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Σταθεράπέριξ των 740 μονάδων παρέμεινε για ακόμη μία συνεδρίαση το χρηματιστήριο Αθηνών,
το οποίο καταφέρνει να διατηρήσει τα επίπεδα "επιτρέποντας" τη διόρθωση επιλεγμένων μετοχών
και τη διακριτική αναπροσαρμογή χαρτοφυλακίων.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 738,44 μονάδες, ενώ σήμερα
κινήθηκε μεταξύ των 736,42 μονάδων (-0,58%) και 742,05 μον. (+0,18%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε
στα 31,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 27,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων
πράξεων διακινήθηκαν 378 χιλ. τεμάχια.
Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,09%, στις 1.924,14 μονάδες, ενώ στο
+1,31% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.079,41 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με άνοδο 1,17% στις 761,08 μονάδες.
Καισήμερα το αρνητικό πρόσημο κυριάρχησε μεταξύ των τίτλων, εντούτοις ο τραπεζικός κυρίως
κλάδος έδειξε και πάλι να υποστηρίζεται από τη συνεχή βελτίωση των ελληνικών ομολόγων, με
την απόδοση στο 10ετές σήμερα να πέφτει κάτω από το 4,4% για πρώτη φορά από τον Μάρτιο
του 2008.
Ηεικόνα τις τελευταίες ημέρες δεν έχει αλλάξει, με την αγορά να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν μεν
θετικές προσδοκίες που καλλιεργούνται κυρίως εξαιτίας της προόδου του ελληνικού
προγράμματος, αλλά απαιτείται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να συνεχιστεί η προσπάθεια για
ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία για να υπάρξει σημαντική ώθηση των
επενδύσεων στη χώρα.
Μεάλλα λόγια, λίγες συνεδριάσεις πριν από την εκπνοή ενός κατά τα άλλα κερδοφόρου έτους για
τους επενδυτές, αρκετά χαρτοφυλάκια δείχνουν να τηρούν στάση αναμονής για τις εξελίξεις στο
μέτωπο της αξιολόγησης. Και αυτό διότι μπορεί η τεχνική ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης να
δημιούργησε ένα θετικό κλίμα στην αγορά, ωστόσο υπάρχει πολύς δρόμος να διανυθεί
προκειμένου να εκταμιευτεί η δόση που συνδέεται με την αξιολόγηση.

Όπωςμάλιστα αναφέρει σήμερα το Capital.gr, οι θεσμοί έχουν εστιάσει για πρώτη φορά στα
μνημονιακά χρονιά στην εξόφληση των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων και όχι μόνο των
κύριων συντάξεων και των εφάπαξ. Αυτό καθίσταται ξεκάθαρο στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο το
οποίο συμφώνησε η κυβέρνηση με τους θεσμούς στις 3 Δεκεμβρίου.
Τοεντυπωσιακό στοιχείο είναι πως οι θεσμοί επέβαλαν στην κυβέρνηση ως προαπαιτούμενο της
επόμενης δόσης την καταβολή εκκρεμών επικουρικών συντάξεων παρότι ο επικουρικός κλάδος
του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) δεν δικαιούται ούτε
σεντ από την ειδική χρηματοδότηση όπως συμβαίνει με τον κλάδο εφάπαξ του ίδιου ταμείου, αλλά
και τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση εκκρεμών εφάπαξ και κύριων συντάξεων αντίστοιχα.
Στοταμπλό τώρα, η μετοχή του Ελλάκτωρ έκλεισε με απώλειες 2,09%, με τις Φουρλής, Τιτάν,
Σαράντη και Folli Follie να ακολουθούν καταγράφοντας απώλειες που ξεπέρασαν το 1%. Ήπια
πτωτικά έκλεισαν οι ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος, ΕΕΕ, Aegean, Grivalia, Attica Bank, Ελληνικά
Πετρέλαια, Λάμδα και Eurobank.
Στοναντίποδα, τις απώλειες περιόρισαν οι Alpha Bank, ΔΕΗ, Εθνική, ΟΤΕ και Βιοχαλκο, οι οποίες
σημείωσαν κέρδη που ξεπέρασαν το 1%, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Πειραιώς, ΕΧΑΕ και
Jumbo, Χωρίς μεταβολή οι Motor Oil, ΟΛΠ και ΓΕΚ Τέρνα.
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