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Αγαπητοί φίλοι δεν πρόκειται απόψε να ακούσετε µια διάλεξη ή µια πραγµατεία που θα 
σας κάνει σοφότερους γύρω από τα πράγµατα του Χρηµατιστηρίου. Ούτε, επίσης, 
επιστηµονική ανάλυση των όσων συµβαίνουν στη διαδικασία του «πάρε-δώσε». Απλά θα 
παραθέσω ιστορικά θέµατα, έννοιες και ορισµούς, κάποιους κανόνες και ορολογίες, 
δηλαδή θα προσπαθήσω να σας υπενθυµίσω όσα κατά καιρούς έχετε ακούσει και διαβάσει. 
Μετά από αυτή την εισήγηση θα ακολουθήσει ο καθιερωµένος διάλογος, κατά τη διάρκεια 
του οποίου παρακαλώ να πάρουν θέση και να απαντήσουν φίλοι πιο έµπειροι, σε σηµεία 
που εγώ δε θα ικανοποιήσω το ακροατήριο. ∆ιάβασα πολλά βιβλία και άρθρα σε 
οικονοµικά περιοδικά, προκειµένου να διατυπώσω όσα θα ακολουθήσουν. 
 
 

 
 
 
 

 

Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ∆ηµιουργήθηκε 
 

 
Στη σύγχρονη οικονοµία είναι πλέον πασίδηλο, ότι βαθµιαία, και θα έλεγα µε ταχύτητα, οι 
ατοµικές επιχειρήσεις εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από τις εταιρικές και µάλιστα µε 
την πλέον εξελιγµένη µορφή, όπως είναι η Ανώνυµη Εταιρεία. Για την ίδρυση και τη 
συνέχιση της δραστηριότητας µιας αξιόλογου επιχείρησης, η οποία στοχεύει να εµφανισθεί 
µε απαιτήσεις στο στίβο, ιδιαίτερα του ∆ιεθνούς Ανταγωνισµού, απαιτούνται κολοσσιαία 
κεφάλαια, τα οποία η επιχείρηση ανευρίσκει στις Τράπεζες και στη λαϊκή αποταµίευση. 
Βραχυπρόθεσµα εξυπηρετείται από την Τράπεζα µε την προεξόφληση συναλλαγµατικών 
και γραµµατίων, φορτωτικών και ακόµη µε τη χορήγηση κεφαλαίου κινήσεως µέσω 
ανοικτού λογαριασµού. 
 
Κατά διαστήµατα όµως είναι αναγκαίο, µέσα στην εξελικτική πορεία της, να επεκτείνει και 
να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις, κτίρια και µηχανολογικό εξοπλισµό της, πράγµα που 
επιβάλλει η εξελισσόµενη τεχνική και ο µεταξύ των επιχειρήσεων ανταγωνισµός. Έτσι στις 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες χρειάζονται, µεταξύ άλλων, καλά οργανωµένες 
κεφαλαιαγορές για να καταστεί δυνατή η σωστή χρηµατοδότηση επενδύσεων. 
Χρηµατοδότηση επενδύσεων µπορεί να γίνει µε εσωτερικά κεφάλαια της επιχείρησης [π.χ. 
παρακράτηση κερδών] ή µε εξωτερικά κεφάλαια. Εξωτερική χρηµατοδότηση µπορεί να 
επιτευχθεί µέσω διαφόρων χρηµατοδοτικών οργανισµών, όπως είναι οι Τράπεζες. 
 
Η πλέον όµως ορθόδοξη µέθοδος µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης, που συνδυάζει το 
συµφέρον της επιχείρησης προς εκείνο των αποταµιευτών, είναι η αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου, µε την έκδοση νέων µετοχών ή µε την έκδοση οµολογιακών δανείων, στην 
περίπτωση που οι µέτοχοί της δε δύνανται να διαθέσουν τα απαιτούµενα νέα κεφάλαια ή 
δεν επιθυµούν να αυξήσουν τη συµµετοχή τους. Εκτός όµως των Ανωνύµων Εταιρειών, 
στη λαϊκή αποταµίευση καταφεύγουν το Κράτος, οι ∆ήµοι και γενικά Οργανισµοί 
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∆ηµοσίου ∆ικαίου για να αντλήσουν κεφάλαια, προκειµένου να φέρουν σε πέρας 
προγράµµατα, που στοχεύουν στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. 
 
Οι αρχικοί µέτοχοι ή οµολογιούχοι κάποτε θέλησαν να πωλήσουν µερικούς ή όλους τους 
τίτλους τους. Από την άλλη πλευρά υπήρξαν άλλοι που ήθελαν να επενδύσουν τις 
οικονοµίες τους σε µετοχές ή οµολογίες.. Από το λόγο αυτόν ανέκυψε η ανάγκη της 
δηµιουργίας και ύπαρξης µιας αγοράς, στην οποία θα έδιναν το παρόν οι πωλητές και οι 
αγοραστές χρεογράφων. Χωρίς την ύπαρξη αυτής της αγοράς θα ήταν δύσκολο για τον 
πωλητή να βρει αγοραστή και ακόµη δυσκολότερο να καθοριστεί η δίκαιη τιµή, βάσει της 
οποίας θα γινόταν η αγοραπωλησία. 
 
Εξάλλου η έκταση την οποία έλαβε η έκδοση µετοχών και οµολογιών, η ευρεία διάδοσή 
τους στο κοινό και ο αυξανόµενος αριθµός των συναλλαγών που λάµβαναν χώρα, έκαναν 
αναγκαία και πιο συστηµατική την οργάνωση της Αγοράς, η οποία ονοµάστηκε 
Χρηµατιστήριο Αξιών ή απλώς Χρηµατιστήριο και για τα ελληνικά δεδοµένα 
«ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ». 
 
