αξίζει να αποτι-
μάται περίπου 0,9 φορά τα εν-
σώματα ίδια κεφάλαιά της. Τα
ενσώματα ίδια κεφάλαια της
Τράπεζας εκτιμώνται σε 2,60 ευ-
ρώ ανά μετοχή. Η τιμή-στόχος
που θέτουμε για την εταιρεία πα-
ραμένει στα 2,20 ευρώ ανά με-
τοχή. Οι βασικές παράμετροι που
χρησιμοποιήσαμε για να κατα-
λήξουμε σε αυτή την αποτίμηση
είναι: επαναλαμβανόμενη από-
δοση ενσώματων ιδίων κεφα-
λαίων 11%, κόστος κεφαλαίου
11,7% και μακροπρόθεσμος
ρυθμός ανάπτυξης 3,0%. 

Στα €450 εκατ. 
τα λειτουργικά 
κέρδη πριν 
τις προβλέψεις

Σε αναβάθμιση των προβλέψεών του για την
παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2010 προέ-
βη ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρα-
τών ΟΠΕΚ. Στη μηνιαία έκθεσή του, η οποία
δόθηκε στη δημοσιότητα την εβδομάδα που
πέρασε, εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση θα αυ-
ξηθεί φέτος κατά 900.000 βαρέλια την ημέ-
ρα, έναντι 800.000 βαρελιών την ημέρα που
ανέμενε στην προηγούμενη έκθεσή του.
Όπως τονίζει ο ΟΠΕΚ, η ζήτηση πετρελαίου
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παγκό-
σμια οικονομία, η οποία στηρίζεται από τα μέ-
τρα τόνωσης που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις.
«Τα μέτρα αυτά έχουν ήδη κάνει σημαντική
δουλειά δίνοντας ώθηση σε πολλούς τομείς
της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου αυτού
της ενέργειας», αναφέρει το καρτέλ. Στο μετα-
ξύ, τη μείωση των δραστηριοτήτων της στη
διΰλιση καυσίμων και στο μάρκετινγκ ανακοί-
νωσε ο κολοσσός στον κλάδο των πετρελαιο-
ειδών, η αμερικανική Chevron. Σε συνάντησή
του με οικονομικούς αναλυτές στη Νέα Υόρκη
ο Μάικ Ουέρθ, αντιπρόεδρος της Global
Downstream της Chevron, είπε ότι η κατάστα-
ση στην αγορά «πιθανώς θα είναι δύσκολη για
τα επόμενα χρόνια». Η εταιρεία σχεδιάζει να
πουλήσει ορισμένες από τις εγκαταστάσεις
της στην Ευρώπη, ανάμεσά τους το διϋλιστή-
ριο Pembroke στην Ουαλία, και άλλες στην
Καραϊβική και την Κεντρική Αμερική. Θα επα-
νεξετάσει τη λειτουργία της σε Χαβάη και
Αφρική, ειδικά εκτός της Ν. Αφρικής, καθώς
συνεχίζει να επικεντρώνει τη δραστηριότητά
της στη Β. Αμερική και στην περιφέρεια Ασίας-
Ειρηνικού, σύμφωνα με τον Ουέρθ. Η Chevron
απασχολεί σήμερα 62.000 ανθρώπους.

ΟΠΕΚ: Αναβάθμιση 
προβλέψεων 

Επισκόπηση αποτελεσμάτων Μαρφίν Λαϊκής
> Κέρδη ύψους 174 εκατ. ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2009

MEEBΔOMAΔIAIA άνοδο 1,61% έκλει-
σε της Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο
Χρηματιστήριο Αθηνών φθάνοντας στις
2.115,06 μονάδες με μειωμένες τις μέ-
σες ημερήσιες συναλλαγές. Οι αναλυ-
τές διαπιστώνουν πως η επενδυτική ψυ-
χολογία έχει βελτιωθεί σημαντικά, ενώ
ενθαρρυντικό σημάδι αποτελεί και η πε-
ραιτέρω ενεργοποίηση των ξένων επεν-
δυτών. Το ενδιαφέρον των επενδυτών
την εβδομάδα που από αύριο αρχίζει
επικεντρώνεται στις αποφάσεις του
Eurogroup και του Ecofin αύ-
ριο και την Τρίτη στις 15 και 16
Μαρτίου, καθώς και στις ανα-
κοινώσεις αποτελεσμάτων της
Alpha bank (16/3) της Τιτάν
και Εθνικής Τράπεζας (18/3). 

