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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Σταεπίπεδα των 740 μονάδων υποχωρεί αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι
πωλητές έχουν γενικεύσει τις πιέσεις τους σχεδόν σε όλο το ταμπλό και δη στις δεικτοβαρείς
μετοχές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει
απώλειες 0,89% στις 742,03 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 39 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 65,5
εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,69% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 1.934,30 μονάδες, ενώ ο
τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες 2,27% στις 757,05 μονάδες.
Ησημερινή διόρθωση, μετά από 6 ημέρες ανόδου ήταν και αναμενόμενη αλλά και ευκταία,
σύμφωνα με την πλειονότητα των εγχώριων αναλυτών. Ωστόσο, οι πιέσεις που εντοπίζονται σε
συγκεκριμένες μετοχές, όπως αυτές της ΔΕΗ, δείχνουν ότι η αγορά διαφοροποιείται ενόψει των
εξελίξεων που θα υπάρξουν μετά την ψήφιση στην ελληνική Βουλή των προβλέψεων της τεχνικής
συμφωνίας για την τρίτη αξιολόγηση.
Άλλωστε, αυτό διαφαίνεται και στις σταθερές short θέσεις που έχουν συγκεκριμένα funds στην
ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, το fund Lansdowne Partners διατηρεί 1,35% short θέσεις επί των
μετοχών της Πειραιώς (15,5 εκατ. ευρώ) και 0,62% στην Eurobank (7,4 εκατ. ευρώ).
Γιαπρώτη φορά εμφανίζεται ωστόσο να έχει (σημαντική τουλάχιστον, δηλαδή άνω του 0,5%) short
θέση στη μετοχή της ΔΕΗ και συγκεκριμένα στο 0,53% των μετοχών, ή 2,5 εκατ. ευρώ, την οποία
απέκτησε την περασμένη Τετάρτη 29 Νοεμβρίου εν μέσω των διαπραγματεύσεων των Θεσμών με
την ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα μεταξύ των οποίων ήταν και το θέμα της πώλησης των
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, μία συμφωνία η οποία και έκλεισε την Παρασκευή. Αξίζει να
σημειώσουμε πως η μετοχή της ΔΕΗ υποχωρεί σήμερα κατά 4,85%.

Επίσης, όπως αναφέρει το Capital.gr, οι shorts έχουν γίνει... θαμώνες στο ελληνικό χρηματιστήριο,
ειδικά τους τελευταίους τρεις μήνες, την περίοδο που το ΔΝΤ άρχισε να απαιτεί 10 δισ. ευρώ
ανακεφαλαιοποίηση για τις ελληνικές τράπεζες, έχοντας τον πρώτο λόγο στην πορεία του Χ.Α
αφού οι επιθετικές τους διαθέσεις απέναντι στις ελληνικές τράπεζες, "βοήθησαν" στο γονάτισμα
τόσο του Γενικού όσο και του Τραπεζικού δείκτη. Τα funds αυτά έχουν βρει ευκαιρία κερδοσκοπίας
στην αγορά, βασιζόμενα στο "παράθυρο" των πολλών μηνών που απέχει η τόσο ολοκλήρωση των
stress tests όσο και η αποσαφήνιση της δυνατότητας της Ελλάδας για "καθαρή έξοδο" από το
πρόγραμμα, θυμίζοντας έτσι μέρες... 2014 και το naked short selling που προκάλεσε ελέγχους
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι συνεχίζονται, με την επιβολή προστίμων.
Στοταμπλό τώρα, η Attica Bank και η ΔΕΗ δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις, καταγράφοντας
πτώση 5,7% και 5,34% αντίστοιχα, ενώ η Eurobank είναι στο -3,84%. Απώλειες άνω του 2%
σημειώνουν οι ΕΧΑΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, Alpha Bank, Εθνική και ΟΛΠ.
Άνωτου 1% είναι η πτώση σε Ελλάκτωρ, Μυτιληναίο, Τιτάν και Motor Oil, ενώ ήπια πτωτικά
κινούνται οι Folli Follie, Λάμδα, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ, Grivalia, Aegean και Σαράντης. Στον αντίποδα,
ήπια ανοδικά κινούνται οι Jumbo, ΟΠΑΠ, ΓΕΚ Τέρνα και Πειραιώς, η ΕΕΕ και ο Φουρλής
καταγράφουν κέρδη 1,20% και 1,67% αντίστοιχα, ενώ η Βιοχάλκο παραμένει στο +2,05%.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

