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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Προσπάθειανα συνεχίσει τη χθεσινή έντονη αντίδραση κάνει σήμερα το Xρηματιστήριο Αθηνών, το
οποίο όμως δεν μπορεί να περιορίσει τόσο τη νευρικότητα όσο και τις κινήσεις ενθυλάκωσης
κερδών.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,75% στις 724,84 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 2,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,1 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,72% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 1.920,14 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει κέρδη 0,98% στις 741,53 μονάδες.

Σεπολύ πιο περιορισμένο εύρος αρκετοί τίτλοι στο ταμπλό προσπαθούν να κινηθούν ανοδικά, ενώ
δεν λείπουν και οι πιέσεις σε επιλεγμένους από κινήσεις ενθυλάκωσης κερδών. Βέβαια, οι
αγοραστές δείχνουν να έχουν προς στιγμήν το πάνω χέρι στις συναλλαγές, αν και οι κινήσεις τους
είναι προσεκτικές και επιλεκτικές.
Σύμφωναμε τον Ν. Καυκά της Merit, το ελάχιστο επίπεδο διόρθωσης των 700 μονάδων,
εκπληρώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση και ο ΓΔΧΑ αντέδρασε άμεσα θετικά, προσεγγίζοντας
μάλιστα το πρώτο σημείο αντίστασης των 720 μονάδων. Βραχυπρόθεσμα η προσέγγιση των 750
μονάδων είναι πιθανή, αλλά επιμένουμε στη στρατηγική του "stock picking" βασισμένο στα
θεμελιώδη στοιχεία των εισηγμένων. Η αποκλιμάκωση της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου κάτω
από το 3,8% θα ήταν ένα θετικό σήμα για την αγορά μετοχών, καταλήγει ο κ. Καυκάς.
Τοστοίχημα της αγοράς είναι η αντίδραση να συνεχιστεί, με μικρότερους βέβαια ρυθμούς
προκειμένου να "χτιστούν" τα ανάλογα αναχώματα και να προστατευτεί το επίπεδο των 700
μονάδων. Διαφορετικά η όποια κίνηση θα είναι βραχύβια και θα πρέπει να ληφθεί ως ένα
διάλειμμα στην πτωτική κίνηση που ακολουθεί η αγορά το τελευταίο διάστημα.
Βέβαιασε αυτό το, θετικό, σενάριο θα πρέπει να βοηθήσουν την αγορά και οι διεθνείς εξελίξεις,
καθώς αυτό που επέτεινε την πτώση του τελευταίου διαστήματος είναι το risk off αρκετών
χαρτοφυλακίων που δραστηριοποιούνται στις αναδυόμενες αγορές. Όπως σχολιάζουν
χρηματιστηριακές πηγές στο Capital.gr, εάν το διεθνές κλίμα υποστηρίξει την ανάληψη ρίσκου,
τότε είναι πιθανό να δούμε εισροές στην ελληνική αγορά, η οποία και σε υπερπουλημένα επίπεδα
βρίσκεται και απαλλάσσει τα κεφάλαια από τον συναλλαγματικό κίνδυνο που εμπεριέχουν άλλες
αγορές του είδους.
Στοταμπλό τώρα, η Βιοχαλκο ανακάμπτει σήμερα καταγράφοντας κέρδη 2,82%, με τον Μυτιληναίο
να ακολουθεί στο 1,94% και τη ΓΕΚ Τέρνα στο 1,86%. Λίγο πάνω από το 1% είναι τα κέρδη σε
Λάμδα, Grivalia, Eurobank, Ελληνικά Πετρέλαια, ΔΕΗ, Εθνική και Jumbo, ενώ ήπια ανοδικά

κινούνται οι Alpha Bank, Motor Oil, Πειραιώς, Τιτάν, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Φουρλής, ΕΥΔΑΠ,
ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, ΟΛΠ, Aegean και Σαράντης. Μόνο η Τέρνα Ενεργειακή στον FTSE 25 κινείται σε
αρνητικά εδάφη, κινούμενη με απώλειες 0,70%.
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