Έτσι µπορούµε να δώσουµε ένα ορισµό του χρηµατιστηρίου αξιών , λέγοντας ότι τούτο 
είναι µια οργανωµένη αγορά, στην οποία διενεργούνται µε βάση ορισµένους κανόνες, οι 
αγοραπωλησίες όλων αυτών που καλούµε κινητές αξίες, δηλαδή µετοχές, ιδρυτικούς 
τίτλους, οµολογίες, µε µια λέξη ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ. 
 
Τα χρηµατιστήρια αξιών ή χρηµατιστηριακές αγορές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στην 
επίσηµη χρηµατιστηριακή αγορά και στην παράλληλη. Σε κάθε χώρα µπορεί να υπάρχουν 
περισσότερες οπό µία επίσηµες ή ανεπίσηµες χρηµατιστηριακές αγορές. 
 
 

 
 
 
 

 

Το Ιστορικό Ίδρυσης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
 

 
Από το 1870 στη Λέσχη Εµπόρων Αθηνών, στη διασταύρωση των οδών Αιόλου και 
Ερµού, οι κολλυβιστές, πρόδροµοι των Ελλήνων χρηµατιστών, άρχισαν να ασχολούνται µε 
την ανταλλαγή των νοµισµάτων. Τα πρώτα χρεόγραφα που οι έµποροι διαπραγµατεύτηκαν 
µεταξύ τους, ήταν δύο εθνικά δάνεια των δρχ. 60.000.000 και των δρχ. 28.000.000. Από το 
1873 στη λέσχη άρχισε πιο συστηµατικά η διαπραγµάτευση αξιών, δηλαδή άρχισαν να 
γίνονται κερδοσκοπικές πράξεις. Τα µέλη της Λέσχης άλλαξαν το όνοµά της και την 
ονόµασαν «χρηµατιστήριο». Και µάλιστα έκαναν εκλογές και εξέλεξαν «Πρόεδρο του 
Χρηµατιστηρίου». Η επίσηµη όµως σύστασή του έγινε το 1876 [30 Σεπτεµβρίου], όταν 
Πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος, µε την έκδοση Βασιλικού 
∆ιατάγµατος. Τότε οι αρµόδιοι του Χρηµατιστηρίου Αθηνών υπέβαλαν στην Κυβέρνηση 
προς έγκριση τον Εσωτερικό Κανονισµό, ο οποίος, µε τροποποιήσεις, άρχισε να 
εφαρµόζεται από τα τέλη του 1879. 
 
Το 1880 έγιναν αρχαιρεσίες προς ανάδειξη της πρώτης ∆ιοικούσης Επιτροπής του 
Χρηµατιστηρίου και άρχισε η κανονική λειτουργία του σε νέο χώρο, στο Μέγαρο Μελά, το 
µετέπειτα ταχυδροµείο, στην πλατεία Κοτζιά και τώρα το πανέµορφο κτίριο της Εθνικής 
Τράπεζας. Λίγο αργότερα και µέχρι το 1890 το χρηµατιστήριο λειτούργησε στην οικία 
Νοταρά στην οδό Σοφοκλέους, όπου ευρίσκεται σήµερα το Κεντρικό Κατάστηµα της 
Εµπορικής Τράπεζας. Από το 1890 µεταφέρθηκε στην οδό Πεσµατζόγλου. Τέλος, το 1934, 
η Εθνική Τράπεζα οικοδόµησε το Μέγαρο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην οδό 
Σοφοκλέους, όπου συνεχίζει τις εργασίες του. Είναι αναγκαίο να αναφέρουµε, ότι η Ιστορία 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών περικλείει την οικονοµική ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, 
όπου στα µητρώα των Μελών του περιλαµβάνονται ονόµατα διαπρεπών Ελλήνων που 
θεµελίωσαν το οικονοµικό οικοδόµηµα της χώρας µας. ΄Όλες οι περιπέτειες του Έθνους 
είχαν άµεσο αντίκτυπο επί του Χρηµατιστηρίου και σε πολλές περιπτώσεις επί των µελών 
του. 
 
Είναι αληθές ότι το χρηµατιστήριο σε όλες τις περιόδους ανέπτυξε δραστηριότητα και 
προσέφερε τις οικονοµικές δυνάµεις του για την εξυπηρέτηση των εθνικών σκοπών. 
Συνέβαλε στην εκβιοµηχάνιση της χώρας και προσέφερε εκατοντάδες εκατοµµύρια στο 
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Κράτος, στους ∆ηµόσιους Οργανισµούς, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για να φέρουν σε 
πέρας τα προγράµµατά τους. Το χρηµατιστήριο, ο Ναός του χρήµατος ή σκέτο ο Ναός, 
όπως το ονοµάζουν µερικοί φίλοι, ανέκαθεν πίστευε και διέδιδε την πίστη του στη 
∆ΡΑΧΜΗ, µε αποτέλεσµα επενδυτές του εξωτερικού να αγοράζουν ελληνικά χρεόγραφα 
και να το αναγνωρίζουν ως ένα υγιές τµήµα του Ελληνικού Κράτους. 
 
Το Χρηµατιστήριο Αθηνών µέχρι το 1918 είχε το χαρακτήρα ενός πλήρους 
αυτοδιοικούµενου Σωµατείου που λειτουργούσε σύµφωνα µε τις αποφάσεις της 
∆ιοικούσης Επιτροπής και τον κανονισµό του. 
 
