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Χ.Α.: Στο 63,7% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών τον Ιανουάριο
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,7%, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση συγκριτικά με
το ποσοστό του 63,5% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το
ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,5% έναντι 66,4%.
Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,3% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών
στο Χ.Α.
Τον Ιανουάριο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 3,32 εκατ. Οι Έλληνες
επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 3,37 εκατ. Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο
2018 πραγματοποίησαν το 50,9% των συναλλαγών σε σχέση με το 64,3% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον
Ιανουάριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 53,2% των συναλλαγών.
Η Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2018 έφτασε τα 1.681,46 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 24,3% από τη
συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.352,23 εκατ. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του
2017 που η αξία συναλλαγών ήταν 838,59 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 100,5%.
Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2018 ήταν 76,43 εκατ., αυξημένη σε σχέση με
την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (71,17 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του
προηγούμενου έτους (39,93 εκατ.).
Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιανουάριο 2018 ανήλθε στις 21.767 έναντι 16.965 κατά τον
προηγούμενο μήνα (τον Ιανουάριο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 16.869).
Τον Ιανουάριο 2018 δημιουργήθηκαν 888 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 588 νέων Μερίδων που
δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 48,80 δισ. Σε σχέση με
την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 43,54 δισ., σημειώθηκε αύξηση 12,1%, ενώ
συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 36,02 δισ.,
σημειώθηκε αύξηση κατά 35,5%.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

/

Αποζημίωση 40 εκατ. δολαρίων από την σερβική κυβέρνηση στη Μυτιληναίος ΑΕ
Η Μυτιληναίος ΑΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι υπεγράφη ο τελικός διακανονισμός με τη σερβική κυβέρνηση για
αποζημίωση 40 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία θα καταβάλει η κυβέρνηση της Σερβίας μετά την απόφαση
του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg, τα δύο μέρη έλυσαν έτσι οριστικά το πρόβλημα
αυτό, που τα απασχολούσε 15 χρόνια, ενώ δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη σύντομη επενδυτική
επαναφορά της Μυτιληναίος ΑΕ στην αγορά της Σερβίας.
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Δεν ανησυχεί" ο υπουργός Οικονομικών Μνούτσιν από την αστάθεια στη Γουόλ Στριτ
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν για το ξεπούλημα στη
Γουόλ Στριτ και τα διεθνή χρηματιστήρια, τονίζοντας ότι η πρόσφατη αστάθεια δεν θα κλονίσει τα θεμελιώδη
στοιχεία της αγοράς.
Τα διεθνή χρηματιστήρια πέφτουν και σήμερα, για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές
φαίνεται να ανησυχούν για την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων.
"Δεν ανησυχώ υπερβολικά για τη ρευστότητα στην αγορά. Πιστεύω ότι τα θεμελιώδη στοιχεία της είναι
αρκετά ισχυρά" είπε ο Μνούτσιν μιλώντας σε βουλευτές, κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης ακρόασης
στο Καπιτώλιο. "Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια συνηθισμένη διόρθωση της αγοράς, αν και ευρεία",
πρόσθεσε, εξηγώντας ότι δεν υπάρχουν ανησυχίες για την οικονομική σταθερότητα.
Σήμερα, ο δείκτης Standard & Poor's 500 έπεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ακόμη και κατά 9,7% σε
σύγκριση με το ρεκόρ που είχε καταγράψει στις 26 Ιανουαρίου.
Ο Μνούτσιν σημείωσε ότι η Γουόλ Στριτ παραμένει ακόμη σε πιο υψηλό επίπεδο απ' ότι ήταν πριν αναλάβει
την προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ και ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στη μακροπρόθεσμη οικονομική
ανάπτυξη. Κάλεσε επίσης τους βουλευτές να αυξήσουν το όριο του χρέους αλλά απέφυγε να σχολιάσει αν αυτό
μπορεί να γίνει εντός της εβδομάδας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας προκειμένου να αποφευχθεί μια
επανάληψη του τριήμερου "κλεισίματος" της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, όπως είχε συμβεί τον Ιανουάριο.
Την περασμένη εβδομάδα ο Μνούτσιν ζήτησε από το Κογκρέσο να αυξήσει το όριο του χρέους "το συντομότερο
δυνατόν" ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να πληρώσει τα επιδόματα των υπαλλήλων και άλλες υποχρεώσεις
της.
