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Με αισθητά αυξημένο όγκο και τζίρο, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε την
Παρασκευή στο υψηλό ημέρας και σε απόσταση «αναπνοής» από τις 1.070 μονάδες.
Οι έντονα ανοδικές διαθέσεις της αγοράς φάνηκαν από την έναρξη της συνεδρίασης, με το
αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται σε ολόκληρο σχεδόν το ταμπλό τόσο του FTSE Large Cap
όσο και του FTSE Mid Cap.
Στη διαμόρφωση του κλίματος συνέβαλε και η έκθεση της S&P, με την οποία ο οίκος επιβεβαίωσε
την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει στο 4% τη
συρρίκνωση του φετινού ΑΕΠ και επιστροφή στην ανάπτυξη, με ρυθμό 1%, το 2015.
Στα αξιοσημείωτα της συνεδρίασης, η «επιστροφή» της Εθνικής Τράπεζας στην «κορυφή» των
κεφαλαιοποιήσεων. Η μετοχή έφτασε να ενισχύεται έως τα 3,29 ευρώ, πριν κλείσει με άνοδο
5,47% στα 3,28 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας έκλεισε στα 7,861 δισ. ευρώ, ενώ
αντίστοιχα αυτή της Coca-Cola HBC υποχώρησε στα 7,648 δισ. ευρώ.
Για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν στις 1.067,87 μονάδες με κέρδη 3,35%.
Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή κλεισίματος από τις 22 Μαΐου. Σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη
του ΓΔ διαμορφώθηκα σε 3,58%.
Για τον δείκτη των τραπεζών, όπου ξεχώρισε το «άλμα» άνω του 7% της Τρ. Πειραιώς, τα κέρδη
διαμορφώθηκαν σε 4,74% στις 159,85 μονάδες, πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας.
Την Παρασκευή διακινήθηκε στο Χ.Α. όγκος 56,57 εκατ. τεμαχίων, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε σε
128,81 εκατ. ευρώ.
Στο σύνολο του ταμπλό 93 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 42 υποχώρησαν και 118 ολοκλήρωσαν
αμετάβλητες.

Πιο αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, οι Ελλάκτωρ και Τρ. Πειραιώς έκλεισαν με τα υψηλότερα
ποσοστιαία κέρδη, καταγράφοντας άνοδο 7,72% και 7,26% στα 2,65 ευρώ και 1,33 ευρώ
αντίστοιχα. Ακολούθησαν η Βιοχάλκο με κέρδη 6,33% στα 5,21 ευρώ, η ΔΕΗ με κέρδη 5,77 στα
8,98 ευρώ και η Motor Oil με άνοδο 5,70% στα 8,35 ευρώ. Την άνοδο της ΕΤΕ (+5,47% στα 3,28
ευρώ) ακολούθησαν οι μετοχές των ΕΛΠΑ, Intralot και Μυτιληναίος, ενισχυμένες σε ποσοστό
5,34%, 5,33% και 5,25% αντίστοιχα. Πάνω από 5% ενισχύθηκε και η ΜΕΤΚΑ στα 12,90 ευρώ,
ενώ ακολούθησαν οι ΣΩΛΚ και MIG με άνοδο 4,85% και 4,60%.
Για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 3,96% στα 3,41 ευρώ, ο ΟΠΑΠ έκλεισε
στα 9,20 ευρώ με άνοδο 3,95%, ενώ ενισχυμένος 3,02% στα 8,18 ευρώ έκλεισε ο ΟΤΕ. Ανοδικά
σε ποσοστό 2,95% και 2,87% κινήθηκαν οι τίτλοι των Frigoglass και Τιτάν, ο ΟΛΠ ενισχύθηκε
2,15% στα 19,00 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Alpha Bank
(+1,55%), Eurobank Properties (+1,32%), FF Group (+0,78%), Jumbo (+0,54%) και ΕΧΑΕ
(+0,31%).
Πτωτικά κινήθηκαν μόνο οι Coca-Cola HBC και ΕΥΔΑΠ, υποχωρώντας 0,62% και 0,12% στα
20,87 ευρώ και 8,50 ευρώ αντίστοιχα.
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