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Η αδυναμία της εγχώριας αγοράς συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, με το Γενικό Δείκτη να υποχωρεί ξανά κάτω από τις 1.270 μονάδες. Η προσπάθεια
αντίδρασης από τις 1.250 μονάδες δεν κατέστη εφικτή για την ώρα.
"Θόρυβο" προκάλεσε στην ελληνική αγορά η σημερινή έκθεση της Royal Bank of Scotland. H
RBS θεωρεί ότι βάσει των πρόσφατων δημοσιονομικών στοιχείων, είναι πλέον αναπόφευκτο ένα
τρίτο πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα.
Μεσοπρόθεσμα, θεωρεί ότι μια μικρή συμφωνία με τον επίσημο τομέα (OSI) αυτό το Φθινόπωρο
θα είναι ανεπαρκής για να καταστεί το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Εκτιμά παράλληλα πως δεν είναι
ρεαλιστική προσέγγιση στην περίπτωση της Ελλάδας μια ονομαστική αύξηση του ρυθμού
ανάπτυξης πάνω από το 4% και συγχρόνως να εμφανίζει πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 4%
του ΑΕΠ.
Ακομη ένα "χτύπημα" όμως ήρθε και από τον Kraemer της Standard and Poor΄s ο οποίος θεωρεί
ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος βρίσκονται αρκετά μακριά από το να θεωρηθούν αυτάρκεις
και να χρηματοδοτήσουν αυτόνομα τις οικονομίες τους. «Αν μάθαμε κάτι από την κρίση της
Ευρωζώνης αυτό είναι πόσο γρήγορα μπορεί μια χώρα να χάσει και πάλι την πρόσβαση στην
αγορά, και θα ήταν πρόωρο να κρίνουμε την Ελλάδα από την πρόσβαση αυτής στην αγορά»
συμπληρώνει σε σημερινές τους δηλώσει ο ίδιος.
Έτσι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που ήρθε να προστεθεί στο μη μεταρρυθμιστικό ρόλο της
μετασχηματισμένης κυβέρνησης κατά τη χτεσινή New York Times, η ψυχολογία επιδεινώθηκε και
ο Γενικός Δείκτης διόρθωσε περαιτέρω.
"Βαρίδι" από την αρχή της συνεδρίασης υπήρξε η μετοχή της Folli Follie, μετά τους όρους που
ανακοίνωσε αναφορικά με τη διάθεση ανταλλάξιμων τίτλων. Η μετοχή κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης έφτασε να υποχωρεί έως 11,31%, στα 29,71 ευρώ. Σύμφωνα με τους όρους

μετατροπής των ομολογιών, το conversion price είναι στα 40,763 ευρώ οπότε το dilution για τους
υφιστάμενους μετόχους είναι 9% σύμφωνα με υπολογισμούς αναλυτή μεγάλης χρηματιστηριακής.
Βέβαια από την άλλη το ενδεχόμενο upside της μετοχής από τα τρέχοντα επίπεδα μέχρι και τα
40,763 ευρώ είναι στα 30%.
Τονίζεται ότι η βαρύτητα της μετοχής στο Γενικό Δείκτη αντιστοιχεί στο 5,98% ενώ αυτή στο FTSE
Large Cap είναι 4,55%.
Οι πιέσεις συνεχίστηκαν και για δεύτερη μέρα στον τραπεζικό κλάδο, με την Alpha Bank να ηγείται
των απωλειών με -4,79% και κλείσιμο κάτω από τα 0,70 ευρώ και την ακολούθησαν η Eurobank (3.36%), η ΕΤΕ (-2,48%) και η Τρ. Πειραιώς (-1,19%).
Απώλειες άνω του 2,5% σημείωσαν οι μετοχές των ΜΕΤΚΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΙΓ, ΕΛΠΕ και ΟΠΑΠ, ενώ
η Jumbo, η ΔΕΗ και η ΜΟΗ που προσπάθησαν στα μέσα της συνεδρίασης να αντιστρέψουν το
κλίμα τερμάτισαν με ήπιες απώλειες -0,08%, -0,35% και -1,48% αντίστοιχα.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση οι απώλειες ήταν ηπιότερες της μεγάλης με τις ΣΩΛΚ, ΣΑΡΆΝΤΗ και
ΟΛΘ να καταλήγουν σε θετικό έδαφος, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες δέχτηκαν η ΣΙΔΕΝΟΡ (5,33%), η Frigoglass (-3.37%) , η Attica Bank (-3.36%) και ο Fourlis (-2,61%).
Λίγο κάτω από την προσαρμοσμένη της τιμή (4,86 ευρώ) για την αποκοπή του δικαιώματος της
ΑΜΚ έκλεισε η Lamda Development, στα 4,85 ευρώ.
Πτωτικά κινήθηκαν και τα τραπεζικά warrants, με το ΕΤΕΤΠ (-3,5%) , το ΑΛΦΑΤΠ (-2,60%) και το
ΠΕΙΡΤΠ (-2%).
Η ημερομηνία εξάσκησης της 2ης περιόδου για το ΕΤΕΤΠ ολοκληρώνεται την Πέμπτη, ενώ την
ίδια ημέρα ξεκινούν οι εγγραφές για την Τρ. Πειραιώς. Εκτός απροόπτου, η συμμετοχή και στην
τελευταία αναμένεται μηδενική καθώς η μετοχή αν συνεχίσει να πιέζεται και άλλο, καθιστά το
Warrant "out of the money” και μη εξασκήσιμο.
Εκτός ταμπλό, η μετοχή της Forthnet έκλεισε λίγο πιο κάτω από το limit up (1,32 ευρώ) της
μετοχής ενώ στις ενδοσυνεδριακές δημοπρασίες κλείδωσε και στο +20%.
Η καθαρή συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στα 111,83 εκατ. ευρώ, ενώ έγιναν και
11,91 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.
To συμβόλαιο του FTSE Large Cap έκλεισε με discount 0.45% ενώ διακινήθηκαν 6.567
συμβόλαια. Στα μετοχικά ξεχωρισε αυτό της Alpah Bank με 4.589 ΣΜΕ και κλείσιμο στη θεωρητική
του τιμή.
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