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Κύριε Πρόεδρε, 

Κυρίες και κύριοι καληµέρα σας. 

Είναι τιµή για µένα σήµερα, να βρίσκοµαι ανάµεσά σας και 

χαίροµαι που µου δίνεται η δυνατότητα να σας µιλήσω και να 

σας ενηµερώσω για τα τεκταινόµενα στην αγορά µας και τον 

Όµιλο της ΕΧΑΕ. 

Ο Πρόεδρος κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, ο οποίος, όπως γνωρίζετε 

πριν από ενάµιση µήνα ανέλαβε την Προεδρία του 

Χρηµατιστηρίου διαδεχόµενος τον κ. Σπύρο Καπράλο, 

δυστυχώς δεν µπορεί να είναι σήµερα µαζί µας καθώς 

βρίσκεται στο εξωτερικό. Ευχόµαστε όλοι καλή επιτυχία στο 

έργο του σε µια δύσκολη εποχή για τον τόπο µας και την 

αγορά µας. 

Όπως γνωρίζετε οι εξελίξεις περί χρηµατιστηριακής αγοράς 

προέρχονται από το εξωτερικό και είναι ραγδαίες, µε 

αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη τόσο η συνεχής ενηµέρωση 

όλων των παραγόντων της αγοράς όσο και η ενηµέρωση των 

ξένων παραγόντων σχετικά µε τις εξελίξεις στην εγχώρια 

αγορά. Η τεχνολογική εξέλιξη υποστηρίζει το έργο µας αλλά 

δεν είναι το παν, χρειάζεται και η προσωπική επαφή. Αυτός 

είναι ο λόγος που αφιερώνουµε σηµαντικό χρόνο στην 

επικοινωνία µε τους φορείς και τους επενδυτές. 
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Τρεις είναι οι συνιστώσες που θα διαµορφώσουν την τάση των 

χρηµατιστηρίων: Η τεχνολογική εξέλιξη προς φθηνότερες 

συναλλαγές, η κινητικότητα κεφαλαίων και τέλος οι αλλαγές 

στο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Παρόλο ότι το θέµα της σηµερινής οµιλίας είναι η παρουσίαση 

του Οµίλου ΕΧΑΕ, θα προτιµούσα να αξιοποιήσω το χρόνο µου 

αναπτύσσοντας θέµατα που αφορούν την αγορά µας 

γενικότερα. Έχουµε φέρει µαζί µας υλικό για διανοµή που δίνει 

συνοπτικές πληροφορίες τόσο για την αγορά µας όσο και για 

τον Όµιλο. 

Πριν από ένα χρόνο, είχα την ευκαιρία να συνοµιλήσω µαζί 

σας από αυτό εδώ το βήµα. Σας είχα πει τότε ότι ετοιµάζουµε 

εργαλεία (όπως π.χ. το XNET για το οποίο θα µιλήσουµε πιο 

κάτω), προϊόντα (όπως τα ETF’s) καθώς και υπηρεσίες για να 

διευρύνουµε τη γκάµα των δικών σας επενδυτικών επιλογών. 

Ως επενδυτές που δραστηριοποιείστε µέσω του διαδικτύου, 

είστε σε καλύτερη θέση από τον µέσο ιδιώτη επενδυτή να 

εκτιµήσετε – και να εκµεταλλευτείτε - τις νέες αυτές 

δυνατότητες που σας παρέχει ο Όµιλος ΕΧΑΕ.  

Εσείς είστε οι ενηµερωµένοι επενδυτές, οι επενδυτές που εµείς 

επιθυµούµε για την εξέλιξη της αγοράς µας. 

 

Ας δούµε όµως µε συντοµία που βρίσκεται σήµερα το ΧΑ. 

Είναι σαφές ότι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει σήµερα η 

Ελληνική οικονοµία αντικατοπτρίζονται και στο Χρηµατιστήριο. 

Εξάλλου δεν θα µπορούσε να είναι διαφορετικά. 

