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Προσπάθειανα ισορροπήσει κάνει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, επιχειρώντας να διακόψει το
τριήμερο πτωτικό σερί που του στέρησε και τις 730 μονάδων, αλλά και να απομακρυνθεί από το
κρίσιμο επίπεδο των 725 μονάδων.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,11% στις 726,71 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 2,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,6 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,16% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 1.895,03 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες 1,13% στις 714,67 μονάδες.
Τοβασικό χαρακτηριστικό των συναλλαγών σήμερα είναι η νευρικότητα, με την αγορά να
προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες της μετά τη μεγάλη πτώση που σημείωσαν στο τριήμερο που
προηγήθηκε αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές. Βέβαια, οι αγοραστές προχωρούν με πολύ
επιφυλακτικά βήματα, χωρίς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ρίσκα που θα αλλάξουν τα
δεδομένα στην αγορά.
Ταπρόσημα είναι και σήμερα μοιρασμένα, ενώ αρκετοί τίτλοι εμφανίζουν συνεχείς μεταβολές
προσήμου, θολώνοντας τα νερά στο ταμπλό. Μάλιστα, όπως σχολιάζει χρηματιστηριακός
αναλυτής στο Capital.gr, είναι πολύ δύσκολο να εξάγουμε συμπεράσματα για τη βραχυπρόθεσμη
τάση της αγοράς, όταν διανύουμε τον Δεκέμβριο και οι αναθεωρήσεις επενδυτικών στρατηγικών
προκαλούν αναταράξεις.
Οτραπεζικός κλάδος και πάλι βρίσκεται στο επίκεντρο των συναλλαγών, δίνοντας τον τόνο της
αγοράς. Και αυτός ο τόνος είναι τόσο διφορούμενος όσο αβέβαιο είναι το μέλλον του κλάδου,
ενόψει της βασικής πρόκλησης των stress test. Χωρίς αυτόν τον καταλύτη θα είναι δύσκολο η
αγορά να απεγκλωβιστεί από τα τρέχοντα επίπεδα, προσθέτει η ίδια πηγή.
Μάλιστα, είναι για πρώτη φορά που με τόσο εμφατικό τρόπο η αγορά "αδιαφορεί" για το εύκολο
κλείσιμο της αξιολόγησης, έστω και τεχνικά, σε αντίθεση με αυτό που μας είχε συνηθίσει στις
προηγούμενες αξιολογήσεις, όταν και έκανε πάντα ένα μικρό ράλι ανόδου. Και αυτό διότι τα
ανοιχτά ζητήματα του τραπεζικού κλάδου εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν
την αγορά.

Έτσι, στο ταμπλό η Attica Bank υποχωρεί κατά 6,45%, η Πειραιώς είναι στο -2,07%, ενώ άνω του
1% είναι οι απώλειες σε Alpha Bank, Eurobankκαι ΟΛΠ. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Εθνική,
Βιοχαλκο, Ελληνικά Πετρέλαια, Folli Follie, Aegean, ΕΕΕ, Grivalia και Μυτιληναίος.
Στοναντίποδα, κέρδη που ξεπερνούν το 1% σημειώνουν οι ΔΕΗ, Σαράντης και Motor Oil, ενώ
ήπια ανοδικά κινούνται οι Φουρλής, Ελλάκτωρ ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Τιτάν. Χωρίς μεταβολή οι Λάμδα,
ΕΧΑΕ, ΓΕΚ Τέρνα, ΑΔΜΗΕ και Jumbo.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