Το 1918 δηµοσιεύτηκε ο Νόµος 1308 που καθιέρωσε το χρηµατιστήριο ως Ν.Π.∆.∆.. Ο 
Νόµος 3622/1928, ο ποίος µαζί µε τον τελευταίο Νόµο 1806 του 1988 και ορισµένες 
διατάξεις του Β.∆. του 1909, που βελτίωναν τον τότε κανονισµό, ο οποίος ισχύει και 
σήµερα, προσδιορίζουν τη λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Αξιών. Χρηµατιστές µε τους 
οποίους ήλθαµε σε επαφή, µας δήλωσαν, ότι το Νοµικό πλαίσιο του χρηµατιστηρίου είναι 
ακόµα ελλιπές, παρά τις σηµαντικές βελτιώσεις που επέφερε ο τελευταίος Νόµος 1806/88. 
 
 

 
 
 
 

 

Η ∆οµή και η ∆ιοίκηση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
 

 
Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και διοικείται από επταµελές 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία.. Τα µέλη του προτείνονται: τρία από τα 
χρηµατιστηριακά γραφεία, ένα από τις εισηγµένες εταιρείες, ένα από τους εργαζοµένους 
του χρηµατιστηρίου, ένα από τους Οργανισµούς που επενδύουν συλλογικά σε κινητές αξίες 
και το έβδοµο από τον Υπουργό. Οι κύριες αρµοδιότητες της ∆ιοικούσας Επιτροπής είναι 
οι εξής: 
 
- εξασκεί πειθαρχική εξουσία όσον αφορά τους υπαλλήλους του χρηµατιστηρίου και των 
Χρηµατιστών. 
- µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη διαγραφή ενός χρεογράφου, όταν 
καταστεί αναπόφευκτο, ότι λόγω ειδικών συνθηκών η ύπαρξη του χρεογράφου δηµιουργεί 
προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του χρηµατιστηρίου. 
- εξασκεί ∆ιοικητική Εξουσία για οποιαδήποτε υπόθεση του χρηµατιστηρίου [ ώρες 
συναλλαγής, προϋπολογισµός κ.λ.π. ]. 
- σε περίπτωση κρίσης µπορεί να προτείνει την αναστολή των εργασιών του 
χρηµατιστηρίου. 
 
 

 
 
 
 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
 

 
Στο ΥΠΕΘΟ υπάγεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της οποίας τα µέλη και ο Πρόεδρος 
ορίζονται από αυτό. Οι κυριότερες αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι οι 
εξής: 
 
- Αποφασίζει µετά από πρόταση της Επιτροπής του Χρηµατιστηρίου, τη διαγραφή Α.Ε. 
από την επίσηµη και παράλληλη αγορά. 
- παρέχει τη σύµφωνη γνώµη σε απόφαση της Επιτροπής του Χρηµατιστηρίου για την 
αναστολή διαπραγµάτευσης µιας αξίας. 
- αποφαίνεται για τις ασφαλιστικές ρήτρες, τις φορολογικές συναλλαγές και άλλες 
διευκολύνσεις των υπό έκδοση δανείων ή προνοµιούχων µετοχών. 
- παρέχει την έγκριση για την έκδοση σε δηµόσια εγγραφή µετοχικού κεφαλαίου ή 
οµολογιακού δανείου και την επάρκεια της παρεχοµένης υποθήκης στην τελευταία 
περίπτωση. 
- γνωµοδοτεί στο ΥΠΕΘΟ για το διορισµό νέου χρηµατιστή. 
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Τα Μέλη του Χρηµατιστηρίου 
 

 
Μέλη του Χρηµατιστηρίου είναι οι χρηµατιστές και οι χρηµατιστηριακές Α.Ε. (ανώνυµες 
εταιρείες) που θεωρούνται ως τακτά µέλη και οι αντικριστές που βοηθούν τους 
χρηµατιστές στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο χρηµατιστής διορίζεται µε απόφαση 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µετά από εξετάσεις και αφού συγκεντρώσει συγκεκριµένα 
προσόντα. Η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. δεν µπορεί να έχει κεφάλαιο κατώτερο από 
εβδοµήντα εκατοµµύρια, οι δε µετοχές της είναι ονοµαστικές. Για να µπορεί να κάνει 
συναλλαγές εκτός κύκλου, όταν δεν είναι απαραίτητη η συµµετοχή στη συνεδρίαση του 
χρηµατιστηρίου, θα πρέπει να έχει κεφάλαιο διακοσίων εκατοµµυρίων δραχµών. Οι 
χρηµατιστηριακές Α.Ε. που έχουν µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα δισεκατοµµύριο 
δραχµές µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες αναδόχου σε αντλήσεις κεφαλαίων από το 
επενδυτικό κοινό [UNDERWRITING]. 
 
Η χρηµατιστηριακή εταιρεία για τις συναλλαγές της διορίζει εκπρόσωπο και οι ενέργειές 
του δεσµεύουν την Α.Ε., κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι ενέργειες των χρηµατιστών 
φυσικών προσώπων. Για να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο εκπρόσωπος, 
πρέπει να περάσει επιτυχώς ειδικές εξετάσεις ή να είναι χρηµατιστής, οπότε αναστέλλεται η 
άσκηση των χρηµατιστηριακών του εργασιών. Η Α.Ε. µπορεί επίσης να ορίζει και 
αντικριστές µε τις ίδιες προϋποθέσεις όπως των χρηµατιστών. 
 