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κατρακύλησε στα €59,4 δις 

σήµερα, από τα €83 δις στην αρχή του χρόνου και τα σχεδόν 
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€200δις στο τέλος του 2007. Επίσης, η µέση ηµερήσια αξία 

συναλλαγών φέτος έπεσε στα €144 εκ. από τα €205 εκ. το 

2009, και τα σχεδόν €500 εκ. το 2007. 

Βέβαια, η µεγάλη πτώση της αξίας συναλλαγών οφείλεται 

κυρίως στην πτώση των τιµών, καθώς ο όγκος συναλλαγών 

– ο αριθµός των µετοχών δηλαδή – που πραγµατοποιείται 

ηµερησίως µειώθηκε κατά 30% σε σχέση µε το 2007, σε 

αντίθεση µε τον τζίρο που µειώθηκε κατά περίπου 60%. 

Επίσης, ο µέσος όρος των ενεργών µερίδων – όπου ενεργή 

µερίδα είναι η µερίδα που πραγµατοποιεί τουλάχιστον µια 

πράξη στο εξεταζόµενο διάστηµα - σηµείωσε πτώση το 2010 

σε σχέση µε το 2009, σηµάδι της απόσυρσης των επενδυτών 

από την αγορά. Συγκεκριµένα, ενώ κατά µέσο όρο ανά µήνα 

το 2009, περίπου 75.000 επενδυτές πραγµατοποιούσαν 

τουλάχιστον µία συναλλαγή, ο αριθµός αυτό τους πρώτους 11 

µήνες του 2010 είχε µειωθεί κατά 22% στους 58.500 

επενδυτές. 

Η µεγάλη οικονοµική κρίση που διέρχεται η Ελλάδα καθώς και 

η βαθιά ύφεση, έχουν επηρεάσει την κατανάλωση µε 

αποτέλεσµα την µείωση του κύκλου εργασιών των 

Εισηγµένων εταιρειών και κατά επέκταση της κερδοφορίας 

τους. Χρειάζεται υποµονή, περιορισµός δαπανών, µελετηµένα 

βήµατα και αναπτυξιακά µέτρα για ν’ αλλάξει και να βελτιωθεί 

η κατάσταση. 

Ανασταλτικοί παράγοντες της ανάπτυξης του χρηµατιστηρίου, 

πέρα από την µεγάλη οικονοµική κρίση που µαστίζει την 

ελληνική οικονοµία, παραµένουν τα αναγκαία και επιβεβληµένα 

φορολογικά µέτρα που λαµβάνονται και αφορούν τόσο τους 

επενδυτές (π.χ. φορολόγηση µερισµάτων), όσο και τις 

εισηγµένες εταιρίες (π.χ. αύξηση ΦΠΑ, έκτακτη εισφορά), η 

περιορισµένη ρευστότητα, η επενδυτική άπνοια, η ύφεση της 

ελληνικής οικονοµίας και η υπερχρέωση των νοικοκυριών. 
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Υπάρχει όµως και η θετική πλευρά. 

Ένα σηµάδι είναι η συνεχιζόµενη παρουσία των ξένων 

θεσµικών επενδυτών στην αγορά µας. Ακούγεται συχνά ότι 

οι ξένοι επενδυτές εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Αυτό είναι 

µύθος. Με βάση τα στοιχεία Νοεµβρίου που δηµοσιεύσαµε 

πριν από λίγες ηµέρες, το 50% της συνολικής 

κεφαλαιοποίησης του ΧΑ είναι στα χέρια των ξένων επενδυτών 

– ενώ στο τέλος του 2007 το ποσοστό ήταν στο 52%. 

Βλέπουµε δηλαδή ότι υπάρχει µια µείωση των θέσεων των 

ξένων θεσµικών, αλλά η µείωση αυτή δεν είναι µεγάλη, ιδίως 

αν συνυπολογίσουµε το γεγονός ότι την τριετία 2005-2007 οι 

ξένοι επενδυτές είχαν καθαρές εισροές της τάξης των €16 δις. 

