
                     Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 

 

 Weekly Financial Report 

     Βρείτε περισσότερα εδώ 

www.HellasFin.gr 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
26ης Οκτωβρίου 90, Τ.Κ. 54 627 

Porto Center, Τμήμα Β2  
Τ. 2310 517800 
F. 2310 515053 

ΑΘΗΝΑ 
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 
Τ.Κ. 115 28 
Τ. 210 3387710            

F. 210 3387724                    

ΚΡΗΤΗ 
25ης Αυγούστου 46, 
Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο 
Τ. 2810 343366         

F. 2810 343365                   

 
 
 
 

Το ΔΝΤ προβλέπει 

ότι 70% της 

παγκόσμιας 

οικονομίας θα 

επιβραδυνθεί εντός 

του 2019. 

 
 

  Αντιφατική η ροή της ειδησεογραφίας το 

τελευταίο διάστημα με την κυρίαρχή 

αίσθηση της έντασης, λόγω της επικείμενης 

επιβολής δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ, όχι 

μόνο επί εισαγωγών αυτοκινήτων αλλά και 

κατηγορίες για επιδοτούμενη παραγωγή 

ευρωπαϊκών αεροσκαφών και την εκ 

μέρους της ευρωπαϊκής ένωσης 

προαναγγελθείσα απαντητική επιβολή 

δασμών επί εισαγωγών αμερικανικών 

προϊόντων στον ευρωπαϊκό χώρο.  

    Ο δανειστής της ύστατης στιγμής (ΔΝΤ) 

στην τελευταία του έκθεση θεωρεί ότι η 

παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε πολύ 

λεπτή/ευαίσθητη στιγμή (Delicate 

Moment). Το ΔΝΤ τονίζει ειδικότερα ότι 

πριν 2 χρόνια το 75% της παγκόσμιας 

οικονομίας βίωνε οικονομική ανάπτυξη ενώ 

τώρα το 70% βρίσκεται σε φάση 

επιβράδυνσης του ΑΕΠ. Επίσης επισείει τον  

κίνδυνο για την επερχόμενη στασιμότητα 

της μεταποίησης, την πτώση του 

παγκοσμίου εμπορίου ακόμη και για 

πολιτικές αναταραχές. Στην τρίτη του επί 

τα χείρω αναθεώρηση από τον Οκτώβριο 

για το παγκόσμιο ΑΕΠ, προβλέπει αύξηση 

3,3% και προειδοποιεί για τον χειρότερο 

αναπτυξιακό ρυθμό από την κρίση του 

2009. 

 Στον αντίποδα μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε τα ισχυρά δεδομένα από 

τον κινεζικό μεταποιητικό τομέα, την 

πρόοδο των σινοαμερικανικών συνομιλίων 

για το εμπόριο, τα θετικά στοιχεία της 

αμερικανικής αγοράς εργασίας και της 

χαλαρής νομισματικής πολιτικής της Fed, 

όπως επιβεβαιώνεται από την δημοσίευση 

των πρακτικών της τελευταίας 

συνεδρίασης. 
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Ευρώπη 
 Economy & Markets 

Γερμανία 

Παρά το γεγονός της κατάρρευσης των 

δεικτών εξαγωγών της χώρας, 

παρατηρούνται σημάδια αντιστροφής της 

τάσης. Οι αμερικανικοί δασμοί και η 

γενικότερη αδύναμη ζήτηση αυτοκινήτων 

είναι μια καθαρά ενδοευρωπαϊκή 

υπόθεση και αποτελούν τον 

σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Εάν 

για παράδειγμα η επικείμενη επιβολή 

δασμών, ύψους 25% εκ μέρους των ΗΠΑ  

επί των εισαγωγών γερμανικών 

αυτοκινήτων, εκλείψει, μάλλον τα 

χειρότερα θα είναι παρελθόν, δεδομένου 

του γεγονότος ότι η 

αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί το 3,7% 

του γερμανικού ΑΕΠ και 25% αυτής 

εξάγεται στις ΗΠΑ. 

ECB 

 Διατηρώντας τα επιτόκια σταθερά και με 

καμία αλλαγή στην φρασεολογία της, αν 

και αναμενόμενη, έληξε η πρόσφατη 

συνεδρίαση της ευρωπαϊκής κεντρικής 

τράπεζας. O κεντρικός τραπεζίτης 

υποσχέθηκε “μέτρα άμβλυνσης” των 

ενδεχόμενων συνεπειών των αρνητικών 

επιτοκίων, με χρόνο ανακοίνωσης 

πιθανόν τον Σεπτέμβριο. Στην 

συνέντευξη του επίσης ο Mario Draghi 

δήλωσε ότι η πιθανότητα για ύφεση στην 

ευρωζώνη από πολύ χαμηλές τον Μάρτιο 

μεταβλήθηκαν σε χαμηλές, δεδομένου 

του γεγονότος ότι εμφανίζονται 

αντιφατικά στοιχεία όσον αφορά την 

βιομηχανική παραγωγή μεταξύ των 

ισχυρών χωρών της ευρωζώνης. 

