Χρηματιστήριο: "Ακούμπησε" τις
750 μονάδες, με αναπάντεχη
"έκρηξη" τζίρου στο τέλος
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Μετάαπό αρκετές ημέρες στασιμότητας και νωχελικότητας, το χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα
κατάφερε να φτάσει μία ανάσα από τις 750 μονάδες, λαμβάνοντας μάλιστα ώθηση από τη
συντριπτική πλειονότητα των τίτλων του, ενώ στα τελευταία λεπτά ο τζίρος "εκτοξεύθηκε".

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε με κέρδη
1,59% στις 749,76 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ των 736,48 μονάδων (-0,21%) και
750,23 μον. (+1,66%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 83,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 57,7
εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 20,1 εκατ. τεμάχια (λόγω
Eurobank και Grivalia).
Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 1,69%, στις 1.957,50 μονάδες, ενώ στο
+1,32% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.093,23 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με άνοδο 3,17% στις 761,08 μονάδες.
Μπορείνα καθυστέρησε, αλλά τελικά σήμερα κατάφερε να εναρμονιστεί το ΧΑ με την αγορά
ομολόγων και το ράλι των ελληνικών τίτλων το τελευταίο διάστημα. Μετά από αρκετές ημέρες
συσσώρευσης και αναμονής η αγορά σήμερα έδειξε ότι διαθέτει ακόμη αγοραστές, ακόμη και στην
εκπνοή του έτους και πριν ακόμη ξεκαθαρίσουν αρκετά μέτωπα αβεβαιότητας.
Ησυνέχιση και σήμερα του ράλι στα ελληνικά ομόλογα έδωσε την ώθηση στην αγορά, με την
απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί στο 4,4%. Το spread, η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών
10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 400 μονάδες, αποτυπώνοντας τη βελτίωση
του κλίματος μετά και την ολοκλήρωση του swap.

Όπωςσημειώνουν οι αναλυτές, η πτώση στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων θα
ενθαρρύνουν την Ελλάδα να προχωρήσει σε νέα δοκιμαστική έξοδο στις αγορές το αμέσως
επόμενο διάστημα. Αν η Ελλάδα καταφέρει να έχει πρόσβαση στις αγορές 2 ή 3 φορές πριν από
το τέλος του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018, θα αυξήσει τις πιθανότητες καθαρής εξόδου
χωρίς να απαιτείται προληπτική πιστοληπτική γραμμή, εκτιμούν.
H στήριξη από τα ομόλογα, πάντως, δεν είχε λείψει τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο δεν είχε δώσει
κάποια ώθηση στη μετοχική αγορά, σε αντίθεση με το αντίκρισμα που είχε στις πρόσφατες
δημοπρασίες εντόκων γραμματίων μειώνοντας αισθητά το κόστος του βραχυπρόθεσμου
δανεισμού (1,75% 3μηνα, 1,95% 6μηνα) για έβδομο συνεχόμενο μήνα. Και αυτό διότι η αγορά
αναμένει από την ελληνική κυβέρνηση να ανεβάσει ρυθμούς, στο μέτωπο της υλοποίησης των
προαπαιτουμένων για την αξιολόγηση.
Άλλωστε, μέσα στις 15 περίπου ημέρες που απομένουν πριν αλλάξει ο χρόνος η κυβέρνηση
πρέπει να υλοποιήσει περίπου 40 από τα 75 εκκρεμή προαπαιτούμενα (επί συνόλου 110
παρεμβάσεων της 3ης αξιολόγησης). Κι όποια καθυστέρηση βαραίνει το έργο των πρώτων
ημερών του 2018 πρέπει έως το EuroWorking Group της 11ης Ιανουαρίου η κυβέρνηση να
αποδείξει ότι έχει εφαρμόσει "ομαλά" το σύνολο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει.
Όπωςμάλιστα αναφέρει το Capital.gr, δημιουργείται τις επόμενες ημέρες ένα ασφυκτικό χρονικό
πλαίσιο νομοθέτησης, παράλληλα με την έγκριση του προϋπολογισμού από τη Βουλή (που έχει
οριστεί για τις 19 Δεκεμβρίου), αλλά και εν μέσω των εορτών που δημιουργούν αντικειμενικές
δυσκολίες λόγω αργιών. Το έργο θα γίνει και μέσω υπουργικών αποφάσεων και άλλων
εφαρμοστικών πράξεων (σ.σ. δηλαδή που δεν απαιτούν έγκριση της Βουλής) και διαχέεται σε όλα
σχεδόν τα "παραγωγικά" υπουργεία, αλλά και σε αρμόδιους φορείς που καλούνται πλέον να
"εφαρμόσουν" εγκαίρως τις συμφωνίες.
Στοταμπλό τώρα, η Πειραιώς σημείωσε άλμα 4,17%, με τις ΓΕΚ Τέρνα, Eurobank και Alpha Bank
να ακολουθούν με άνοδο μεταξύ 3,4% και 3,6%. Άνω του 2% τα κέρδη σε ΟΤΕ, Jumbo, Folli
Follie, ΑΔΜΗΕ, Εθνική και Ελλάκτωρ, ενώ άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Βιοχαλκο, Aegean,
Τιτάν, Ελληνικά Πετρέλαια και ΟΠΑΠ.
Ήπιαανοδικά έκλεισαν οι Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ, Λάμδα, ΕΕΕ, Attica Bank και Grivalia, με την
τελευταία μάλιστα να διακινεί 22 εκατ. ευρώ τζίρο, λόγω του πακέτου των 16,4 εκατ. τεμαχίων που
διακινήθηκε στις 17:14. Στον αντίποδα, η ΔΕΗ έχασε 0,75%, με τις απώλειες των ΟΛΠ, Φουρλή
και Motor Oil να ξεπερνούν το 1%.
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