Οι ξένοι σε γενικές γραµµές διατηρούν τις θέσεις τους, και 

πραγµατοποιούν πάνω από 50% του ηµερήσιου τζίρου, 

συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της 

ρευστότητας της αγοράς µας. 

Ένα άλλο θετικό σηµάδι είναι τα αντληθέντα κεφάλαια. Η 

δυνατότητα που δίνει ένα χρηµατιστήριο στις εισηγµένες 

εταιρείες να µπορούν να αντλούν κεφάλαια µε χαµηλό κόστος 

είναι βασικός σκοπός ύπαρξης του. Φέτος, εν µέσω κρίσης, 

από τις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκαν ή 

βρίσκονται σε εξέλιξη, οι εισηγµένες εταιρείες άντλησαν πάνω 

από €6 δις. Παρατηρούµε και εδώ το χρηµατιστήριο να 

εξακολουθεί να εκπληρώνει τον βασικό ρόλο του µε επιτυχία, 

να φέρνει κοντά τους δανειζόµενους – τις εισηγµένες 

εταιρείες, και τους δανειστές – τους επενδυτές. 

Όπως έχει εξαγγελθεί, το προσεχές διάστηµα αναµένεται το 

κράτος – µέσω των αποκρατικοποιήσεων – να χρησιµοποιήσει 

το ΧΑ για να πουλήσει συµµετοχές του σε εταιρείες, µε στόχο 

να αντλήσει κεφάλαια για να µειώσει το δηµόσιο έλλειµµα και 

χρέος. 
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Από άποψη προοπτικής προφανώς η αποτίµηση του 

Χρηµατιστηρίου, η οποία βρίσκεται σε ιστορικά χαµηλά 

επίπεδα, θα µπορούσε να εκτιµηθεί θετικά. Ο λόγος της 

κεφαλαιοποίησης του ΧΑ προς το ΑΕΠ βρίσκεται σήµερα στο 

26%, όταν οι Ευρωπαϊκές αγορές βρίσκονται στο 67%.  

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω και την κυκλοφοριακή 

ταχύτητα της αγοράς µας, τον λόγο της αξίας συναλλαγών 

προς την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Η κυκλοφοριακή 

ταχύτητα µετράει πόσο γρήγορα, κατά µέσο όρο, αλλάζουν 

χέρια οι µετοχές. Μια κυκλοφοριακή ταχύτητα της τάξης του 

100% σηµαίνει ότι µια µετοχή αλλάζει χέρια µια φορά κάθε 

χρόνο. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα της αγοράς µας σήµερα είναι στο 

55% περίπου, και δεν έχει µεταβληθεί σηµαντικά τα τελευταία 

χρόνια. Αυτό σηµαίνει ότι ο όγκος συναλλαγών δεν έχει 

µεταβληθεί σηµαντικά. 

Ιστορικά πάντως, η κυκλοφοριακή ταχύτητα της αγοράς 

µας είναι αρκετά χαµηλότερη από την κυκλοφοριακή ταχύτητα 

των άλλων Ευρωπαϊκών αγορών, µε ότι αρνητικό αυτό 

συνεπάγεται – χαµηλότερη ρευστότητα στην αγορά, 

µεγαλύτερα spreads – αποκλίσεις µεταξύ των τιµών αγοράς 

και ζήτησης κλπ. Η χαµηλότερη αυτή κυκλοφοριακή ταχύτητα 

µπορεί να αποδοθεί σε έναν βασικό λόγο – στην ύπαρξη του 

φόρου 0,15% επί των πωλήσεων. Ο οποίος αυξάνει 

υπερβολικά το κόστος των συναλλαγών έναντι των άλλων 

αγορών. 

