Short-ers και profit takers
έσπασαν το ανοδικό σερί του ΧΑ
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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Μεαπώλειες έκλεισε τελικά σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό το βάρος της κάλυψης των
short θέσεων σε επιλεγμένες μετοχές, αλλά και της προσπάθειας ενθυλάκωσης των κερδών που
προηγήθηκαν στις 7 σερί ανοδικές συνεδριάσεις.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση
0,91% στις 741,84 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ των 741,55 μονάδων (-0,95%) και
758,80 μον. (+1,35%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 52,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 79,7
εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 603 χιλ. τεμάχια.
Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,61%, στις 1.935,92 μονάδες, ενώ στο 0,29% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.060,53 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με απώλειες 2,61% στις 754,45 μονάδες.
Ηπυκνή ειδησεογραφία σήμερα επηρέασε τελικά αρνητικά το ΧΑ, το οποίο αν και άρχισε τη
διαπραγμάτευση ανοδικά φτάνοντας μία ανάσα από τις 760 μονάδες, τελικά υποχώρησε κοντά
στις 740 μονάδες, με ορισμένες μετοχές του μάλιστα να έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα από τους
πωλητές.
Αυτέςοι μετοχές συμπίπτουν και με τα στοιχεία που έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με
τις short θέσεις των funds στην εγχώρια 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.
Ησημερινή διόρθωση ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενη, σύμφωνα με την πλειονότητα των
εγχώριων αναλυτών. Ο Γενικός Δείκτης, από τις 701 μονάδες που είχε βρεθεί στις 16 Νοεμβρίου,
κατέγραψε 9 ανοδικές συνεδριάσεις στις 11 που προηγήθηκαν μέχρι την Παρασκευή,
σημειώνοντας άνοδο 6,74%. Στο ίδιο διάστημα, ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ένα rebound της
τάξεως του 26,13%, "προκαλώντας" πλέον τους profit takers να προχωρήσουν τις εντολές τους με
πιο επιθετικό τρόπο.
Καιμπορεί το κλίμα να είναι ελαφρώς θετικό, μετά την τεχνική συμφωνία που επετεύχθη για την
τρίτη αξιολόγηση, εντούτοις, όπως αναφέρει το Capital.gr το πιο δύσκολο κομμάτι της αξιολόγησης
τώρα αρχίζει. Η κυβέρνηση θα τελεί υπό καθημερινή εποπτεία το επόμενο διάστημα σχετικά με το
σε ποιον βαθμό θα κάνει πράξη αυτά που υποσχέθηκε.
Επίσης, η κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει και να διαπραγματευθεί το πακέτο
δόσεων του ESM που επίσης μένει ανοικτό. Επίσης, μένει να φανεί από τα "ψιλά γράμματα" των
επικαιροποιημένων μνημονίων (που πλέον… καθαρογράφονται) ποιοι είναι οι όροι της
υπεραξιολόγησης του 2018 (με επόπτη το ΔΝΤ), οι οποίοι επίσης συμφωνήθηκαν χθες και
περιλαμβάνουν διαπραγμάτευση για δημοσιονομικά μέτρα. Δηλαδή περιλαμβάνουν μια νέα "γενιά"
από προαπαιτούμενα.
Στοταμπλό τώρα, το -6,80% της ΔΕΗ άσκησε σοβαρές πιέσεις στον Γενικό Δείκτη, όπως και το 5,71% της Attica Bank και το -4,66% της Eurobank. Απώλειες που έφτασαν το 3,05% σημείωσαν
τα Ελληνικά Πετρέλαια, οι Alpha Bank, Λάμδα, Μυτιληναίος και ΕΧΑΕ έκλεισαν με απώλειες που
ξεπέρασαν το 2%, ενώ άνω του -1% ήταν το κλείσιμο σε Εθνική, ΟΛΠ, Τιτάν, Ελλάκτωρ και Motor
Oil.
Ήπιαπτωτικά έκλεισαν οι Grivalia, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Σαράντης και Aegean, ενώ ήπια ανοδικά
έκλεισαν οι Folli Follie, ΟΠΑΠ και Πειραιώς. Κέρδη που ξεπέρασαν το 1% σημείωσαν οι Φουρλής,
Βιοχαλκο, ΕΕΕ και Jumbo. Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε αμετάβλητη.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

