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Κατεύθυνσηαναζητά σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ
αντίρροπων δυνάμεων και μοιρασμένων προσήμων στο ταμπλό, αλλά και νευρικότητας πέριξ των
725 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη
0,05% στις 723,53 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 3,74 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3 εκατ.
τεμάχια. Πτώση 0,12% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 1.878,56 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός
δείκτης σημειώνει κέρδη 0,18% στις 654,72 μονάδες.
Ηαγορά προέρχεται από μία ανοδική εβδομάδα, χωρίς όμως να έχει νέα δεδομένα εκτός από το
ότι κατάφερε να συντηρήσει το πολύ σημαντικό επίπεδο του 700+. Η τρέχουσα εβδομάδα είναι και
κλείσιμο μήνα, με το ιδανικό σενάριο να είναι το κλείσιμο πάνω από τις 725 μονάδες ή ακόμα
καλύτερα πάνω από τις 738 μονάδες.
Όπωςτονίζει σήμερα ο Ηλ. Ζαχαράκης της Fast Finance, το swap ολοκληρώνεται στην τρέχουσα
εβδομάδα ενώ υπάρχουν και συναντήσεις των τραπεζών με τα κλιμάκια του SSM. Περιμένουμε
και τις εξελίξεις σε σχέση με το αν θα ξεκινήσουν ή όχι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.
ΤηνΠέμπτη έχουμε και το καθιερωμένο Euro Working Group που ουσιαστικά θα συζητηθούν το
πώς πάμε με την λίστα των προαπαιτούμενων για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Τα
αποτελέσματα συνεχίζονται ενώ πλέον η αγορά περιμένει με αγωνία το τι θα γίνει με το έργο του
Ελληνικού.
O τραπεζικός κλάδος έχει μπροστά του αρκετούς μήνες μέχρι τα stress tests και μπορεί να κάνoυν
κινήσεις που θα αντιμετωπίσουν το όποιο αποτέλεσμα. Ήδη έχουν βρεθεί σε αποτιμήσεις πολύ

κοντά στα χαμηλά τους και είναι δύσκολο αν παραμείνει όλο αυτό το διάστημα η ίδια εικόνα.
Υπάρχουν funds που έχουν ποντάρει στην πτώση τους το τελευταίο δίμηνο και ήδη βρίσκονται σε
σημαντικά κέρδη παρόλα αυτά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το τι μπορεί να συμβεί το επόμενο
διάστημα.
Σύμφωναμε τον κ. Ζαχαράκη, μεσοπρόθεσμα παραμένουμε αισιόδοξοι και πλέον μένει να δούμε
αν το κλείσιμο μήνα καταφέρει να μας βρει πάνω από το 725 επίπεδο μιας και είναι το stop μας σε
μηνιαίο γράφημα. Θεωρούμε πως τόσο ο μήνας που τρέχει όσο και οι επόμενοι είναι σημαντικοί
μιας και πρέπει να ολοκληρώσουμε της αξιολόγηση που θα κρίνει την συνέχεια για την Ελληνική
οικονομία.
Οιμεταρρυθμίσεις θα βοηθήσουν σημαντικά την χώρα και την αύξηση του ΑΕΠ αλλά και θα
απομακρύνουν ακόμα περισσότερο το country risk. Τα βιβλία των ξένων κλείνουν τέλος της
εβδομάδας ενώ θυμίζουμε πως οι Έλληνες κλείνουν τέλος του χρόνου, καταλήγει ο ίδιος.
Στοταμπλό τώρα, η Attica Bank και ο ΟΛΠ σημειώνουν κέρδη 2,17% και 2,13% αντίστοιχα, ενώ
άνω του 1% είναι τα κέρδη σε Λάμδα, Aegean, ΔΕΗ και Eurobank. Ήπια ανοδικά κινούνται οι
Μυτιληναίος, ΓΕΚ Τέρνα, Alpha Bank, Ελλάκτωρ, ΑΔΜΗΕ, Πειραιώς, Σαράντης, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ.
Στοναντίποδα, η ΕΧΑΕ και η Jumbo υποχωρούν κατά 1,0% και 1,09% αντίστοιχα, ενώ ήπια
πτωτικά κινούνται οι Τιτάν, Grivalia, Φουρλής, ΕΕΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, Εθνική και Βιοχαλκο.
Χωρίς μεταβολή οι Motor Oil και Folli Follie.
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