 

 
 
 
 

 

Χρηµατιστηριακή Ορολογία 
 

 
Μετοχή 
 
Είναι ένα εµπορικό έγγραφο, που βεβαιώνει ότι ο κάτοχος είναι συνέταιρος σε µια 
επιχείρηση. Τα έσοδα από την κατοχή µετοχών είναι µεταβλητά. Οι µετοχές εκδίδονται υπό 
των Εταιριών, ενώ τις οµολογίες, πλην των Εταιριών, δύνανται να εκδώσουν το Κράτος, οι 
∆ήµοι και γενικά τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
 
Οι µετοχές διακρίνονται σε ΚΟΙΝΕΣ και σε ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ. Στις ΚΟΙΝΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ οι µέτοχοι έχουν κατά τη διάρκεια της ζωής της Εταιρείας, πρωτεύοντα ρόλο 
και ασκούν τα δικαιώµατά τους στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου ψηφίζουν για την εκλογή 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την έγκριση του ισολογισµού, για την τροποποίηση του 
Καταστατικού, κ.λ.π.. Οι ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ εκδίδονται τόσο κατά τη 
σύσταση της εταιρείας, όσο και µετά την ίδρυση, όταν αποδειχθούν τα εταιρικά κεφάλαια 
ανεπαρκή για την εκπλήρωση των σκοπών της και οι παλαιοί µέτοχοι δείχνουν απροθυµία 
να καλύψουν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κοινές µετοχές. Έτσι στις 
περιπτώσεις αυτές, για να ικανοποιηθούν οι παλαιοί και να προσελκυσθούν νέοι µέτοχοι, οι 
εταιρείες εκδίδουν προνοµιούχους µετοχές, οι οποίες παρέχουν µεγάλη ασφάλεια, από το 
γεγονός ότι κατά τη διάλυση της εταιρείας προηγείται η πληρωµή των προνοµιούχων 
µετοχών [δηλαδή έχουν προνόµιο επί του µετοχικού κεφαλαίου] αλλά και κατά τη διάρκεια 
της ζωής της οι κατέχοντες προνοµιούχους µετοχές απολαµβάνουν ποσοστά στα κέρδη, 
πριν από κάθε διανοµή µερίσµατος. Οι προνοµιούχες µετοχές µπορούν να εκδοθούν µε 
δικαίωµα ψήφου και άνευ ψήφου. 
 
Γενικά οι ΜΕΤΟΧΕΣ διακρίνονται σε ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ και ΑΝΩΝΥΜΕΣ ή όπως 
διαφορετικά τις ονοµάζουµε ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ. Οι πρώτες αναφέρουν το όνοµα του 
δικαιούχου και µεταβιβάζονται µε ειδική διαδικασία, οι δε ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ µε απλή παράδοση του κατόχου εις το νέον δικαιούχο. 
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Οµολογία 
 
Είναι επίσης ένα εµπορικό έγγραφο, ο εκδότης του οποίου υπόσχεται να καταβάλλει ένα 
χρηµατικό ποσό στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου. Μεταξύ των δύο αυτών χρεογράφων, 
της µετοχής και της οµολογίας, υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, οι κυριότερες των οποίων 
είναι οι εξής: 
 
- οι µέτοχοι εισπράττουν µέρισµα, εφόσον η εταιρεία πραγµατοποιεί κέρδη. Οι 
οµολογιούχοι αντιθέτως απαιτούν την καταβολή του τόκου, ανεξαρτήτως του εάν η 
εταιρεία πραγµατοποίησε ή όχι κέρδη. 
- ο τόκος των οµολογιών είναι σταθερός, σε αντίθεση προς το µέρισµα των µετοχών, το 
οποίο ποικίλλει αναλόγως των κερδών. 
- ο οµολογιούχος, ως δανειστής της εταιρείας δεν έχει το δικαίωµα να αναµιγνύεται στη 
∆ιοίκηση, να µετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις ή να ασκεί έλεγχο. Αντίθετα ο µέτοχος έχει 
όλα τα ανωτέρω δικαιώµατα. 
 
Χρηµατιστής 
 
Πρέπει να είναι πρόσωπο όχι µόνο αναγνωρισµένου κύρους και ανεπίληπτου ηθικής, αλλά 
και οικονοµικά ισχυρό για να είναι σε θέση να καλύψει σε ενδεχόµενη ζηµία, που θα 
προκύψει από ασυνέπεια πελάτη. 
 
Οι χρηµατιστές του Χρηµατιστηρίου διορίζονται µε προεδρικό διάταγµα. Πρέπει κατά το 
Νόµο να έχουν ορισµένα προσόντα και να καταθέτουν εγγύηση που ορίζεται από το 
Υπουργείο Εµπορίου. Ο χρηµατιστής είναι έµπορος, αλλά ασκεί δηµόσιο λειτούργηµα, 
χωρίς να είναι δηµόσιος υπάλληλος. Οφείλει να τηρεί βιβλία που ορίζει ο Νόµος και για τη 
µεσολάβησή του, στη σύναψη χρηµατιστηριακών συµβάσεων, εισπράττει µια προµήθεια, 
που ανάλογα µε τη µορφή της σύµβασης και το ύψος της κυµαίνεται από 0,50% έως 1% 
του συνολικού ποσού. Κατά συνέπεια ο µόνος παράγοντας που δέχεται και εκτελεί 
χρηµατιστηριακές πράξεις είναι ο χρηµατιστής. Σήµερα υπάρχουν 34 χρηµατιστές, οι 
περισσότεροι από τους οποίους είναι παιδιά ή συγγενείς χρηµατιστών, τους οποίους 
διαδέχθηκαν. 
 
Αντικριστές 
 
Κάθε χρηµατιστής για τη διεκπεραίωση της δουλειάς του διαθέτει και έναν αντικριστή ή 
εκφωνητή υπάλληλο, που κάνει τις εκφωνήσεις του χρηµατιστηρίου, για τις πράξεις ή 
παραλείψεις του οποίου έχει ευθύνη. Οι αντικριστές είναι έκτακτα µέλη του 
χρηµατιστηρίου, πρέπει να έχουν λευκό ποινικό µητρώο και να µην έχουν καταδικαστεί για 
δόλια χρεοκοπία. 
 
