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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Μπορείνα προσπαθεί αλλά τελικά δεν καταφέρνει να απορροφήσει τις πιέσεις που εκδηλώνονται
από τους profit takers σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με το αρνητικό πρόσημο σταδιακά να
γενικεύεται στο ταμπλό.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει
απώλειες 0,94% στις 776,96 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 24,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 27,6
εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,86% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 2.018,38 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός
δείκτης σημειώνει απώλειες 1,27% στις 841,00 μονάδες.
Ησημερινή συμπεριφορά αρκετών χαρτοφυλακίων ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενη, καθώς το ΧΑ
προέρχεται από ένα 4ήμερο ανοδικό σερί με κέρδη ανώτερα του 6%. Μάλιστα, για να μπορέσει η
αγορά να κάνει ένα εντυπωσιακό φίνις του 2017 θα χρειαστεί να ανανεώσει τη ρευστότητά της,
ενθυλακώνοντας μέρος των κερδών που έχει ήδη σημειώσει.
Ητεχνική διόρθωση σήμερα δεν αναιρεί το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην αγορά,
σχολιάζουν χρηματιστηριακές πηγές στο Capital.gr, οι οποίες όμως δεν παραλείπουν να
επισημάνουν ότι η προσοχή της αγοράς φεύγει από την αγορά των ομολόγων και μεταφέρεται στη
Βουλή για την ψήφιση του προϋπολογισμού.
Οπροϋπολογισμός του 2018 φέρνει νέα μέτρα που διασφαλίζουν πρωτογενές πλεόνασμα 7 δισ.
ευρώ (αντί για 4,36 δισ. ευρώ φέτος). Στηρίζεται κυρίως σε πολύ μεγάλη περιστολή δαπανών (για
συντάξεις και για περίθαλψη και όχι για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του δημοσίου που
αυξάνεται ως κονδύλι) αλλά και σε αύξηση της αξίας των άμεσων και έμμεσων φόρων.
Στομεταξύ θα κορυφωθεί και το έργο της υλοποίησης των προαπαιτουμένων για την τρίτη

αξιολόγηση, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει την κατάθεση ενός νομοσχεδίου αμέσως μετά τις
γιορτές. Το πολυνομοσχέδιο υπολογίζεται (προς το παρόν) να κατατεθεί στη Βουλή την 8η
Ιανουαρίου με στόχο να ψηφιστεί εντός της εβδομάδος. Και τούτο διότι στις 11 Ιανουαρίου
συνεδριάζει το Euroworking Group (οι επιτελείς των ΥΠΟΙΚ της ευρωζώνης) για να προετοιμάσει
το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου και ως τότε θα πρέπει να έχουν τεθεί σε τροχιά εφαρμογής τα
70-75 εκκρεμή προαπαιτούμενα.
Στοταμπλό τώρα, σημαντικές απώλειες, που ξεπερνούν το 2% σημειώνουν οι ΟΛΠ, Εθνική, Folli
Follie, ΟΤΕ και Τέρνα Ενεργειακή, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε ΑΔΜΗΕ, Πειραιώς, Σαράντη,
ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, Βιοχαλκο, Eurobank, Ελληνικά Πετρέλαια, Motor Oil και ΓΕΚ Τέρνα.
Ήπιαπτωτικά κινούνται οι Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ, Aegean, Grivalia, Jumbo, ΕΕΕ και Μυτιληναίος,
ενώ στον αντίποδα, ο ΟΠΑΠ κερδίζει μόλις 0,30% και η Λάμδα κρατά στο +2,19% τα κέρδη της.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