Γαλλία 

Αυξήθηκε απρόσμενα η βιομηχανική 

παραγωγή της χώρας τον Φεβρουάριο. 

Ανεμένετο πτώση 0,5% και τελικά 

ανακοινώθηκε αύξηση 0,4%.     

Μεγάλη Βρετανία 

 Brexit: Παράταση έως τις 31/10 έδωσε η 

ΕΕ. Βάσει των συμφωνηθέντων το 

Ηνωμένο Βασίλειο θα διεξάγει τις 

ευρωεκλογές της 23/05/2019, εάν η 

συμφωνία αποχώρησης δεν έχει 

επικυρωθεί έως τις 22/5, ενώ τονίζεται 

ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα 

επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας 

αποχώρησης. 

Ιταλία 

 Περικοπή της πρόβλεψης για ανάπτυξη 

στα πολύ χαμηλά επίπεδα του 0,2 %.  
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Αμερική 

Economy & Markets 

 

 

Εν μέσω ανάμεικτων 

μακροοικονομικών στοιχείων και 

λίγο πριν την έναρξη ανακοινώσεων 

των εταιρικών αποτελεσμάτων α΄ 

τριμήνου τα οποία αναμένονται 

μειωμένα κατά 2,5% (σύμφωνα με 

την Refinitiv), δόθηκαν στην 

δημοσιότητα τα πρακτικά της 

πρόσφατης συνεδρίασης της FED.  Σ 

αυτά εμφαίνεται μια συζήτηση για 

την υποχώρηση των πληθωριστικών 

πιέσεων και η εξ αυτής 

συνεπαγόμενη νομισματική πολιτική 

η οποία χαρακτηρίζεται σαν 

υπομονετική και θα επανεκτιμάται 

τακτικά. Αυτή η επανεκτίμηση 

αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά από 

την πρόσφατη συνέντευξη τύπου του 

προέδρου της Fed όπου δήλωσε ότι 

δεν γνωρίζει ακόμη αν η επόμενη 

αλλαγή των παρεμβατικών επιτοκίων 

είναι προς τα επάνω η προς τα κάτω, 

όπως επίσης δεν γνωρίζει τι μπορεί 

να συμβεί μετά την ολοκλήρωση της 

μείωσης του ισολογισμού της Fed 

τον Οκτώβριο.  

 

 

ΗΠΑ 

 Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας 

ώθησαν τον πληθωρισμό του Μαρτίου 

στο 1,9 % από 1,50 % τον προηγούμενο 

μήνα. Στα αντίστοιχα στοιχεία για τον 

δομικό πληθωρισμό παρουσιάζεται 

οριακή πτώση από 2,1% σε 2%. 
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Ασία 
Economy & Markets 

 

 

Το Χρηματιστήριο του Hong Kong μέσω 

της ανοδικής του κίνησης ξεπέρασε σε 

κεφαλαιοποίηση αυτό του Τόκιο. Οι 

μετοχές που διαπραγματεύονται σ αυτές 

τις αγορές, αποτιμώνται σε 5,78 και 5,76 

τρις $ αντίστοιχα.  

  

Η Aramco στην προσπάθεια της να 

δανειστεί 12 δις $ μέσω της έκδοσης 

ομολόγου, υπερκάλυψε το βιβλίο 

προσφορών της κατά 100 δις $, 

ξεπερνώντας ακόμη και το ρεκόρ της 

Verizon του 2013. Να σημειώσουμε ότι η  

Aramco είναι μια από τις πιο κερδοφόρες 

εταιρείες λόγω του χαμηλότατου κόστους 

εξόρυξης το οποίο ανέρχεται στα 3$ το 

βαρέλι. Το ανωτέρω σκηνικό διευκολύνει 

την εταιρεία προκειμένου να 

ολοκληρώσει την δημόσια εγγραφή της 

(IPO) ύψους 100 δις $, ενδεχομένως 

εντός της επόμενης 2ετιας.   

 

 

Κίνα 

 Το ΑΕΠ της χώρας παρουσίασε αύξηση 

6,4% για το 2018, ενώ ο πληθωρισμός 

που ανακοινώθηκε για τον Μάρτιο 

αναζωπυρώθηκε στο 2,3 % από 1,5% 

τον προηγούμενο μήνα. 