Οι αντικριστές κάθε µεσηµέρι εκφωνούν στο «κάγκελο» τις προσφορές και τις ζητήσεις 
µετοχών. Πρόκειται για µια διαδικασία µέσα από την οποία διαµορφώνονται και οι τελικές 
τιµές των τίτλων. Τιµές που έχουν ανώτατα και κατώτατα όρια. Η δουλειά των αντικριστών 
δεν είναι πάντα εύκολη και προϋποθέτει τεράστια προσοχή. Οι εκφωνήσεις και οι 
αντιφωνήσεις είναι η ψυχή των χρηµατιστηριακών συναλλαγών και από την πορεία τους 
εξαρτώνται οι τιµές πωλήσεως µετοχών και οµολόγων. 
 
Κύκλος ή «Κάγκελο» 
 
Είναι το σηµείο της αίθουσας όπου γίνονται οι εκφωνήσεις-αντιφωνήσεις προσφοράς και 
ζήτησης από τους αντικριστές. 
 
Συναλλαγές εντός Κύκλου 
 
Το κλείσιµο µιας πράξης, µέσα στο κάγκελο, σηµαίνει ότι τα δύο αντισυµβαλλόµενα 
χρηµατιστηριακά γραφεία που ενεργούν για τους πελάτες τους, συµφώνησαν το είδος, τιµή, 
ποσότητα, τρόπο πληρωµής και παράδοση των χρεογράφων. Οι συναλλαγές αυτές µπορεί 
να συναφθούν από όλα τα µέλη του χρηµατιστηρίου και είναι γνωστές ως πράξεις εντός 
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κύκλου. 
 
Συναλλαγές εκτός Κύκλου 
 
Τα µέλη εκείνα του χρηµατιστηρίου που έχουν κεφάλαια τουλάχιστον διακόσια 
εκατοµµύρια δραχµές µπορεί να συνάπτουν συναλλαγές χωρίς απαραίτητα το άλλο 
αντισυµβαλλόµενο µέρος να είναι µέλος του χρηµατιστηρίου. Η πράξη αυτή είναι γνωστή 
ως σύµβαση εντός κύκλου. 
 
Κέρδη ανά Μετοχή: Τα κέρδη µετά από τόκους και φόρους διαιρεµένα µε τον αριθµό των 
µετοχών της εταιρείας. 
 
Μέρισµα ανά Μετοχή: Τα κέρδη που πράγµατι διανέµονται στους µετόχους. 
 
Παρακρατηθέντα Κέρδη ανά Μετοχή: Η διαφορά µεταξύ κερδών ανά µετοχή και 
µερισµάτων ανά µετοχή. 
 
Απόδοση: Είναι ο λόγος µερίσµατος προς την τιµή της µετοχής. 
 
Εντολές προς τους Χρηµατιστές 
- Στο καλύτερο: Ο πελάτης αφήνει πλήρη ελευθερία στο χρηµατιστή να αγοράσει ή να 
πωλήσει κατά την κρίση του στην καλύτερη δυνατή τιµή. 
- Μέχρι ορισµένη τιµή και στο καλύτερο: Π.χ. 15.000 δρχ. και κάτω για αγορά ή 15.000 
δρχ. και άνω για πώληση. 
- Στην τιµή ανοίγµατος: Με το άνοιγµα της µετοχής στον πίνακα του χρηµατιστηρίου, ο 
χρηµατιστής οφείλει να αγοράσει ή να πωλήσει αµέσως. 
- Η αγορά ή η πώληση θα γίνει στην τιµή κλεισίµατος. 
 
Πράξεις, Αγοραστές, Πωλητές: Με την έναρξη κάθε συνεδρίασης αρχίζουν οι 
εκφωνήσεις προσφοράς και ζήτησης. Κάθε τιµή που εκφωνείται αναγράφεται πάνω στον 
πίνακα. Εάν είναι αγορά, στη στήλη «αγοραστές», εάν είναι πώληση στη στήλη «πωλητές». 
Όταν συµπίπτει η τιµή προσφοράς και ζήτησης κλείνει η πράξη και αναγράφεται πάνω 
στον πίνακα στη στήλη «πράξεις» η τιµή που έκλεισε η πράξη. Η τιµή κλεισίµατος µπορεί 
να ήταν τιµή πώλησης. [Π], τιµή αγοράς [Α], ή µπορεί να ήταν η τιµή που έκλεισε η πράξη. 
 
∆ελτίο Τιµών: Συντάσσεται κάθε ηµέρα µετά τη λήξη της συνεδρίασης. Περιλαµβάνει 
όλες τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο αξίες και τις τιµές που έγιναν πράξεις ή τις τιµές 
αγοράς/πώλησης. 
 
Επετηρίδα Χρηµατιστηρίου: Ετήσια έκδοση του χρηµατιστηρίου µε στοιχεία για όλες τις 
διαπραγµατευόµενες αξίες. 
 
Εταιρεία Επενδύσεων: Ανώνυµη εταιρεία σκοπός της οποίας είναι η διαχείριση 
χρεογράφων. 
 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο: Σύνολο ενεργητικού που αποτελείται από µετρητά και χρεόγραφα. Η 
αξία του ενεργητικού διαιρείται σε ισόποσα µικρά µερίδια. 
 
Κουπόνια: Μερισµαταποδείξεις των µετοχών και τα τοκοµερίδια των οµολόγων. 
 
Μονάδα ∆ιαπραγµάτευσης: Το ελάχιστο ποσό των µετοχών ή οµολογιών που ορίζει η 
Επιτροπή του Χρηµατιστηρίου [1, 5, 10, ή 25 τεµάχια], ότι µπορεί να αποτελέσει 
αντικείµενα συναλλαγής στο χρηµατιστήριο. 
 