Συνέπεια της ύπαρξης αυτού του φόρου είναι η απουσία 

δραστηριοποίησης στην αγορά µας των λεγόµενων high 

frequency traders, οι οποίοι χρησιµοποιούν πανίσχυρα 

υπολογιστικά συστήµατα και αλγόριθµους για να εντοπίζουν 

µετοχές τις οποίες αγοράζουν και πουλάνε µε µεγάλη 

ταχύτητα και οι οποίοι για παράδειγµα πραγµατοποιούν πάνω 
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από το 60% της συναλλακτικής δραστηριότητας στο 

Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Ας δούµε τις ενέργειες που έχει κάνει ο Όµιλος των Ελληνικών 

Χρηµατιστηρίων για να βελτιώσει την Ελληνική αγορά. 

 

Μείωση του κόστους 

Ξεκινάω µε τις χρεώσεις. Ο Όµιλος τα τελευταία χρόνια έχει 

προβεί σε σηµαντικές µειώσεις των τιµολογίων του. Ενδεικτικό 

είναι το γεγονός – κάτι που όλοι σας βλέπετε στα πινακίδιά 

σας – ότι οι χρεώσεις επί στων συναλλαγών έχουν µειωθεί από 

το 2007 έως σήµερα πάνω από 40%. Ενώ για παράδειγµα 

στις 31.12.2006 το ΧΑ χρέωνε 0,02% για τις συναλλαγές, 

σήµερα η χρέωση είναι 0,0125%. 

Μειώσεις έχουν σηµειωθεί και σε µια σειρά άλλων χρεώσεων, 

προς όφελος τόσο των εισηγµένων εταιρειών – ιδίως των 

µικρότερων - όσο και των µελών. 

 

Προϊόντα 

Όσον αφορά τα προϊόντα µας, όπως γνωρίζετε ξεκινήσαµε 

πριν από 2 περίπου χρόνια την Εναλλακτική Αγορά, µια 

αγορά για µικρές, δυναµικά αναπτυσσόµενες εταιρείες, που 

αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας. Η 

αγορά αυτή έχει χαµηλό κόστος για τις ίδιες τις εταιρείες, και 

αποτελεί µια εναλλακτική επενδυτική επιλογή για µερικούς 

επενδυτές. Ήδη σήµερα διαπραγµατεύονται οι µετοχές 14 

εταιρειών. 

Ένα άλλο προϊόν που φέραµε στην Ελληνική αγορά µας είναι 

τα ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια γνωστά ως ETFs, τα 
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Exchange Traded Funds. Τα ETFs είναι δηµοφιλή προϊόντα 

στο εξωτερικό, και πιστεύουµε ότι θα έχουν αντίστοιχη 

αντιµετώπιση και στην δική µας αγορά, ιδίως όταν βελτιωθούν 

και οι µακροοικονοµικές συνθήκες. Να τονίσω πάντως ότι πριν 

από δύο περίπου µήνες ξεκίνησαν να διαπραγµατεύονται τα 

µερίδια του ETF που παρακολουθεί την πορεία του κοινού 

Ελληνο-Τουρκικού δείκτη Greece-Turkey GT-30, δίνοντας 

µε αυτόν τον τρόπο σε ιδιώτες επενδυτές τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στην Τουρκία την δυνατότητα να επενδύουν εύκολα 

στην αγορά της γειτονικής χώρας.  

Σκοπεύουµε δε στο άµεσο µέλλον να εµπλουτίσουµε την 

υφιστάµενη γκάµα των ETFs µε νέες εκδόσεις, ιδίως σε 

προϊόντα που παρακολουθούν τις γειτονικές µας αγορές. 

Πραγµατοποιούνται συζητήσεις µε χώρες της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, Βορείου Αφρική, του κόλπου και της 

νοτιοανατολικής Ασίας. Βεβαίως, όπως γνωρίζετε, για να 

προχωρήσει η έκδοση χρειάζονται και εκδότες που σήµερα δεν 

υπάρχουν. Εµείς συνεχίζουµε τις προσπάθειές µας και 

ελπίζουµε. 