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Μπρουνό Λε Μερ: «Αναμενόμενη διόρθωση» η βουτιά των χρηματιστηρίων
Αναμενόμενη «διόρθωση» χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λε Μερ, την πτώση
των χρηματιστηρίων διεθνώς, λόγω των υψηλών τιμών των μετοχών. Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για την
συνεχιζόμενη, για τέταρτη ημέρα σήμερα, πτώση των χρηματιστηρίων, ο γάλλος υπουργός απάντησε πως «δεν
αποτελεί έκπληξη. Ορισμένες μετοχές είχαν φτάσει σε πολύ υψηλές τιμές και επομένως γίνεται μια διόρθωση
στα χρηματιστήρια». «Στην τελευταία συνεδρίαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσινγκτον
πολλοί, μεταξύ των οποίων και εγώ, είχαμε δηλώσει ότι οι τιμές των μετοχών, καθώς και η πληθώρα
ρευστότητας, είναι λόγος ανησυχίας. Επομένως, μια διόρθωση ήταν κάτι που αναμενόταν» πρόσθεσε.
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Οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει ανησυχία από την πτώση των χρηματιστηρίων
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ακολούθησαν σήμερα την πτωτική πορεία των ασιατικών αγορών, καθώς
εντείνεται η μαζική πώληση των μετοχών, αναφέρει το βρετανικό δίκτυο BBC. Το Λονδίνο, η Φρανκφούρτη
και το Παρίσι κατέγραψαν βουτιά στο άνοιγμα της συνεδρίασης, υποχωρώντας έως και 3% σήμερα το πρωί,
για να περιορίσουν στη συνέχεια τις απώλειές τους.
Αναλυτές, που μίλησαν στο BBC, υποστηρίζουν ότι βραχυπρόθεσμα οι επενδυτές θα πρέπει να αναμένουν
διακυμάνσεις στις χρηματιστηριακές αγορές, αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνούν ότι δεν υπάρχουν λόγος
ανησυχίας άμεσα.
Η Τζέιν Σίντενχαμ, επικεφαλής επενδύσεων στη χρηματιστηριακή εταιρία Rathbones, δήλωσε στο BBC ότι η
πτώση δεν φαίνεται να αποτελεί προάγγελο μιας σημαντικής αλλαγής κλίματος. «Είναι πάντα λίγο νωρίς να
κρίνει κανείς, αλλά νομίζω ότι αυτές οι πρόσφατες πτώσεις στην αγορά έχουν τον χαρακτήρα διόρθωσης. Αυτό
που πρέπει να θυμόμαστε ότι οι χρηματιστηριακές αγορές είχαν μια πολύ ομαλή ανοδική πορεία και δεν είχαμε
πτώση άνω του 3% για 15 μήνες. Υπήρξε μια πραγματική απουσία μεταβλητότητας, το οποίο είναι πολύ
ασυνήθιστο».
Πρόσθεσε ότι το φαινόμενο της έντονα πτωτικής αγοράς (bear market) τείνει να εμφανίζεται ενόψει μιας
ύφεσης και αυτή τη στιγμή οι προβλέψεις για την ανάπτυξη αναβαθμίζονται.
Η Έριν Γκιμπς, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην S&P Global Market Intelligence, δήλωσε: «Δεν πρόκειται
για κατάρρευση της οικονομίας. Υπάρχει μια ανησυχία ότι η οικονομία στην πραγματικότητα τα πάει πολύ
καλύτερα από το αναμενόμενο και άρα χρειάζεται μια επαναξιολόγηση».
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Η πτώση των μετοχών εξάλειψε 4 τρισ. δολάρια από τις αποτιμήσεις
Τα παγκόσμια χρηματιστήρια έκαναν βουτιά σήμερα, για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, εξαλείφοντας 4 τρισ. δολάρια από τις
αποτιμήσεις - ρεκόρ που είχαν σημειωθεί μόλις οκτώ ημέρες πριν.

Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια άνοιξαν με απώλειες 3%, μην αφήνοντας στους επενδυτές άλλες επιλογές από το να
αναζητήσουν τα παραδοσιακά καταφύγια του χρυσού, του ιαπωνικού γεν και των κρατικών ομολόγων αναφοράς που ήταν από τους
αρχικούς παράγοντες που οδήγησαν στις πωλήσεις μετοχών. Ωστόσο, στη συνέχεια περιόρισαν τις αρχικές απώλειές τους και πριν από
λίγο υποχωρούσαν περίπου 2%. Τα μελλοντικά συμβόλαια στην Wall Street δίνουν μία χαραμάδα φωτός, καθώς οι τιμές τους
αυξήθηκαν, αλλά πλήγμα δέχθηκαν και τα εμπορεύματα, με τις τιμές του πετρελαίου και των μετάλλων να υποχωρούν, καθώς και το
δικό τους καλύτερο ξεκίνημα από την αρχή του έτους ξεθώριασε γρήγορα.