Ονοµαστική Αξία: Η αναγραφόµενη τιµή επί του τίτλου της µετοχής ή της οµολογίας. Οι 
οµολογίες εξοφλούνται συνήθως στην ονοµαστική αξία ή στο άρτιο. 
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Χρηµατιστήρια στις Χώρες της Ε.Ο.Κ. (Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας) 
 

 
Κρίνουµε ότι είναι απαραίτητο για κάθε θέµα που αναλύεται, να υπάρχει αναφορά στα 
συµβαίνοντα στο χώρο της Ε.Ο.Κ., δεδοµένου ότι αποτελούµε αναπόσπαστο τµήµα της. Η 
αναµενόµενη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων για µετοχές, απαιτεί έγκαιρη 
ενηµέρωση των Ελλήνων αποταµιευτών, προκειµένου να επιλέξουν σωστά τα ευρωπαϊκά 
χρεόγραφα. 
 
ΓΑΛΛΙΑ: Υπάρχουν 7 περιφερειακά χρηµατιστήρια, αλλά το χρηµατιστήριο του 
Παρισιού συγκεντρώνει το 97% των συναλλαγών. Χρηµατιστές 60. 
 
ΙΤΑΛΙΑ: Υπάρχουν 10 χρηµατιστήρια µε 230 χρηµατιστές εκ των οποίων 115 είναι µέλη 
του χρηµατιστηρίου του Μιλάνου. Στο χρηµατιστήριο αυτό διακινείται το 90% του 
συνολικού όγκου των µετοχών και το 80% των οµολογιών σταθερής απόδοσης. Η 
χρηµατιστηριακή δραστηριότητα των Ιταλικών χρηµατιστηρίων συγκεντρώνεται κατά 
κύριο λόγο στις µετοχές 6 µεγάλων ιταλικών εταιρειών. Το 84,7% των συναλλαγών στο 
Μιλάνο και το 80% των συναλλαγών στη Φλωρεντία γίνονται στις µετοχές αυτών των 
εταιριών. 
 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ: Το χρηµατιστήριο του Άµστερνταµ είναι το µοναδικό χρηµατιστήριο της 
Ολλανδίας. Η αγορά µετοχών συγκεντρώνεται σε λίγες µεγάλες εταιρείες, όπου µια 
αποτελεί το 35% της συνολικής αξίας των µετοχών του χρηµατιστηρίου. Το Ολλανδικό 
κράτος είναι ο µεγαλύτερος εκδότης των οµολόγων και αποτελεί τη µεγαλύτερη πηγή 
ζήτησης κεφαλαίων 65% του συνόλου. 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ: Έχει 4 χρηµατιστήρια τα οποία είναι κρατικά. Το πλέον δραστήριο 
χρηµατιστήριο είναι αυτό της Μαδρίτης µε µερίδιο στις συναλλαγές 79%. 
 
ΒΕΛΓΙΟ: Έχει 4 χρηµατιστήρια εκ των οποίων το χρηµατιστήριο των Βρυξελλών πάνω 
από το 90% των συναλλαγών. Οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται µε προθεσµιακό 
διακανονισµό. Οι Βρυξέλλες είναι κέντρο εισαγωγής ξένων µετοχών και ευρωοµολογιών. 
Οι συναλλαγές σε ξένους τίτλους αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του συνολικού όγκου 
των συναλλαγών. 
 
∆ΑΝΙΑ: Η δυνατότητα του επενδυτή να συναλλάσσεται εκτός του χρηµατιστηρίου 
συνετέλεσε στη δηµιουργία µιας διασπασµένης και µη αποδοτικής χρηµατιστηριακής 
αγοράς. Οι συναλλαγές γίνονται κατά 90% µέσω του τραπεζικού συστήµατος και εκτός 
κύκλου. Η ∆ανική κεφαλαιαγορά είναι κυρίως αγορά οµολογιών, όπου εκδότες είναι 
κυρίως οι Τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί οργανισµοί. 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Η οικονοµία της χώρας αυτής ελέγχεται σε µεγάλο βαθµό, από το 
Κράτος. Τα δύο χρηµατιστήρια διακρίνονται για το πολύ χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης και 
είναι από τα λιγότερο αναπτυγµένα στην Ε.Ο.Κ.. Το 90% των συναλλαγών 
συγκεντρώνεται στο χρηµατιστήριο της Λισσαβόνας. 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Υπάρχουν 8 χρηµατιστήρια, το µεγαλύτερο των οποίων είναι µικρό σε 
σχέση µε την αγορά όπου κυριαρχούν οι Τράπεζες που παρέχουν στην οικονοµία τις 
αναγκαίες πιστώσεις. Το µεγαλύτερο χρηµατιστήριο είναι αυτό της Φραγκφούρτης, σε 
όγκο συναλλαγών. 
 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: Η χώρα αυτή είναι σηµαντικό διεθνές οικονοµικό κέντρο κυρίως 
λόγω της φιλελεύθερης νοµοθεσίας του όσον αφορά τη διακίνηση κεφαλαίων και τις ξένες 
επενδύσεις. Πάνω από 1.800 εταιρείες είναι εγγεγραµµένες στο χρηµατιστήριο του 
Λουξεµβούργου και προέρχονται από 55 διαφορετικές χώρες. Στο χρηµατιστήριο αυτό 
είναι εισηγµένες όλες οι εκδόσεις οµολογιών µε ρήτρα ECU. 
 
ΑΓΓΛΙΑ - ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ: Η αγγλική κεφαλαιαγορά είναι από τις πιο ανεπτυγµένες στον 
κόσµο και από τις µεγαλύτερες αγορές στα οµόλογα, όπου τα κυβερνητικά συµµετέχουν σε 
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µεγάλα ποσοστά. Με τη φιλελευθεροποίηση της κεφαλαιαγοράς το 1979 αυξήθηκε η 
εισδοχή ξένων τίτλων και ευρωοµολόγων στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου, του οποίου η 
ανταγωνιστικότητα έγινε αισθητή µετά τις µεταρρυθµίσεις του 1986. Το χρηµατιστήριο του 
Λονδίνου και της ∆ηµοκρατίας της Ιρλανδίας χωρίζεται σε 7 διοικητικές ενότητες. 
 
