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Ισχυρήανοδική ορμή επιδεικνύει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, συνεχίζοντας μετά την
"ανάσα" της Παρασκευής, το ράλι ανόδου που πυροδοτήθηκε με αφορμή τη ραγδαία βελτίωση της
αγοράς ομολόγων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη
1,39% στις 778,46 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 29,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 30,6 εκατ.
τεμάχια. Άνοδο 1,28% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 2.023,40 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός
δείκτης σημειώνει κέρδη 0,68% στις 846,85 μονάδες.
Ηαγορά δείχνει ότι διαθέτει τις δυνάμεις να διαπεράσει το κρίσιμο επίπεδο των 770 μονάδων,
απορροφώντας τις πιέσεις που εκδηλώθηκαν σε μερικές μετοχές τα πρώτα λεπτά της
συνεδρίασης, αλλά και ανεβάζοντας ελαφρώς τους ρυθμούς των συναλλαγών, δύο δηλαδή
προϋποθέσεις που ήταν απαραίτητες για την πειστική διάσπαση των επιπέδων που θα
βελτιώσουν σημαντικά τη μεσοπρόθεσμη τάση της αγοράς.
ΤοΧΑ λοιπόν οδεύει προς την τέταρτη σερί ανοδική συνεδρίαση, ενώ ήδη κερδίζει 4% σε αυτές τις
ημέρες. Σε αυτό το τετραήμερο τα κέρδη του τραπεζικού δείκτη έχουν ξεπεράσει το 10%, με τον
κλάδο να έχει καταφέρει να γυρίσει θετικός και πάλι από την αρχή του έτους, ενώ απομένουν επτά
ακόμη συνεδριάσεις για τη λήξη του 2017, εκτός της σημερινής.
Ηεικόνα αυτή αποδίδεται στο γεγονός, όπως αναφέρει σήμερα το Capital.gr, ότι η πρόσφατη
άνοδος των τιμών των ελληνικών ομολόγων δημιουργεί πολύ καλύτερες προοπτικές αποτίμησης
για τις τράπεζες και αρκετοί τραπεζίτες και στελέχη της αγοράς αναμένουν ράλι και στις τραπεζικές
μετοχές. Και αυτό όχι μόνο επειδή το κλίμα έχει βελτιωθεί μετά το επιτυχές swap των ομολόγων
και την διαφαινόμενη έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.

Σεπολύ μεγάλο βαθμό διότι σημειώνεται μία μεγάλη στροφή των επενδυτών προς assets των
χωρών της περιφέρειας και παρατηρείται ένα convergence play (σύγκλιση των αποδόσεων όλων
των κρατικών ομολόγων προς την απόδοση του γερμανικού bund), αντίστοιχο αυτού της περιόδου
2001 – 2002 όταν η Ελλάδα είχε μπει στο ευρώ.
Στοταμπλό τώρα, η ΔΕΗ σημειώνει άλμα 4,64%, με την Πειραιώς και τη Motor Oil να είναι στο
+3,50% και +3,01% αντίστοιχα. Άνω του 2% είναι τα κέρδη σε ΑΔΜΗΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, Τιτάν
και ΕΕΕ, ο Μυτιληναίος είναι στο +1,13% και η Aegean στο +1,01%.
Ήπιαανοδικά κινούνται οι ΕΥΔΑΠ, Βιοχαλκο, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Λάμδα, ΓΕΚ Τέρνα, Folli Follie, ΕΧΑΕ,
Εθνική, Grivalia, Alpha Bank, Jumbo και Σαράντης, ενώ στον αντίποδα, ήπια πτωτικά κινούνται οι
ΟΛΠ, Eurobank και Τέρνα Ενεργειακή.
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