Οι μαζικές πωλήσεις μετοχών θεωρήθηκαν από κάποιους ως μία υγιής διόρθωση μετά την ταχεία άνοδο από το περασμένο έτος, αλλά
τα νεύρα άρχισαν να τεντώνουν, καθώς πήραν τη μορφή χιονοστιβάδας, επεκτεινόμενες στην Ασία και μετά στην Ευρώπη. Οι δείκτες
αναφοράς Dow Jones και S&P 500 της Wall Street έκαναν βουτιά 4,6% και 4,1%, αντίστοιχα, χθες, που είναι οι μεγαλύτερες
ποσοστιαίες απώλειες από τον Αύγουστο του 2011, ενώ για τον Dow ήταν και η μεγαλύτερη ιστορικά πτώση σε μονάδες. Η αρχική
πτώση των ευρωπαϊκών αγορών έστειλε τον δείκτη Stoxx 600 στο χαμηλότερο επίπεδο έξι μηνών. Ο όγκος των συναλλαγών ήταν
μεγάλος, καθώς έως τις 10.45 (ώρα Ελλάδος) είχε φθάσει σε πάνω από το 40% του μέσου ημερήσιου όγκου για τον γερμανικό δείκτη
DAX και τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 50.
«Από το περασμένο φθινόπωρο, οι επενδυτές στοιχημάτιζαν σε μία Goldilocks οικονομία - δηλαδή σε μία οικονομία με στερεή
ανάπτυξη, βελτιωμένα εταιρικά κέρδη και σταθερό πληθωρισμό. Το ρεύμα, όμως, φαίνεται να έχει αλλάξει», δήλωσε αναλυτής στη
Mitsubishi
UFJ
Morgan
Stanley
Securities.
Στην Ασία, ο ευρύτερος δείκτης MSCI για την περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού (εκτός της Ιαπωνίας) υποχώρησε 3,4%. Ο βασικός
δείκτης της Ταϊβάν υποχώρησε 5% και του Χονγκ Κονγκ μειώθηκε 4,2%. Ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας έκανε βουτιά 4,7%, που είναι
η μεγαλύτερη από τον Νοέμβριο του 2016 σε χαμηλό επίπεδο τεσσάρων μηνών.
Η αρχική αιτία που προκάλεσε τις μαζικές πωλήσεις ήταν η απότομη αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων στα τέλη
της περασμένης εβδομάδας μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι οι μισθοί στις ΗΠΑ αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2009. Το
γεγονός αυτό σήμανε συναγερμό για το ενδεχόμενο υψηλότερου πληθωρισμού και μαζί με αυτόν, πιθανόν, και υψηλότερων επιτοκίων.
Αυτό θα μπορούσε να είναι επώδυνο για τις αγορές που ενισχύονται εδώ και χρόνια από τη στήριξη των κεντρικών τραπεζών.
Η απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκε έως το 2,885% χθες, που είναι το υψηλότερο επίπεδο τεσσάρων ετών και
κατά 47 μονάδες βάσης (0,47 της ποσοστιαίας μονάδας υψηλότερη από το τέλος του 2017). Η μεγάλη, όμως, πτώση των τιμών των
μετοχών προκάλεσε μία αναστροφή και σήμερα η απόδοση των τίτλων αυτών μειώθηκε έως το 2,662%, ενώ στη συνέχεια μειώθηκε και
η απόδοση των 10ετών γερμανικών ομολόγων κατά 5 μονάδες βάσης στις αρχές της συνεδρίασης, που είναι η μεγαλύτερη πτώση εδώ
και πάνω από δύο μήνες.
Οι αμερικανικές αγορές επιτοκίων προεξοφλούν τώρα μόνο δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed),
μία μεγάλη αλλαγή σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, όταν περίμεναν τρεις ή τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων. Ο δείκτης μεταβλητότητας
CBOE, ο στενά παρακολουθούμενος «δείκτης φόβου» για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα της χρηματιστηριακής
\
αγοράς, εκτινάχθηκε κατά 20 μονάδες στις 37, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2015.
Θέλοντας να αποφύγουν μελλοντικούς κινδύνους, οι επενδυτές κλείνουν τις θέσεις που έχουν σε άλλα στοιχεία ενεργητικού,
περιλαμβανομένης της αγοράς συναλλάγματος, όπου μία δημοφιλής στρατηγική ήταν να πουλούν το δολάριο έναντι του ευρώ και άλλων
νομισμάτων που θεωρείται ότι θα επωφεληθούν από την αύξηση των επιτοκίων στο μέλλον. Το ευρώ πουλήθηκε χθες, αλλά ανέκαμψε
στα 1,2435 δολάρια σήμερα.
Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν, επίσης, με το μπρεντ να υποχωρεί σε χαμηλό επίπεδο μήνα πριν ανακάμψει στα 67,28 δολάρια το
βαρέλι, με απώλειες 0,5% από χθες. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφωνόταν στα 68,37 δολάρια το βαρέλι , υποχωρώντας 0,6%,
ενώ η τιμή του χρυσού σημείωνε άνοδο για τέταρτη συνεδρίαση στις τελευταίες πέντε, στα 1.340 δολάρια η ουγγιά.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρα

"Most overbought" analysis did not say "stocks will never pullback".
It simply showed that extremely overbought markets are typically
followed by gains looking out 6 to 24 months (not a few days or a
few weeks).
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