Ινδία 

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2.9% τον 

Μάρτιο από 2,6% τον Φεβρουάριο
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Market Snapshot  
 

 

 Macro 
 

 

 

 

 GDP YoY % Infl YoY % Unemployment 

Eurozone 1,4 1,5 7,7 

USA 2,5 2,0 3,7 

Japan 0,9 1,0 2,3 

Germany 1,3 1,7 4,9 

United Kingdom 1,5 2,0 4,1 

France 1,3 1,5 8,8 

Italy 0,5 1,2 10,4 

Australia 2,7 2,1 5,0 

Canada 1,8 1,8 5,7 

Switzerland 1,6 0,8 2,5 

Greece 1,9 1,0 18 

China 6,2 2,2 4,0 

Russia 1,5 5,0 4,8 

Mexico 1,9 4,1 3,5 

Turkey 0,2 17,3 12,7 

South Africa 1,6 5,2 27,7 

India 7,2 3,6 - 

Indonesia 5,1 3,4 5,3 

Philippines 6,4 4,0 5,2 

Malaysia 4,5 2,0 3,4 

South Korea 2,5 1,7 4,0 
Source: Bloomberg 

 

 

*Όλες οι τιμές είναι προβλέψεις για το 2019 
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Market Snapshot  
 

 

 10 Year Sovereign Bonds 
 

 

 
 

 
 

 Close 1w change 
USA 2,442 0,043 

Japan -0,086 0,009 

Germany -0,043 -0,014 

UK 1,011 0,028 

France 0,355 0,005 

Italy 2,516 0,018 

Spain 1,127 0,031 

Australia 1,806 0,028 

Switzerland -0,402 0,073 

Greece 3,693 -0,054 

China 3,123 - 

Russia 8,400 0,210 

Mexico 7,999 0,102 

Brazil 8,952 -0,002 

South Korea 1,865 - 

India 7,346 - 

Philippines 5,563 -0,291 

Malaysia 3,773 -0,020 
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Market Snapshot  
 

 

 Global Indices 
  

 

 
 
 
 
 

 

 Close 1w % YTD TR 1y TR 
MSCI World 2.095,18 0,99 12,65 4,61 

MSCI Emerging 1.045,22 0,99 9,90 -7,11 

MSCI Frontier 547,36 -0,63 6,91 -15,00 

STOXX 600 379,09 2,13 13,27 5,90 

EUROSTOXX 50 3.351,71 2,21 12,29 3,39 
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Market Snapshot  
 

 

 Developed Markets 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Close 1w % YTD TR 1y TR 
Dow Jones 25.717,46 1,67 11,81 10,03 

S&P 500 2.815,44 1,20 13,65 9,48 

Nasdaq 7.669,17 1,13 16,81 10,66 

Nikkei 21.205,81 2,54 6,81 0,74 

FTSE 100 7.279,19 2,02 9,50 7,64 

DAX 11.526,04 2,70 9,16 -4,72 

CAC 40 5.350,53 2,39 13,39 6,85 

SMI 9.477,84 2,22 13,77 11,96 
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Market Snapshot  
 

 

 Emerging Markets 

     

 

 

 
 

 
 
 

 Close 1w % YTD TR 1y TR 
Shanghai   3.090,76 4,18 23,94 -0,08 

Hang Seng 29.051,36 3,64 12,84 0,01 

RTS Russia 1.198,11 -1,52 12,43 1,88 

Bovespa 94.388,94 1,79 8,56 11,77 

Nifty 11.623,90 2,77 7,30 16,54 

MEXBOL  42.942,23 2,34 4,23 -4,08 

ASE 721,37 4,66 17,62 -5,98 

MERVAL 32.892,15 1,94 10,48 7,56 
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Market Snapshot  
 

 

 Currencies 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 Close 1w % YTD % 1yr % 
EUR/USD 1,123 -0,698 -2,04 -8,69 

USD/JPY 110,990 -0,919 -1,17 -4,60 

GBP/USD 1,311 -0,644 2,79 -6,65 

EUR/CHF 1,118 0,439 0,70 5,10 

USD/CNY 6,712 -0,031 2,49 -6,42 

USD/AUD 1,405 -0,107 -1,01 7,60 

EUR/RUB 73,682 -1,767 7,88 -4,06 

EUR/TRY 6,234 1,073 -2,66 -21,59 

EUR/MEX 21,649 -0,613 4,04 3,68 

EUR/CNY 7,539 0,836 4,35 2,50 

EUR/AUD 1,578 0,819 3,12 1,76 
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Market Snapshot  
 

 

 Commodities 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Close 1w % YTD % 1yr % 
Gold 1.291,21 -2,32 0,68 -3,73 

Silver 15,09 -2,86 -2,59 -9,04 

Brent 68,60 2,07 27,51 -2,38 

WTI Crude 60,80 3,37 33,89 -6,38 

Platinum 847,98 -1,24 6,58 -9,25 

Palladium 1.385,43 -11,85 9,80 47,88 
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Επισημάνσεις προστασίας του επενδυτικού κοινού  

1. Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι ανεξάρτητη εταιρία παροχής Επενδυτικών Συμβουλών και Διαχείρισης 

Χαρτοφυλακίου, και έχει αδειοδοτηθεί με την υπ’αριθ. 6/160/2.6.1999 απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

2. Τα εμπορικά σήματα στο παρόν δελτίο είναι εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών ή σήματα 

κατατεθέντα ή σήματα υπηρεσιών της HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Όλο το υλικό που διατίθεται στο δελτίο 

εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά , είναι πνευματικό δικαίωμα της HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. H HellasFin 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την ιδιοκτησία των εμπορικών 

σημάτων όλου του υλικού σε αυτό, και θα επιβάλει τα εν λόγω δικαιώματα στην πλήρη έκταση του 

εφαρμοστέου δικαίου. 

3. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο μπορεί να μην είναι ενημερωμένες ή πλήρεις και, για 

το λόγο αυτό, πρέπει να διασταυρώνονται με άλλες επίσημες πηγές. Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν 

αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή πληρότητα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας.  

4. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της Εταιρίας ή των παρόχων της, η εν όλω 

ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων της παρόντος ενημερωτικού δελτίου, τα οποία αποτελούν αντικείμενο 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή των παρόχων της. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η 

μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους   και ότι δε θα 

χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Η μεταγωγή μέρους ή όλου του υλικού ή η με οποιοδήποτε 

τρόπο αντιγραφή μέρους ή όλου του υλικού δεν επιφέρει την μεταφορά δικαιωμάτων καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στον χρήστη που διενεργεί την πράξη αυτή.  

5. Το παρόν δελτίο μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που να προέρχεται από τρίτα μέρη και μπορεί επίσης 

να περιέχει συνδέσμους (links) που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτα μέρη. Η HellasFin 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει τους συνδέσμους (links) μόνο για διευκόλυνση των χρηστών. Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων τρίτων ή του περιεχομένου τους και, ως εκ τούτου, η 

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που 

κατέχεται από τρίτα μέρη. Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται αν το περιεχόμενο που 

αναδημοσιεύεται από τρίτα μέρη (είτε δημοσιεύεται σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη 

ιστοσελίδα) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης δεν ευθύνεται για τις 

πληροφορίες ή απόψεις που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο που αναδημοσιεύεται 

από τα τρίτα μέρη. 

6. Το παρόν δελτίο μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενα που να έχουν μεταφραστεί από τα ελληνικά ή στα 

ελληνικά. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των μεταφράσεων, η επίσημη 

γλώσσα της του δελτίου είναι η ελληνική. 
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7. Οι απόψεις και οι προτάσεις είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, δεν αποτελούν προτροπή για 

αγορά ή πώληση επενδυτικών προϊόντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η επένδυση σε 

χρηματοπιστωτικά µέσα εγκυµονεί  κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται, γενικώς, στη µείωση της 

αξίας της επενδύσεως ή, ακόµη, και στην απώλεια του επενδυόµενου ποσού. Υπό περιστάσεις, µάλιστα, 

µπορεί να δηµιουργηθεί υποχρέωση καταβολής από τον Πελάτη και επιπλέον ποσών από αυτά που 

αυτός επένδυσε, προς κάλυψη ζηµίας που µπορεί να γεννηθεί. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή του 

Πελάτη στην ανάγκη να λάβει πολύ σηµαντικά υπόψη του το περιεχόµενό του όταν λαµβάνει τις 

επενδυτικές του αποφάσεις, να αποφεύγει δε κάθε επένδυση και συναλλαγή,  ως  προς  τις  οποίες  

θεωρεί  ότι  δεν  διαθέτει  τις  απαραίτητες  γνώσεις  ή  την  απαραίτητη  εµπειρία.  Σε  περίπτωση  που  

ο Πελάτης  δεν  αντιλαµβάνεται  πλήρως  τους  κινδύνους,  συνιστάται  να  αποταθεί  στον  επενδυτικό  

του σύµβουλο προκειµένου να λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση. 

8. Η απόδοση των επενδύσεων στο παρελθόν δεν εγγυάται ανάλογη ή καλύτερη απόδοση στο μέλλον. Η 

αξία μίας επένδυσης μπορεί είτε να μειωθεί είτε να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδεχομένως να μην 

λάβουν επιστροφές των επενδύσεών τους ισοδύναμες ή καλύτερες των ποσών που επένδυσαν. 

9. Το παρόν δελτίο δεν απευθύνεται σε, ή προορίζεται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που είναι πολίτης ή κάτοικος όπου μία τέτοια διανομή, έκδοση, διάθεση ή χρήση θα 

ήταν αντίθετη προς την ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό. 

 
 
 
 
 

  


