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Μπορείστο δεύτερο μισό της συνεδρίασης το Χρηματιστήριο Αθηνών να άφησε τους πωλητές και
τους profit takers να οδηγούν το Γενικό Δείκτη πίσω στις 730 μονάδες, αλλά στις δημοπρασίες οι
αγοραστές επέβαλαν το ρυθμό και το θετικό τους πρόσημο. Χαρακτηριστικό της σημερινής
συνεδρίασης μάλιστα ήταν το γεγονός ότι σχεδόν το ήμισυ του τζίρου διακινήθηκε μόνο στις
τελικές δημοπρασίες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο
0,26% στις 740,20 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ των 741,64 μονάδων (+0,45%) και
728,85 μον. (-1,28%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 93,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 62,4
εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 1,78 εκατ. τεμάχια.
Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,22%, στις 1.920,77 μονάδες, ενώ στο 0,76% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.051,93 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με άνοδο 1,39% στις 739,52 μονάδες.
Σεεπίπεδο μήνα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε τελικά απώλειες 2,52%, παρά τις έξι σερί ανοδικές
συνεδριάσεις που κατέγραψε στο τέλος, με τον FTSE 25 να κλείνει με απώλειες 3,58%, ενώ ο
τραπεζικός δείκτης έχασε 5,32%.
Στησημερινή συνεδρίαση το ΧΑ προσπάθησε να κινηθεί πάνω από τις 740 μονάδες, για δεύτερη
διαδοχική συνεδρίαση, καταφέρνοντας τελικά κυριολεκτικά στο τελευταίο λεπτό να κλείσει πάνω
από το επίπεδο που στο βασικό του σενάριο θα τροφοδοτήσει ένα νέο κύκλο ανοδικής κίνησης.
Βέβαια, η αγορά πλέον μετρά αντίστροφα για τη λήξη του έτους, κατά το οποίο το ΧΑ προσέφερε
σημαντικές αποδόσεις, κυρίως σε επίπεδο τίτλων και δευτερευόντως σε επίπεδο δεικτών. Το

επόμενο διάστημα επομένως θα συνεχίσει η "αποκομιδή" των κερδών από συγκεκριμένα funds, η
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, για να κορυφωθεί μέχρι το τέλος και
του νέου μήνα.
Άλλωστε, όπως σημειώνει ο Πέτρος Στεριώτης της Nuntius, η ελληνική οικονομία, παρά την
υποχώρηση του country risk και τα σενάρια εξόδου στις Αγορές, δεν επιδεικνύει αντανακλαστικά
πιεσμένου ελατηρίου, ως θα όφειλε μετά από τόσα χρόνια ύφεσης. Το μέγεθος των όποιων
μακροοικονομικών βελτιώσεων δυστυχώς δεν είναι τέτοιο που θα οδηγήσει συνειρμικά τους
επενδυτές σε προσδοκίες για ανώτερη των προσδοκιών βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού
των τραπεζικών ιδρυμάτων.
Καιαυτό διότι δεν έχει φύγει από το τραπέζι το ενδεχόμενο αυτές να χρειαστούν γενναίες
κεφαλαιακές ενισχύσεις το 2018, με τους μετόχους να καλούνται να βάλουν (και πάλι) το χέρι στην
τσέπη για να τις στηρίξουν, απομυζώντας ταυτόχρονα ρευστότητα από άλλα, πιο σφριγηλά
κομμάτια του χρηματιστηριακού ταμπλό.
Μέχριτην ολοκλήρωση των τεστ αντοχής, την ανάλυση των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή
των νέων λογιστικών προτύπων, και με δεδομένο ότι χρειάζονται απτά δείγματα αποτελεσματικής
αναδιάρθρωσης των δανειακών χαρτοφυλακίων του τραπεζικού κλάδου, η περιρρέουσα
ατμόσφαιρα για αυτόν παραμένει αρκετά θολή και αναμένουμε ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει
σε υψηλά επίπεδα, προσθέτει ο κ. Στεριώτης.
Στοταμπλό τώρα, το +4,42% της Πειραιώς, αλλά και το +3,03% της Eurobank βοήθησαν
σημαντικά στο γενικό θετικό πρόσημο, ενώ άνω του 2% ήταν και τα κέρδη σε Ελληνικά Πετρέλαια,
ΔΕΗ, Λάμδα, Τιτάν, ΕΧΑΕ και ΟΛΠ. Κέρδη 1,92% για τον Σαράντη, ο οποίος από αύριο, 1/12, θα
βρίσκεται στο Small Cap του MSCI, με την Alpha Bank και τον Μυτιληναίο να κλείνουν με κέρδη
1,87% και 1,56% αντίστοιχα. Στο +0,72% η ΓΕΚ Τέρνα.
Στοναντίποδα, η ΕΕΕ και η Attica Bank έκλεισαν με απώλειες 2,62% και 2% αντίστοιχα, ενώ άνω
του 1% ήταν η πτώση σε Εθνική, Jumbo, Aegean και ΑΔΜΗΕ. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΤΕ, Folli
Follie, Grivalia, Βιοχαλκο και Φουρλής. Χωρίς μεταβολή οι Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ και Motor Oil.
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