 

Όσον αφορά την εισαγωγή ναυτιλιακών εταιρειών, είτε 

αυτή αφορά σε πρωτογενή εισαγωγή, είτε σε δευτερογενή 

(dual listing), µετά την ολοκλήρωση της µεταβολής του 

νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, συνεχίζουµε τις 

προσπάθειες προσέλκυσης, αν και, οι αντίξοες οικονοµικές 

συνθήκες που επικρατούν σήµερα δεν βοηθούν τις 

προσπάθειές µας. Πιστεύουµε ότι µια ναυτιλιακή εταιρεία που 

θα έκανε εισαγωγή στη δική µας αγορά θα είχε ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα: λόγω της µεγάλης – σε σχέση µε τα δεδοµένα 

της δικής µας αγοράς – κεφαλαιοποίησης, που θα είχε µια 

τέτοια εταιρεία, θα είχε συµµετοχή στους δείκτες µας και εν 

γένει το αυξηµένο ενδιαφέρον που υπάρχει στο ΧΑ για τις 
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εταιρείες µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, εµείς 

συνεχίζουµε τις προσπάθειές µας, καθώς εξακολουθούµε να 

πιστεύουµε ότι η ναυτιλία «ταιριάζει» στον Έλληνα επενδυτή… 

Το ίδιο ισχύει και για την αγορά εταιρικών οµολόγων και 

σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Το ΧΑ διαθέτει ένα 

πλήρες κανονιστικό περιβάλλον εισαγωγής, διαπραγµάτευσης, 

εκκαθάρισης των εταιρικών οµολόγων αλλά και σύνθετων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

 

 

Υπηρεσίες  

Τέλος, θα ήθελα να µιλήσω για το έργο, που ξεκίνησε ήδη τη 

λειτουργία του – το ΧΝΕΤ. Η υπηρεσία XNET, πολύ απλά, 

προσφέρει πρόσβαση στον Έλληνα επενδυτή σε ξένες αγορές 

–ανεπτυγµένες αγορές της Ευρώπης και Αµερικής καθώς και 

αναπτυσσόµενες γειτονικές αγορές, όπως Ρουµανία, 

Βουλγαρία, Σερβία, ΠΓ∆Μ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ιορδανία, 

Αίγυπτος και Αλβανία. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται και 

διευκολύνονται σηµαντικά οι δικές σας επενδυτικές επιλογές, 

καθώς οι αγοροπωλησίες θα µπορούν να πραγµατοποιηθούν 

µέσω του χρηµατιστή σας. 

Επίσης πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η καταχώρηση 

των αξιών αυτών θα γίνεται στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων, στο 

ΣΑΤ, όπου ήδη διατηρείτε τα χαρτοφυλάκιά σας. Οι χειριστές 

δηλαδή θα µπορούν να διαχειρίζονται τις αλλοδαπές αξίες στα 

χαρτοφυλάκια αξιών των πελατών τους µαζί µε τις Ελληνικές 

αξιοποιώντας έτσι τις υφιστάµενες υποδοµές τους και την 

διασύνδεσή της ΕΧΑΕ. 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι κάθε επενδυτής που διαθέτει 

Μερίδα και Λογαριασµό Αξιών στο ΣΑΤ και θέλει να αποκτήσει 

αξίες από αγορές του εξωτερικού, αλλά διστάζει να το κάνει 
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λόγω αυξηµένου κόστους πρόσβασης στις αγορές αυτές ή 

ανασφάλειας καθώς δεν έχει άµεση επαφή µε το 

χαρτοφυλάκιό του, θα µπορεί πλέον µέσω του Χειριστή του να 

βλέπει στο Λογαριασµό Αξιών του στο ΣΑΤ µαζί µε τις 

Ελληνικές αξίες και τις αλλοδαπές αξίες που αποκτά. 

