Προς νέα χαμηλά για το 2013
οδεύει ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α.
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Στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του έτους υποχωρεί την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης του
Χρηματιστηρίου της Αθήνας που, προερχόμενος από ένα σερί τεσσάρων πτωτικών
συνεδριάσεων, υποχρεώνεται σε νέες σοβαρές απώλειες.
Στο «κόκκινο» διαπραγματεύεται ολόκληρος σχεδόν ο FTSE25, με «φόντο» και τις αλλαγές που
ανακοίνωσε στη σύνθεση των δεικτών του ο οίκος FTSE, ωστόσο ο χαμηλός τζίρος αποτελεί και
σήμερα το βασικό χαρακτηριστικό των συναλλαγών.
Συγκεκριμένα, θετικό πρόσημο διατηρεί μόνο η μετοχή της Jumbo (+1,28%), ενώ η Eurobank
Properties διαπραγματεύεται αμετάβλητη στα 5,85 ευρώ.
Στον αντίποδα η Τρ. Πειραιώς υποχωρεί 9,46%., πάνω από 7% υποχωρούν οι Τρ. Κύπρου και
ΔΕΗ, ενώ τις απώλειες 5,17% του ΟΠΑΠ ακολουθούν οι ΟΤΕ, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος και ΕΤΕ με
απώλειες που υπερβαίνουν το 4%.
Η ελληνική αγορά είναι «παγιδευμένη» σε ένα περιβάλλον κενό καταλυτών, εντός του οποίου η
χαμηλή ρευστότητα λειτουργεί ως πηγή αδυναμίας, ειδικά στον τραπεζικό κλάδο, καθώς οι
επενδυτές δείχνουν απρόθυμοι να κάνουν έστω και βραχυπρόθεσμο trading, σχολιάζει σήμερα
στο πρωινό της report η Beta Securities.
Για τη σημερινή συνεδρίαση η Beta αναμένει στάση αναμονής, καθώς η τρέχουσα ειδησεογραφία
δεν συμβάλλει στην αλλαγή της εικόνας.
Από την πλευρά της η Eurobank Securities αναμένει διατήρηση της εικόνας των προηγούμενων
ημερών στο ταμπλό, και συνέχιση της διαπραγμάτευσης κοντά στα τρέχοντα επίπεδα.
Στην ίδια κατεύθυνση και το σχόλιο της Piraeus Securities, που κάνει λόγο για πτωτικό ρίσκο και
αναμένει διατήρηση του συναλλακτικού όγκου και τζίρου σε χαμηλά επίπεδα.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 936,64 μονάδες με απώλειες 2,78%. Νωρίτερα ο
δείκτης βρέθηκε να υποχωρεί έως και 2,97% στις 934,79 μονάδες.
Σημειώνεται ότι η χαμηλότερη τιμή κλεισίματος του ΓΔ εντός του 2013 καταγράφηκε στις 2
Ιανουαρίου, στις 941,26 μονάδες.
Για τον δείκτη των τραπεζών, οι απώλειες διευρύνονται σε 5,18% στις 140,15 μονάδες.
Μέχρι στιγμής έχει διακινηθεί στο Χ.Α. όγκος 38,3 εκατ. τεμαχίων, ο τζίρος διαμορφώνεται σε 55,5
εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά 117 μετοχές υποχρεώνονται σε απώλειες, 28 ενισχύονται και 14
διαπραγματεύονται αμετάβλητες.
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