Συνεχίζει το ανοδικό σερί το ΧΑ
με στόχο... τις 800 μονάδες (;)
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Άμυνεςστη διόρθωση αρκετών τίτλων έβγαλε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταφέρνοντας
όχι μόνο να συντηρήσει τα επίπεδα των 790 μονάδων, αλλά και να πετύχει το έβδομο συνεχόμενο
ανοδικό πρόσημο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο
0,43% στις 793,12 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ των 787,78 μονάδων (-0,25%) και
794,47 μον. (+0,60%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 105,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 59,1
εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 13,4 εκατ. τεμάχια (λόγω
πακέτου 10,2 εκατ. μετοχών στην Λάμδα).
Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,24%, στις 2.054,47 μονάδες, ενώ στο
+0,30% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.182,82 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με κέρδη 0,39% στις 866,66 μονάδες.
Ηαγορά σήμερα κινήθηκε σε ένα πολύ περιορισμένο εύρος, όμως με αρκετή νευρικότητα και σε
επιλεγμένους τίτλους καταγράφηκαν πολλές εναλλαγές προσήμου. Στις τέσσερις συνεδριάσεις
που απομένουν για το κλείσιμο του έτους, η αγορά δείχνει να επιθυμεί να διατηρεί σε επαφή με τις
800 μονάδες, επιτρέποντας τις επιλεκτικές διορθώσεις σε επίπεδο τίτλων.
Σύμφωναμε τον Ηλ. Ζαχαράκη της Fast Finance, οι 800 μονάδες είναι το επίπεδο που
αποτελεί και το 61% της όλης πτωτικής κίνησης από τις 860 μονάδες στο πολύ σημαντικό επίπεδο
των 700 μονάδων που άντεξε σαν μεσοπρόθεσμη στήριξη. Ο ίδιος σημειώνει πως από την εν
λόγω κορυφή κλείνουμε 6 μήνες με το 2017 μέχρι στιγμής να έχει απόδοση 24% περίπου στον ΓΔ.
Παράλληλα, ο τραπεζικός δείκτης προσέγγισε ακόμη περισσότερο τις 880 μονάδες, ένα επίπεδο

που αποτελεί το μεγάλο στοίχημα των long, έναντι της αύξησης των short θέσεων από μερίδα
βρετανικών funds. Η δοκιμασία αυτών των επιπέδων θα απαιτήσει εξελίξεις που θα μπορούν να
δώσουν ώθηση στους αγοραστές. Αν και αυτές οι εξελίξεις δεν αναμένονται άμεσα, το θετικό είναι
ότι η ρευστότητα στην αγορά είναι σε πολύ καλά επίπεδα, ώστε να διαμορφωθούν τα κατάλληλα
αναχώματα σε περίπτωση διόρθωσης.
Αργάή γρήγορα η αγορά θα δείξει τα "θεμέλια" που τέθηκαν στην άνοδο των τελευταίων ημερών,
σχολιάζουν στο Capital.gr χρηματιστηριακές πηγές. Μέχρι τώρα, η εικόνα που έχει σχηματιστεί
είναι ότι αρκετά ελληνικά χαρτοφυλάκια έχουν λάβει κάποιες στρατηγικές θέσεις, οι οποίες
μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες γραμμές άμυνας σε περίπτωση διόρθωσης.
Απότη μεριά του, ο Π. Στεριώτης της Nuntius, σημειώνει ότι η αγορά έχει πάρει γεύση από yearend rally στις τελευταίες συνεδριάσεις, με τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ να κινείται σε υψηλά τριμήνου.
Η υποχώρηση του spread των ελληνικών έναντι των γερμανικών δεκαετών κρατικών ομολόγων
αποτελεί αξιόπιστο προάγγελο εξόδου της Χώρας στις Αγορές το 2018.
Μέροςτης πρόσφατης ενίσχυσης του τζίρου στο Χρηματιστήριο προέρχεται από την ενεργοποίηση
εντολών stop-loss για κλείσιμο short θέσεων και από αγοραστικά buy stops που βρίσκονταν κοντά
σε τεχνικές αντιστάσεις, όπως οι 770 μονάδες του Γενικού Δείκτη, οι 845 του Δείκτη Τραπεζών και
οι 2.030 του δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Τα συγκεκριμένα επίπεδα πρέπει να μείνουν
ανέπαφα προκειμένου η Αγορά να αποφύγει τις ενδείξεις "αγοραστικής παγίδας", προσθέτει ο κ.
Στεριώτης.
Στοταμπλό τώρα, το +3,50% της Fοlli Follie και το +3,01% της ΕΧΑΕ στήριξαν τον Γενικό Δείκτη,
ενώ θετικά λειτούργησαν και τα κέρδη των Ελληνικών Πετρελαίων και Grivalia, τα οποία έφτασαν
το 2% και 2,16% αντίστοιχα. Άνω του 1% η άνοδος σε ΟΠΑΠ, Τιτάν και Eurobank, ενώ ήπια
ανοδικά έκλεισαν οι Jumbo, Aegean, Motor Oil, Πειραιώς, Εθνική και ΕΥΔΑΠ.
Στοναντίποδα, απώλειες λίγο πάνω από το 1% σημείωσαν οι ΕΕΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ, με την
τελευταία όμως να περιορίζει την πτώση που σημείωνε ενδοσυνεδριακά, ενώ ήπια πτωτικά
κινήθηκαν οι ΓΕΚ Τέρνα, Τέρνα Ενεργειακή, Βιοχαλκο, ΟΛΠ, Μυτιληναίος, Λάμδα και ΟΤΕ. Χωρίς
μεταβολή οι Alpha Bank και Σαράντης.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