Μέσω της ΕΧΑΕ και του χειριστή του, ο επενδυτής όχι µόνο θα 

µπορεί να βλέπει τις αλλοδαπές αξίες που καταχωρούνται στο 

λογαριασµό του αλλά επίσης να πληροφορείται για εταιρικά 

γεγονότα που γίνονται σε αυτές, να συµµετέχει στις εταιρικές 

πράξεις, να λαµβάνει µέρισµα ή νέες αξίες που είναι 

αποτέλεσµα εταιρικών πράξεων κα. Έτσι θα µπορεί αυτές τις 

αξίες να τις διαχειριστεί όπως και τις Ελληνικές αξίες 

ακολουθώντας πάντα τους κανόνες της αλλοδαπής αγοράς. 

Με λίγα λόγια, θα µπορείτε να επενδύετε σε αυτές τις αγορές 

που θα συµµετέχουν στο XNET, χωρίς να έχετε άµεσα πάρε-

δώσε µε φορείς στις αγορές αυτές. Σε συνδυασµό δε µε την 

δυνατότητα που δίνει εδώ και αρκετά χρόνια η ΕΧΑΕ µέσω του 

axiaweb, να βλέπει ο επενδυτής µέσω διαδικτύου το 

συνολικό χαρτοφυλάκιό του, ανεξαρτήτως χειριστή, αυξάνεται 

σηµαντικά το επίπεδο ασφάλειας της αγοράς µας. Θα ήθελα να 

προτρέψω από αυτό εδώ το βήµα όλους σας να απευθυνθείτε 

στην ΕΧΑΕ για το άνοιγµα των σχετικών κωδικών στο axiaweb 

– η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δωρεάν. 

Με τον πρόσφατο νόµο 3873/2010 ενσωµατώθηκαν στο 

ελληνικό δίκαιο οι οδηγίες 2006/44/ΕΚ και 2007/63/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύµφωνα µε αυτό το νόµο από το 

επόµενο έτος τα διοικητικά συµβούλια των εισηγµένων 

εταιρειών θα έχουν την υποχρέωση να περιλαµβάνουν στην 

ετήσια έκθεσή τους «δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης». Ο 

εισαγόµενος νέος θεσµός της δήλωσης εταιρικής 

διακυβέρνησης συντελεί στο να παρέχονται στους µετόχους 

των εισηγµένων εταιρειών ευκόλως προσβάσιµα στοιχεία 
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σχετικά µε τις πράγµατι εφαρµοζόµενες πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης. Η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί 

µέρος της ετήσιας ενηµέρωσης των µετόχων και της 

ευρύτερης λογοδοσίας των εισηγµένων εταιρειών. Έτσι δεν 

αρκεί οι εταιρείες να λειτουργούν νοµικά και οικονοµικά ορθά 

αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα 

διευθυντικά τους στελέχη και οι εργαζόµενοί τους 

συµµορφώνονται στο µέγιστο βαθµό µε πρότυπα, πολιτικές 

και πρακτικές που θα συντελέσουν στη σηµαντική βελτίωση 

της λειτουργίας και της διαφάνειάς τους, στην ενίσχυση της 

φήµης τους και στην αύξηση της εµπιστοσύνης των εγχώριων 

και διεθνών επενδυτών στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Κλείνοντας την σύντοµη αυτή παρουσίασή µου, θα ήθελα να 

σας πω ότι, παρ’ όλες τις αντιξοότητες που αντιµετωπίζει η 

Ελληνική οικονοµία σήµερα, το Χρηµατιστήριο εξακολουθεί να 

παραµένει ένας αποδοτικός µηχανισµός άντλησης κεφαλαίων 

για τις εταιρείες, και ένα µέρος όπου ο επενδυτής πάντα θα 

βρίσκει επενδυτικές ευκαιρίες – αρκεί να διαθέτει την 

απαραίτητη σύνεση και υποµονή. Από την πλευρά µας, 

κάνουµε ότι περνάει από το χέρι µας ώστε ο µηχανισµός αυτός 

να λειτουργεί όσο πιο αποδοτικά και σύγχρονα γίνεται. 

Σας ευχαριστώ. 