Ο βασικός χρηματιστηρια-
κός δείκτης έκλεισε στις
2.115,65 μονάδες έναντι
2.082,06 μονάδων της περασμένης
εβδομάδος καταγράφοντας άνοδο σε
ποσοστό 1,61%, ενώ από τις αρχές του
έτους σημειώνει πτώση σε ποσοστό
3,67%. Ο δείκτης FTSE/ASE 20 σημεί-
ωσε άνοδο 1,81%, ενώ ο δείκτης
FTSE/ASE 40 έκλεισε με κέρδη 1,74%.
Ο δείκτης FTSE/ASESMALLCAP 80 έκλει-
σε με άνοδο 1,33%. Οι επιμέρους δεί-
κτες έκλεισαν ως εξής: Ασφάλειες: άνο-

δος 2,06%, Βιομηχανικά Προϊ-
όντα και Υπηρεσίες: πτώση
0,92%, Εμπόριο: άνοδος
2,41%, Κατασκευές και Υλικά:
άνοδος 1,19%, Μέσα Ενημέ-
ρωσης: πτώση 1,60%, Πετρέ-
λαιο και Αέριο: άνοδος 2,27%,
Προσωπικά και Οικιακά Προϊ-

όντα: άνοδος 1,14%, Πρώτες ύλες: άνο-
δος 5,91%,Ταξίδια και Αναψυχή: άνο-
δος 0,62%, Τεχνολογία: άνοδος 5,11%,
Τηλεπικοινωνίες: άνοδος 2,35%, Τρά-
πεζες: άνοδος 2,30%, Τρόφιμα και Πο-
τά: πτώση 0,44%, Υγεία: άνοδος 1,82%,
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: άνοδος
1,33%, Χημικά: άνοδος 1,06% και Χρη-
ματοοικονομικές Υπηρεσίες: άνοδος
2,64%. 

Η αξία των συναλλαγών στις συνε-
δριάσεις της εβδομάδας ανήλθαν στα
992,983 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία
συναλλαγών διαμορφώθηκε στα
177,597 εκατ. ευρώ, έναντι 190,226 ευ-
ρώ της περασμένης εβδομάδας.

Ανοδικά οι πωλήσεις επιβατικών
AYΞHMENEΣ κατά 55% ήταν τον
Φεβρουάριο οι πωλήσεις επιβα-
τικών αυτοκινήτων στην Κίνα χά-
ρη στα υψηλά επίπεδα ζήτησης
για μικρού μεγέθους αυτοκίνητα
και οχήματα SUV.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων και
SUVs στην Κίνα αυξήθηκαν στα
942.900 οχήματα, ενώ οι πωλή-
σεις οχημάτων όλων των κατη-
γοριών -συμπεριλαμβανομένων
φορτηγών και λεωφορείων- αυ-
ξήθηκαν κατά 46% σε ετήσια βά-
ση, στο 1,21 εκατ. οχήματα, όπως
προκύπτει από στοιχεία που ανα-
κοίνωσε η Κινεζική Ενωση Κατα-
σκευαστών Αυτοκινήτων.

Στο μεταξύ, αυξημένα λει-
τουργικά κέρδη και έσοδα προ-
βλέπει για το 2010 η γερμανική
εταιρεία πολυτελών αυτοκινήτων

Audi «στοιχηματίζοντας» στην κυ-
κλοφορία νέων μοντέλων. Η συ-
νολική παραγωγή οχημάτων το
2009 ήταν μειωμένη κατά 9,4%,
στα 932.260 αυτοκίνητα. 

Αισιόδοξη για τις προοπτικές
του 2010 εμφανίζεται όμως και
μία ακόμη γερμανική εταιρεία πο-
λυτελών αυτοκινήτων, η BMW
ανακοινώνοντας αύξηση των πω-
λήσεων του Φεβρουαρίου κατά
14%, στα 91.578 αυτοκίνητα.

Η BMW-η μεγαλύτερη εταιρεία
πολυτελών αυτοκινήτων στον κό-
σμο- διακρίνει ανάκαμψη σχεδόν
σε όλες τις αγορές, ενώ οι πωλή-
σεις του ομίλου κατά τους δύο
πρώτους μήνες του έτους είναι
αυξημένες περισσότερο από
15% έναντι του αντίστοιχου περ-
σινού διμήνου.

Τραπεζική κίνηση $5,83 δισ. 
ΣTHN EΞAΓOPA του 20% της Shanghai
Pudong Development Bank έναντι 39,8
δισ. γουάν ($5,83 δισ.) θα προχωρήσει η
China Mobile.  Η κρατική εταιρεία τηλε-
πικοινωνιών σε ανακοίνωσή της στο χρη-
ματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ανέφερε πως
θα αγοράσει 2,21 δισ. μετοχές έναντι
18,03 γουάν ανά μετοχή μέσω της κατά
100% θυγατρικής Guangdong Mobile.
Με την εξαγορά αυτού του ποσοστού η
China Mobile θα γίνει η δεύτερη μεγα-
λύτερη μέτοχος της τράπεζας έπειτα από
τη Shanghai International Group και τις
θυγατρικές της. Το αντίτιμο αποτελεί
discount13% σε σχέση με την τιμή κλει-
σίματος της 25ης Φεβρουαρίου.

