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ΘΔΜΑ:  Αύξηζη κεπδοθοπίαρ ειζηγμένων δείκηη DAX 40 

 

Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πξαθηνξείνπ Bloomberg, ην 2022 νη εηζεγκέλεο ζην γεξκαληθό 

ρξεκαηηζηήξην DAX, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δείθηε DAX 40, ζεκείσζαλ ηε δεύηεξε 

θαιύηεξε επίδνζε όισλ ησλ επνρώλ, θαηαγξάθνληαο ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε ηεο ηάμεο ησλ € 

122 δηο. Σε όηη αθνξά ηελ πνξεία ησλ εηαηξεηώλ ηνπ DAX 40 ην ηξέρνλ έηνο, νη πεξηζζόηεξνη 

αλαιπηέο αλακέλνπλ πεξαηηέξσ  αύμεζε ησλ θεξδώλ γηα ηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο. Εμαίξεζε 

απνηεινύλ ν θνινζζόο ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο BASF, πνπ ην 2022 θαηέγξαςε θαζαξέο 

δεκίεο ηεο ηάμεο ησλ € 1,4 δηο ιόγσ ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηε 

Ρσζία, θαη ε ADIDAS, ε νπνία πξνο ηα ηέιε ηνπ 2023 αλέθεξε κείσζε ησλ θεξδώλ ηεο. 

Τξεηο παξάγνληεο ζπληεινύλ ζηηο αηζηόδνμεο πξνβιέςεηο γηα ηελ θεξδνθνξία ησλ κεγάισλ 

γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ:  

1. Η θαιύηεξε νηθνλνκηθή ζπγθπξία: είραλ πξνεγεζεί ηα ζηνηρεία Ιαλνπαξίνπ ηνπ δείθηε 

επηρεηξεκαηηθνύ θιίκαηνο, πνπ επηκειείηαη ην Ιλζηηηνύην Ifo, θαη ν δείθηεο 

θαηαλαισηηθνύ θιίκαηνο ηεο εηαηξείαο εξεπλώλ θαη αλαιύζεσλ GfK, πνπ, επίζεο, 

έδεηρλαλ κεγαιύηεξε αηζηνδνμία κεηαμύ ησλ ζπληειεζηώλ ηεο νηθνλνκίαο. Ταπηόρξνλα, 

νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ζηε Γεξκαλία δηακνξθώλνληαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηα 

ρακειόηεξα επίπεδα από ηηο αξρέο ηνπ 2022 (-20% ζπγθξηηηθά κε ηελ άλνημε ηνπ 2022, 

ιίγν κεηά δειαδή ηε ξ/εηζβνιή ζηελ Οπθξαλία, θαη -75% ζπγθξηηηθά κε ην πεξαζκέλν 

θαινθαίξη). 

2. Η αύμεζε ηεο δήηεζεο: νη πεξηζζόηεξεο εηαηξείαο ηνπ DAX 40 θαηαγξάθνπλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο αλνδηθέο ηάζεηο ζηηο πσιήζεηο ηνπο, κε πξννπηηθή πεξαηηέξσ 

ελίζρπζεο ηεο δήηεζεο ην 2023. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Infineon, πνπ 

εμεηδηθεύεηαη ζηνπο εκηαγσγνύο, ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο νπνίαο, J. Hanebeck, 

δηαπηζηώλεη όηη «η μακροπρόθεζμη ηάζη παραμένει ιζτσρή», ιόγσ ηεο κεηάβαζεο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζηελ ειεθηξνθίλεζε, πνπ δηαηεξεί πςειά ηε δήηεζε γηα 

εκηαγσγνύο. 

3. Η επηζηξνθή ηεο Κίλαο ζε ηζρπξνύο αλαπηπμηαθνύο ξπζκνύο κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηεο 

πνιηηηθήο “zero-Covid”: ζύκθσλα κε ππνινγηζκνύο ηεο ε/θ Handelsblatt, νη εηαηξείεο 

ηνπ DAX-40 πξαγκαηνπνηνύλ ην 15% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο, δειαδή πεξίπνπ € 

230 δηο, ζηελ Κίλα. Όπσο επηζεκαίλεη ν επηθεθαιήο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Deutsche Bank, U. Stephan «η μείωζη ηων ηιμών ζηην ενέργεια και η άρζη ηων μέηρων 

για ηην πανδημία ζηην Κίνα είναι οι πιθανόηεροι λόγοι ηης βεληίωζης ηοσ 

επιτειρημαηικού κλίμαηος». 

 

 


