Χωρίς στοπ, αλλά με "σύνεση", το
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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Τηνέκτη συνεχόμενη ανοδική ημέρα του κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο
όμως "φοβήθηκε" το κλείσιμο πάνω από τις 790 μονάδες, επίπεδα που κινήθηκε στο μεγαλύτερο
μέρος της συνεδρίασης.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε με άνοδο
0,73% στις 789,74 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ των 783,32 μονάδων (-0,09%) και
794,12 μον. (+1,29%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 87,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 59,2
εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 1,4 εκατ. τεμάχια.
Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,64%, στις 2.049,65 μονάδες, ενώ στο
+1,19% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.179,34 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με κέρδη 0,80% στις 863,26 μονάδες.
ΤοΧΑ σήμερα προσπάθησε να βελτιώσει την "ορατότητα" των 800 μονάδων, αν και για να τις
προσεγγίσει περισσότερο ίσως χρειαστεί περισσότερα καύσιμα. Ωστόσο, πέτυχε την έκτη
συνεχόμενη ανοδική συνεδρίασή του, διευρύνοντας κοντά στο 7% τα κέρδη αυτού του σερί.
Παράλληλα, καταφέρνει να συντηρεί σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα τη συναλλακτική του
δραστηριότητα, αν και μετράμε αντίστροφα για τις αργίες των Χριστουγέννων. Τα ελληνικά
χαρτοφυλάκια, τα οποία αυτές τις ημέρες κλείνουν το έτος, βρίσκονται σε έντονη κινητικότητα, μιας
και η ραγδαία μείωση του κινδύνου χώρας έχει προκαλέσει σημαντικές αναθεωρήσεις
στρατηγικής. Άλλωστε, όπως σημείωσε και η Citigroup στο χθεσινό της σχόλιο, όσο δημοσκοπικά
η κυβέρνηση υπολείπεται της Νέας Δημοκρατίας, τόσο απομακρύνεται και το ενδεχόμενο
πρόωρων εκλογών, άρα και διακοπή της εφαρμογής του προγράμματος προσαρμογής.

Τεχνικάτώρα, όπως σημειώνει ο Νικόλας Πετράκης της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ, ο γενικός
δείκτης έχει καταφέρει να βγει εκτός του πτωτικού καναλιού και να δώσει καθαρό κλείσιμο πάνω
από την διακεκαυμένη ζώνη των 770-775 μονάδων με την τάση να είναι πλέον ανοδική.
Αξιοσημείωτη η εικόνα του MACD όπου στο εβδομαδιαίο γράφημα ετοιμάζεται να δώσει σήμα
αγοράς παραμένοντας "πουλημένος” από τις αρχές Αυγούστου.
Σύμφωναμε τον ίδιο, ο ΓΔ μετά από ένα διάστημα πεντέμισι μηνών δίνει σήμα αγοράς σε
ημερήσια μέτρηση, που αναιρείται μόνο με κλείσιμο χαμηλότερα των 745 μονάδων. Σε περίπτωση
πισωγυρίσματος οι 762 μονάδες αποτελούν το πρώτο σημείο στήριξης ενώ ως πιθανότερο
σενάριο θα βλέπαμε την κρούση με το τεχνικό αλλά και ψυχολογικό όριο των 800 μονάδων.
Υπέρβαση των 800 μονάδων θα φέρει τον Γενικό Δείκτη στην περιοχή των 828 και έπειτα στα
υψηλά 2ετίας των 859 μονάδων.
Στοταμπλό τώρα, η Βιοχαλκο και η Πειραιώς στήριξαν την άνοδο, καταγράφοντας κέρδη 3,66% και
3,27% αντίστοιχα, με την Τέρνα Ενεργειακή να ακολουθεί με το δικό της +2,69%. Άνω του 1%
ήταν η άνοδος σε Folli Follie, Eurobank, ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, ΟΤΕ, Σαράντη, ΕΕΕ, Grivalia, ΟΛΠ και
ΓΕΚ Τέρνα.
Ήπιαανοδικά έκλεισαν οι ΕΧΑΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΧΑΕ, Τιτάν, Aegean και Μυτιληναίος, με τη
ΔΕΗ και την Alpha Bank να κλείνουν χωρίς μεταβολή, αν και δέχτηκαν πιέσεις ενδοσυνεδριακά.
Ήπια πτωτικά, στον αντίποδα, οι Εθνική, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ και Motor Oil, με την Jumbo να
σημειώνει απώλειες της τάξεως του 1,53%.
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