* Συρρικνώθηκαν οι καθαρές ζημιές
της κρατικοποιημένης βρετανικής τρά-
πεζας Northern Rock, το 2009, στις 309,1
εκατ. λίρες, από 1,38 δισ. λίρες την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο, με τα αποτελέ-
σματα να επηρεάζονται θετικά από την
αύξηση των καθαρών κερδών από τό-
κους και την περιστολή δαπανών. Ο όμι-
λος ανακοίνωσε ότι οι προσαρμογές απο-
μείωσης αυξήθηκαν στις 1,04 δισ. λίρες
από 894,4 εκατ. Η εταιρεία, η οποία χω-
ρίστηκε στα δύο στις αρχές του 2010,
ανέφερε ότι θα καταβάλει bonusτης τά-
ξης των 14,9 εκατ. λιρών για το σύνολο
του έτους.

XA: Εβδομαδιαία άνοδος 1,61%

Σημαντική 
βελτίωση
ψυχολογίας
επενδυτών

ENEPΓEIA

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

METAΛΛΑ
12-03-10 05-03-10 Δ% Δ+/-

Pewter 11 481.92 11 437.32 0.39% 44.60
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ CMX 1 456.60 1 481.37 -1.67% -24.77
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΡ. ΠΟΙΟΤ. 1 613.06 1 613.91 -0.05% -0.85
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-LME-EUR 1 540.15 1 556.79 -1.07% -16.64
ΑΣΗΜΙ 1OZ USD 17.17 17.42 -1.43% -0.25
ΑΣΗΜΙ Fix 1Uz 17.31 17.25 0.35% 0.06
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ 12 635.66 12 671.49 -0.28% -35.83
ΜΟΛΥΒΔΟΣ-LME-EUR 1 627.72 1 583.67 2.78% 44.05
ΝΙΚΕΛΙΟ 15 520.70 16 389.75 -5.30% -869.05
ΧΑΛΚΟΣ 5 434.86 5 433.40 0.03% 1.46
ΧΡΥΣΟΣ 1Uz 995 f 1 117.80 1 139.75 -1.93% -21.95
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΥΨ.ΠΟΙΟΤ. 1 691.24 1 647.39 2.66% 43.85
ΧΡΥΣΟΣ 1 107.40 1 138.80 -2.76% -31.40
ΑΡΓΥΡΟΣ 17.14 17.16 -0.12% -0.02
ΠΛΑΤΙΝΑ 1 610.80 1 581.70 1.84% 29.10
ΠΑΛΛΑΔΙΟ 466.00 475.50 -2.00% -9.50

EMΠOPEYMATA
ΣΙΤΑΡΙ-ENC 122.00 119.75 1.88% 2.25
ΣΟΓΙΑ 9.26 9.32 -0.75% -0.07
ΣΟΓΙΑ-BMF-USD 21.50 21.00 2.38% 0.50
ΚΑΦΕΣ 1 845.00 1 845.00 0.00% 0.00
ΚΑΚΑΟ 1 731.00 1 731.00 0.00% 0.00
ΖΑΧΑΡΗ 303.00 303.00 0.00% 0.00

12-03-10 5-03-10 Δ%
ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΝ.Φ. 34.12 34.14 -0.06%

ΗΛΕΚΤΡ. ΦΟΡΤ.ΑΙΧ. 38.94 38.86 0.21%

ΜΠΡΕΝΤ 80.80 80.29 0.64%

ΕΛΑΦΡΥ ΑΡΓΟ 82.11 80.21 2.37%

ΠΕΤΡ. ΘΕΡΜ. 2.13 2.10 1.13%

GAS OIL 671.00 651.75 2.95%

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 4.44 4.57 -2.95%

Π
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
AMΦIΔPOMEΣ IΣOTIMIEΣ (CROSS RATES) 

USD EUR GBP CHF 100 JPY
USD ανά 1.3774 1.5164 0.9438 1.1061
EUR ανά 0.7260 1.1009 0.6852 0.8030
GBP ανά 0.6595 0.9083 0.6224 0.7294
CHF ανά 1.0596 1.4595 1.6068 1.1720
JPY ανά 90.41 124.53 137.10 85.32