 

 
 
 
 

 

Γενικά Συµπεράσµατα για τα Ευρωπαϊκά Χρηµατιστήρια 
 

 
Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι στις χώρες της Ε.Ο.Κ. υπάρχουν 42 χρηµατιστήρια 
εκ των οποίων τα 31 είναι περιφερειακού χαρακτήρα. Ο συνολικός όγκος των συναλλαγών 
τους είναι κατώτερος από αυτόν της Νέας Υόρκης ή του Τόκιο. Με εξαίρεση τη Μ. 
Βρετανία , το Λουξεµβούργο και εν µέρει τη ∆. Γερµανία, τα χρηµατιστήρια των 
υπολοίπων χωρών της Κοινότητας παρουσιάζουν διαρθρωτικά προβλήµατα, όπως: 
 
1. Το µεγάλο πρόβληµα των τραπεζών σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η 
Ελλάδα, καθώς και ο ρόλος τους στην παροχή πιστώσεων περιορίζουν την ανάπτυξη των 
κεφαλαιαγορών. 
 
2. Η ζήτηση για κεφάλαια από το δηµόσιο τοµέα και τα συνοδευόµενα κυβερνητικά 

µέτρα και περιορισµοί επηρεάζουν το µέγεθος και την αποδοτικότητα των 
χρηµαταγορών. 

 
3. Η ύπαρξη µεσαίων και µικρών επιχειρήσεων οικογενειακού χαρακτήρα τις 
καθιστά απρόθυµες ή ανίκανες να εκµεταλλευτούν την κεφαλαιαγορά ως πηγή 
χρηµατοδότησης. 
 
Η συµµετοχή ξένων επενδυτών στις περισσότερες χρηµαταγορές είναι αµελητέα [ιδίως σε 
Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα]. Οι συναλλαγµατικοί περιορισµοί στις παραπάνω 
χώρες συντελούν στο χαµηλό ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών. 
 
 

 
 
 
 

 

Η Ελληνική Πραγµατικότητα & το Χρηµατιστήριο Αθηνών 
 

 
Παρόλο που ο πληθωρισµός οδηγεί την περίοδο αυτή στην οδό Σοφοκλέους και 
πραγµατοποιούνται οι πλέον συµφέρουσες τοποθετήσεις χρηµάτων για τους 
µικροεπενδυτές, εντούτοις ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι, εάν ταυτίσουµε το χρηµατιστήριο 
µε… καζίνο. 
 
Σήµερα το Χρηµατιστήριο Αθηνών γνωρίζει µια πρωτοφανή άνοδο, η οποία σπρώχνει τις 
µετοχές προς κορυφές άπιαστες, ακόµα και για τους πιο απαισιόδοξους κερδοσκόπους της 
οδού Σοφοκλέους. Πράγµατι όπως δείχνουν τα επίσηµα στοιχεία του χρηµατιστηρίου, τα 
δύο τελευταία χρόνια οι δείκτες καλπάζουν προς τα πάνω µε αποτέλεσµα κάποιοι 
«τυχεροί» να αυξήσουν τα λεφτά τους σε µετοχές µέχρι και 40 φορές. Από την αρχή του 
χρόνου έως σήµερα που κλείνει το 5µηνο, η απόδοση των µετοχών ξεπερνάει κάθε 
φαντασία. Ο γενικός δείκτης τιµών αυξήθηκε κατά 138,85%. Ο τραπεζικός κατά 168,88%, 
ο εµποροβιοµηχανικός κατά 89,29%, ο ασφαλιστικός κατά 294,12% και των εταιρειών 
επενδύσεων κατά 88,71%. Οι αποδόσεις αυτές οδήγησαν τις µετοχές σε τροµερά ύψη που 
φοβίζουν τους συντηρητικούς επενδυτές, ενώ ταυτόχρονα δεν επηρεάζουν ένα µεγάλο 
πλήθος άλλων επενδυτών που θεωρούν ότι η «κούρσα» των τιµών θα συνεχιστεί. Το 
Ελληνικό χρηµατιστήριο έχει φθάσει στο σηµείο να παίζεται «µε την καρδιά και όχι µε τη 
λογική». Ο µικροεπενδυτής αναρωτιέται «οι τιµές στο χρηµατιστήριο είναι υψηλές, αλλά 
που αλλού να τοποθετήσω τις οικονοµίες µου;». Όµως η προσφυγή στο χρηµατιστήριο για 
τον ιδιώτη αποταµιευτή απαιτεί µεγάλη προσοχή. Το χρηµατιστήριο δεν είναι ούτε καζίνο 
ούτε χαρτοπαικτική λέσχη. Αποτελεί ένα θεσµό της οικονοµικής ζωής µε κανόνες και 
συγκεκριµένες λειτουργίες, τις οποίες αν κάποιος αγνοεί είναι καλύτερα να µην 
ανακατευτεί µε τα χρηµατιστηριακά πράγµατα. 
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Η επιλογή των µετοχών που θα περιλάβει ο επενδυτής στο χαρτοφυλάκιό του τον φέρει σε 
επαφή µε την ανάλυση των επενδύσεων. Ένας τρόπος ενέργειας του επενδυτή για την 
επιλογή των µετοχών που θα περιλάβει στο χαρτοφυλάκιο θα µπορούσε να είναι και ο 
παρακάτω: 
 
1. Επιλέγει τον κλάδο. 
2. Μελετά τον κλάδο και τις εισηγµένες εταιρείες σε αυτόν. 
3. Επιλέγει τις εταιρείες µετά από συγκριτική ανάλυση. 
4. Μειώνει το ρίσκο µε διαφοροποίηση µετοχών του χαρτοφυλακίου. 
 
