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Το βελγικό χρηματιστήριο 

Το Βέλγιο διαθέτει μία εξαιρετικά λειτουργούσα χρηματαγορά. 

Στο τέλος του 2000 το Χρηματιστήριο Βρυξελλών συγχωνεύθηκε με 

εκείνα του Παρισιού, του Άμστερνταμ και λίγο αργότερα, το 2002, με το 

Χρηματιστήριο της Λισσαβώνας, σχηματίζοντας το EURONEXT, το 

οποίο αργότερα, το 2007, συγχωνεύθηκε με το Χρηματιστήριο Ν. 

Υόρκης (NYSE), χαρακτηρίζεται δε από αρκετά ευέλικτες διαδικασίες 

για αυξήσεις κεφαλαίων, εκδόσεις νέων μετοχών, ομολόγων κλπ. Η 

βελγική νομοθεσία ρυθμίζει τη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς 

κατά τρόπον ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα όλων των 

επενδυτών αδιακρίτως, εγχώριων και ξένων, από αθέμιτες πρακτικές, 

επιθετικές εξαγορές κλπ. Σημειωτέον ότι το Νοέμβριο του 2013 έλαβε 

χώρα συγχώνευση της αμερικανικής χρηματιστηριακής πλατφόρμας 

(κυρίως ενεργειακών παραγώγων) Intercontinental Exchange και της 

NYSE EURONEXT που ήταν η μητρική εταιρεία του Χρηματιστηρίου 

Βρυξελλών, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Σε 

συνέχεια της εν λόγω συγχώνευσης, η EURONEXT τον Ιούνιο του 2014 

διαχωρίστηκε οριστικά από την Intercontinental Exchange, 

πραγματοποίησε την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών και 

σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές έχει επωφεληθεί σημαντικά 

από τον εν λόγω διαχωρισμό (spin off), επικεντρωνόμενη στις 

παραδοσιακές χρηματιστηριακές της δραστηριότητες και αναπτύσσοντας 

νέες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης τίτλων και νέα χρηματιστηριακά 

προϊόντα.  

Το 2015, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο κεντρικός δείκτης (υψηλών 

κεφαλαιοποιήσεων) του Χρηματιστηρίου Βρυξελλών (BEL 20) 

πραγματοποίησε κέρδη έναντι του προηγούμενου έτους. Ο δείκτης BEL 

20 κατέγραψε το 2015 άνοδο κατά 12,63%, που αποτέλεσε μία από τις 
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ισχυρότερες αυξητικές τάσεις μεταξύ των διεθνών χρηματιστηρίων. Κατά 

τους χρηματιστηριακούς αναλυτές, το 2015 οι επενδυτές 

προσανατολίστηκαν και πάλι κυρίως προς μετοχές εταιρειών που 

ανθίστανται στις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου, ενώ η άνοδος 

του δείκτη BEL 20 οφείλεται κυρίως στις επιδόσεις των μετοχών των 

εταιρειών Delhaize (λιανεμπόριο, +48,59% σε ετήσια βάση), Ageas 

(ασφάλειες, +45,06%), Ackerman & Van Haaren (όμιλος holding, 

+32,52%), UCB (φαρμακευτική, +31,69%), KBC (τράπεζα, +23,03%) 

Colruyt (λιανεμπόριο, +23,33%) και AB InBev (ζυθοποιία, +21,88%). 

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το 60% των τίτλων που απαρτίζουν τον 

δείκτη του βελγικού χρηματιστηρίου κατόρθωσαν να βελτιώσουν τα 

παλαιότερα ιστορικά υψηλά τους επίπεδα, ενώ οι επιχειρήσεις με 

κεφαλαιοποίηση άνω των 10 δις. € αυξήθηκαν σε 7 (αν και η ζυθοποιία 

AB InBev αντιπροσωπεύει την με μεγάλη διαφορά υψηλότερη 

κεφαλαιοποίηση μεταξύ των εταιρειών του BEL 20, αντιπροσωπεύοντας 

το 49% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του βελγικού χρηματιστηρίου 

και το 52% της κεφαλαιοποίησης του δείκτη BEL 20, η οποία ανήλθε το 

2015 στα 353,68 δις. €). 

Άνοδο σημείωσαν επίσης στην διάρκεια του 2015 τόσο ο δείκτης 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης (BelMid) του Χρηματιστηρίου Βρυξελλών 

(+21,65% στις 4.673,02 μονάδες), όσο και ο δείκτης χαμηλής 

κεφαλαιοποίησης (BelSmall, +21,44% στις 12.064,78 μονάδες). Όπως 

σημείωσε ο βελγικός οικονομικός Τύπος, το σύνολο των μετοχών που 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών απέδωσε στους 

κατόχους τους το 2015 κατά μέσο όρο 14,94% (σύμφωνα με τον 

συνολικό δείκτη All Shares Net Return). Στις 31 Δεκεμβρίου, η συνολική 

κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Βρυξελλών ανήλθε σε 375,8 δις. €, έχοντας προηγουμένως σημειώσει 
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στην διάρκεια του 2015 (20.7) το ιστορικά υψηλό επίπεδο των 382,26 

δις. €.  

Στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, ο 

δείκτης BEL 20 απώλεσε το 8,84% της αξίας του, παραπάνω από ότι ο 

πανευρωπαϊκός δείκτης μεγάλων κεφαλαιοποιήσεων Stoxx 600, ενώ τον 

μήνα Μάρτιο διατηρήθηκε σε σταθερό επίπεδο, έναντι ελαφράς ανόδου 

του δείκτη Stoxx 600 κατά 1,08%. Σημαντικότατες τριμηνιαίες πτώσεις 

κατέγραψαν οι αξίες των μετοχών της τράπεζας KBC (-21,39%), της 

φαρμακευτικής UCB (-19,21%) και της ασφαλιστικής Ageas (-18,53%). 

Ωστόσο, όπως επισήμανε ο οικονομικός Τύπος, οι αξίες μετοχών 

περισσότερο ευαίσθητων στις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου, 

υπήρξαν ευνοημένες στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016. Η 

καθοδική από τις αρχές του 2016 πορεία του βελγικού χρηματιστηρίου 

φάνηκε να ανακόπτεται τον μήνα Μάρτιο, με τον δείκτη BEL 20 να 

ακολουθεί στην συνέχεια και μέχρι τα τέλη Μαΐου ελαφρά ανοδική 

πορεία, με διακυμάνσεις. 

      

      

 