ΔANEIΣTIKA EΠITOKIA ΛONΔINOY (LIBOR)
USD EUR GBP CHF JPY

1μήνα 0.23 0.38 0.54 0.09 0.16
2μήνες 0.24 0.46 0.57 0.17 0.19 
3μήνες 0.26 0.59 0.64 0.25 0.25
6μήνες 0.40 0.91 0.87 0.33 0.45
1χρόνο 0.87 1.20 1.31 0.64 0.68    

ΔANEIΣTIKA EΠITOKIA  (EURIBOR)* 
EURIBOR

1 ΜΗΝΑ 2 ΜΗΝΕΣ 3 ΜΗΝΕΣ 6 ΜΗΝΕΣ 1 ΧΡΟΝΟ
0.407 0.507 0.649 0.958 1.221

*VALUE DATE 16/03/10
Eνισχυμένο παρουσιαζόταν το ευρώ έναντι του αμερικανι-
κού δολαρίου νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής καθώς
ετύγχανε διαπραγμάτευσης
στα 1,3780 από 1,3700 που
βρισκόταν το πρωί.

XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. %
▲AEX-Index (Άμστερνταμ) 340.87 338.10 2.77 0.82%
▲ATXVIENNA (Βιέννη) 2 549.30 2 445.27 104.03 4.25%
▲BEL20 INDEX (Βρυξέλλες) 2 629.10 2 603.88 25.22 0.97%
▲BET Index RON (Βουκουρέστι) 5 614.51 5 513.93 100.58 1.82%
▲CAC 40 (Παρίσι) 3 939.23 3 900.00 39.23 1.01%
▼China St. Exch.-Ind. A (Σαγκάη) 3 159.83 3 178.15 -18.32 -0.58%
▼China St. Exch.-Ind. B (Σαγκάη) 247.91 252.45 -4.54 -1.80%
▲DAX (Φραγκφούρτη) 5 959.03 5 873.45 85.58 1.46%
▲Dow Jones Ind. Av. (Η.Π.Α.) 10 627.26 10 522.74 104.52 0.99%
▲FTSE 100 (Λονδίνο) 5 638.02 5 599.37 38.65 0.69%
▲FTSE MID 250 (Λονδίνο) 10 421.99 10 225.35 196.64 1.92%
▲HANG SENG (Χονγκ Κόνγκ) 21 209.74 20 787.97 421.77 2.03%
▲HEX GENERAL (Ελσίνκι) 2 238.12 2 169.09 69.03 3.18%
▼ISE National-100 (Κωνστ/πολη) 52 054.60 52 625.63 -571.03 -1.09%
▲KFX INDEX (Κοπενχάγη) 372.09 370.33 1.76 0.48%
▲KOSPI Comp. Ind. (Σεούλ) 1 662.74 1 634.57 28.17 1.72%
▲MADRID GEN INDEX (Μαδρίτη) 1 155.40 1 137.55 17.85 1.57%
▲MIB Index - FTSE Italia (Μιλάνο) 22 653.45 22 235.87 417.58 1.88%
▲mWIG40 Index Price (Βαρσοβία) 2 458.85 2 363.15 95.70 4.05%
▲NASDAQ Comb Comp (Η.Π.Α.) 2 370.08 2 314.34 55.74 2.41%
▲NYSE Comp. Index (Η.Π.Α.) 7 353.24 7 173.07 180.17 2.51%
▲OMXS ALLSH. INDX (Στοκχόλμη) 1 019.63 997.47 22.16 2.22%
▲OSE ALLSHARE GI (Όσλο) 338.96 335.50 3.46 1.03%
▲S&P 500 (Η.Π.Α.) 1 151.77 1 134.60 17.17 1.51%
▲StraitsTimes Index (Σιγκαπούρη) 2 881.36 2 790.29 91.07 3.26%
▲Swiss Market Index (Ζυρίχη) 6 846.06 6 846.37 -0.31 0.00%
▲TA-100 INDEX (Tel Aviv) 1 076.74 1 073.43 3.31 0.31%
▲Topix Index (Τόκυο) 936.38 910.81 25.57 2.81%
▲TSE 300 INDEX (Τορόντο) 12 036.59 11 947.65 88.94 0.74%
▲TSEC weighted index (Ταιβάν) 7 748.33 7 666.26 82.07 1.07%
Κλείσιμο 12/3/10

EBΔOMAΔIAIA METABOΛH ΔEIKTΩN
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 12-03-2010

ΓΕΝΙΚΟΣ 2.115,65 +1,61%
FTSE 20 1.058,82 +1,81%
FTSE 40 2.467,21 +1,74%
FTSE 80 377,84 +1,33%
ΠΟΡΕΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Δευτέρα +0,26% 152,503 
Τρίτη -0,11% 185,428 
Τετάρτη +2,62% 242,838
Πέμπτη -0,71% 174,036 
Παρασκευή -0,42% 133,178 
*Σε εκατ. ευρώ
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