Για να µπορέσει να κάνει τις αναλύσεις του, χρειάζεται πληροφόρηση τόσο σε επίπεδο 
κλάδου, όσο και σε επίπεδο εταιρείας. Αυτό είναι και το µέρος που δεν µπορεί από µόνος 
του να αντιµετωπίσει εξ ολοκλήρου, είτε από ανεπάρκεια χρόνου συλλογής και 
επεξεργασίας στοιχείων, είτε από έλλειψη επαρκών γνώσεων. Το κενό αυτό καλύπτουν τα 
χρηµατιστηριακά γραφεία µε τα πληροφοριακά δελτία που ταχυδροµούν στους πελάτες 
τους, καθώς και οι επαγγελµατίες χρηµατιστηριακοί σύµβουλοι. 
 
Τελειώνοντας αυτό το οδοιπορικό µέσα σε οικονοµικούς και χρηµατιστηριακούς όρους, 
που πιθανόν σε µερικούς να προξένησαν κόπωση, θέλω να δώσω µερικές οδηγίες αρκετά 
χρήσιµες: 
 
- Οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές γίνονται κάθε ηµέρα από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, από 
τις 08:30 µέχρι 12:30. 
- Τα χρηµατιστηριακά γραφεία λειτουργούν από τις 08:30 κάθε ηµέρα. Μερικοί µπορεί να 
έχουν διαφοροποιηµένο ωράριο. 
- Οι συναλλαγές στο χρηµατιστήριο γίνονται δια µέσου των χρηµατιστών. Πίνακας των 
χρηµατιστών υπάρχει στην αρχή του ετήσιου δελτίου. Εκτός από τις αγορές και πωλήσεις 
οµολογιών και µετοχών, οι χρηµατιστές είναι αρµόδιοι και για την αγορά και πώληση 
χρυσών λιρών βάσει δηλώσεων. 
- Για κάθε συναλλαγή επί µετοχών και οµολογιών εκδίδεται «πινακίδιο εκτελέσεως 
συναλλαγής», το γνωστό BORDEREAU, όπου αναγράφεται το είδος της συναλλαγής το 
είδος και το ποσό του αντικειµένου της συναλλαγής, καθώς και η τιµή στην οποία έγινε 
αυτή. Το πινακίδιο αποτελεί απόδειξη της συναλλαγής και πρέπει να ζητείται από τους 
πελάτες, κατά την ανακοίνωση της εκτελέσεως της εντολής. 
- Οι συναλλαγές γίνονται: α] τοις µετρητοίς, οπότε η παράδοση ή η παραλαβή των 
χρεογράφων και η καταβολή του τιµήµατος τακτοποιείται το πρωί της επόµενης εργάσιµης 
ηµέρας και β] επί προθεσµία, οπότε η παραλαβή ή η παράδοση γίνεται την επόµενη 2α ή 
17η κάθε µήνα. 
- Οι εντολές αγοράς ή πώλησης δίδονται είτε σε ορισµένη τιµή είτε στην καλύτερη δυνατή 
τιµή. 
- ∆ίνετε στο χρηµατιστή σας πάντοτε σαφείς εντολές και για το είδος της συναλλαγής, για 
το ποσό και την τιµή. 
- Τα µεσιτικά δικαιώµατα των χρηµατιστών επί αγοράς ή πωλήσεως χρεογράφων ορίζονται 
ως ακολούθως: α] για το ποσό µέχρι 1.000.000 δρχ. = 1%, β] για το ποσό από 1000.001 
δρχ. µέχρι 3.000.000 δρχ. = 0,75%, γ] για ποσό από 3.000.001 δρχ. και πέρα = 0,50%. Τα 
µεσιτικά δικαιώµατα δεν είναι κατώτερα των δρχ. 100 κατά συναλλαγή. 
- Εάν γίνει µεταβίβαση ονοµαστικών µετοχών, καταβάλλεται και 3ο/οο επί της αξίας 
αυτών, ως δικαιώµατα µεταβιβάσεως. 
- Εάν κατατεθούν στον χρηµατιστή χρήµατα ως εγγύηση [περιθώρια], πρέπει να ζητείται η 
ειδική απόδειξη του χρηµατιστηρίου. 
- Για τις συναλλαγές που εκδόθηκε πινακίδιο και για τα περιθώρια, για τα οποία υπάρχει 
απόδειξη, ευθύνεται και το Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφαλείας Χρηµατιστηριακών 
Συναλλαγών. 
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Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη 
 

 
 

 
Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο www.iraj.gr (Investment Research and 
Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε 
ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους 
απολογισµούς, ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες 
πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων 
του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν 
αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε 
πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / 
στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται µε απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική 
ακρίβεια των δεδοµένων και απόψεων που εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και 
οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της 
ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να 
µεταβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς καµία ειδοποίηση από µέρους του 
IRAJ προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται 
σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά 
και σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη 
αρµονία µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα / συµπεράσµατα ανάλογα 
µε τα χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές 
µετοχών, χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθµό 
µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως 
δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. Παράµετροι, όπως οι εταιρικές 
εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές ισορροπίες, οι κλιµατολογικές 
συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς 
διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθµούς αλλαγών ως προς την 
πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές 
των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε µικρές ή µεγάλες 
διακυµάνσεις των τιµών. 
 
Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr 
δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών 
εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για 
την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των 
συγγραφέων και όχι κατ’ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το 
δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε 
προβλέψεις µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους 
και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται 
εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής 
συµπεριφοράς. 
 
Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr (Investment Research and 
Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση 
αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των 
επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου www.iraj.gr δεν 
καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή 
διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα 
συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται 
ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την 
έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 
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