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Μπορείσε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης να κινήθηκε πάνω από το κρίσιμο
επίπεδο των 725 μονάδων, αλλά στις δημοπρασίες οι πωλητές έδωσαν το παρών, στερώντας
μεγάλο μέρος των σημερινών κερδών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε με άνοδο
0,36% στις 723,18 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ των 720,94 μονάδων (+0,05%) και
729,25 μον. (+1,21%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 29,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 37,3
εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 118 χιλ. τεμάχια.
Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,07%, στις 1.880,74 μονάδες, ενώ στο
+3,74% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.048,60 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με άνοδο 0,79% στις 653,55 μονάδες.
Σεεπίπεδο εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη 1,14%, ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά
0,98%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 1,09%.
Σύμφωναμε τον Μάνο Χατζηδάκη της Beta Securities, με την εγχώρια αγορά να βρίσκει κάποιο
ανοδικό ρυθμό και τις ξένες αγορές σε φάση διακοπών το επενδυτικό ενδιαφέρον έδειξε αξιόλογα
σημεία ζωής την εβδομάδα που πέρασε. Η κινητικότητα στον κλάδο Υγείας, τα θετικά ακούσματα
από το μέτωπο των τραπεζών, η διαφαινόμενη λύση στο θέμα της πώλησης των λιγνιτικών
μονάδων της ΔΕΗ και κάποια καλά αποτελέσματα εννεαμήνου έφτιαξαν κλίμα δίνοντας κατά
περίπτωση εναύσματα για έντονες συγκινήσεις.

Μετάαπό αρκετές εβδομάδες αδράνειας, υπήρξε περισσότερο περιεχόμενο προς αξιολόγηση
ξεφεύγοντας από την κλασική ομάδα των μετοχών που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο
θεσμικά κεφάλαια εμπλουτίζοντας το εύρος συμμετοχής. Όλα τα δεδομένα συγκλίνουν πλέον σε
μια εβδομάδα που παρά τα κλισέ δεν μπορεί παρά να είναι κρίσιμη αφού αποφάσεις, γεγονότα και
τεχνικά διαγράμματα φαίνεται να εξέρχονται από την φάση αναμονής.
Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης βρήκε πάτημα στην περιοχή των 700 μονάδων (17/11) από την οποία
διένυσε μια αξιόλογη αντίδραση 30 περίπου μονάδων. Στις 700 μονάδες οι ταλαντωτές "τίμησαν"
τις υποτιμημένες ζώνες διαπραγμάτευσης δίνοντας μια προσεκτική αντίδραση χαμηλού σχετικά
τζίρου η οποία θα κριθεί άμεσα καθώς από τις 730 και τις 740 μονάδες διέρχονται οι δύο κινητοί
μέσοι των 30 και 50 ημερών. Η διάσπαση της εν λόγω ζώνης δίνει ένα μικρό ανοδικό περιθώριο
έως τις 770 μονάδες όπου έχει πλέον παγιωθεί σαν επίπεδο αντίστασης μετά τις τρεις πρόσφατες
αποτυχημένες απόπειρες διαφυγής.
Ημάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη αποτελεί ίσως την "μητέρα όλων των μαχών" της φετινής χρονιάς:
Αν οι αγοραστές κερδίσουν αυτό το γύρο έχουν αξιόλογες πιθανότητες να ξαναδούν επίπεδα
πάνω από τις 800 μονάδες, ίσως και μέσα στο Δεκέμβριο. Σε αντίθετη περίπτωση οι 700 μονάδες
μάλλον θα ξαναδοκιμαστούν ακολουθώντας το αργό πλάγιο μοτίβο που είναι σε εξέλιξη από το
Σεπτέμβριο και μετά.
Ταραντεβού με τα κλιμάκια του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού των Ευρωπαϊκών τραπεζών (SSM
- Single Supervisory Mechanism) θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον της ερχόμενης εβδομάδας. Τα
πρώτα δύο "ακούσματα" από τις τηλεδιασκέψεις της Eurobank και της Εθνικής τράπεζας σε ότι
αφορά τους αναθεωρημένους στόχους δεν ήταν αρνητικό καθώς και οι δύο τράπεζες έσπευσαν να
διευκρινίσουν ότι ήδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης σε σχέση και με τους νέους
στόχους.
ΤηνΠέμπτη ως είθισται πριν από Eurogroup αναμένεται συνάντηση εργασίας (EWG) για την
εξέταση της λίστας των προαπαιτούμενων της τρίτης αξιολόγησης. Επίσης η 27η Νοεμβρίου είναι
ημερομηνία υψηλού ειδικού βάρους για τον τραπεζικό κλάδο καθώς είναι προγραμματισμένη η
επόμενη συνέλευση των συμβολαιογράφων που θα αποφασίσει εάν θα συμμετάσχουν στους
πλειστηριασμούς έως το τέλος του έτους.
Ηκρισιμότητα της απόφασης συνδέεται με το γεγονός ότι πλέον το χρονικό ορόσημο της έναρξης
των πλειστηριασμών που έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς (29/11) έχει έρθει πολύ κοντά
απειλώντας με νέα καθυστέρηση την έναρξη της διαδικασίας, φορτίζοντας αρνητικά την
ατμόσφαιρα ενισχύοντας την φημολογία που αφορά την επάρκεια των προβλέψεων του
τραπεζικού κλάδου, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.
Στοταμπλό τώρα, η μετοχή του Σαράντη ξεχώρισε σήμερα αφού κατέγραψε κέρδη 3,68%, με τις
Εθνική και ΕΧΑΕ να ακολουθούν με άνοδο 2,53% και 2,48% αντίστοιχα. Κέρδη 1,97% για τη
Eurobank, η Βιοχαλκο έκλεισε με άνοδο 1,33%, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Motor Oil, ΓΕΚ
Τέρνα, Folli Follie, ΟΛΠ, Λάμδα, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, Ελληνικά Πετρέλαια και ΟΠΑΠ.

Σταθετικά της συνεδρίασης, ο κλάδος της Υγείας έκλεισε με εντυπωσιακά κέρδη και αυξημένο
τζίρο, με αφορμή την προαιρετική δημόσια πρόταση του Γ. Αποστολόπουλου για το 30% του
Υγεία. Η μετοχή του Υγεία έκλεισε κλειδωμένη στα 0,45 ευρώ, δηλαδή στο τίμημα που προσέφερε
ο Γ. Αποστολόπουλος, καταγράφοντας κέρδη 30,06%. Ήταν το ανώτατο όριο διακύμανσης για
σήμερα, όπως όρισε με έκτακτη απόφαση το ΧΑ, προκαλώντας στη μετοχή ανεκτέλεστο που
ξεπερνά τα 11 εκατ. τεμάχια. Το ΙΑΣΩ έκλεισε στο +21,40% και το Ιατρικό στο +9,32%.
Στοναντίποδα, η Ελλάκτωρ έκλεισε με απώλειες 3,27%, τις οποίες διεύρυνε στο τέλος της
συνεδρίασης, με τον Φουρλή να ακολουθεί με απώλειες 2,20%. Στο -1,20% ο Μυτιληναίος, ενώ
ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, ΕΕΕ, Aegean, Alpha Bank και Jumbo. Χωρίς μεταβολή οι Grivalia,
Attica Bank, Τιτάν και Πειραιώς.
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