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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Συνέχειαστην αντίδραση έδωσε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την πτωτική ανάπαυλα
της Παρασκευής, στην οποία και συμμετείχε η συντριπτική πλειονότητα των τίτλων, χωρίς όμως
να παρουσιάσει σημαντική συναλλακτική βελτίωση.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,58% στις 736,27 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε
μεταξύ των 724,58 μονάδων (-0,04%) και 739,02 μον. (+1,95%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 26,3
εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 15,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων
διακινήθηκαν 408 χιλ. τεμάχια.

Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,32%, στις 1.942,86 μονάδες, ενώ στο
+2,04% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.177,82 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με κέρδη 2,88% στις 761,05 μονάδες.
Ηθετική προηγούμενη εβδομάδα, με το επιλεκτικό profit taking της Παρασκευής, έδωσε ανάσα
ρευστότητας στην αγορά, η οποία ενόψει αφενός του κλεισίματος του μήνα και αφετέρου των
αλλαγών στους δείκτες του MSCI, έδειξε να επανενεργοποιεί τους αγοραστές για την επίτευξη του
στόχου των 736 μονάδων. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Motor Oil παίρνει τη θέση της Folli Follie στον
MSCI Standard Greece, με την αλλαγή να ισχύει από τη συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου. Στον
MSCI Standard Greece περιλαμβάνονται πλέον οι μετοχές των Motor Oil, Alpha Bank, ΟΤΕ,
ΟΠΑΠ, Εθνικής Τράπεζας, Eurobank, Τράπεζας Πειραιώς, Tιτάν και Jumbo.
Εκτόςτων παραπάνω, η αγορά έχει αρχίσει να καλλιεργεί κάποιες προσδοκίες για τα μηνύματα
που θα λάβει η Ελλάδα αυτήν την εβδομάδα, και τα οποία δεν αποκλείεται να βοηθήσουν ώστε να
διαλυθούν κάποιες επιφυλάξεις. Άλλωστε, την προσεχή Πέμπτη αναμένεται στην Αθήνα ο
πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί και η
πρώτη - μετά την έξοδο της Ελλάδος από το μνημόνιο - σύνοδος του Euroworking Group.
Ησύνοδος του EWG έχει ειδική σημασία για την Ελλάδα, καθώς θα "κλειδώσουν" οι αποφάσεις για
τον τρόπο με τον οποίο θα λάβει χώρα η πρώτη (μετά τα μνημόνια) αξιολόγηση, με στόχο να μην
τεθούν σε αμφισβήτηση τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι την 20η Αυγούστου. Σύμφωνα με το
Capital.gr, μια τέτοια εξέλιξη θα επιδεινώσει το ήδη επιφυλακτικό κλίμα στις αγορές για την
επιστροφή της χώρας σε διαδικασίες αναχρηματοδότησης από την αγορά ομολόγων.
Πάντως, ο φετινός Αύγουστος ήταν ένας μήνας που τα είχε όλα... Αν και παραδοσιακά αδιάφορος
και ουδέτερος, οι εξελίξεις τόσο στην Τουρκία όσο και στην πολιτική σκηνή της χώρας, έφερε ξανά
τον Γενικό Δείκτη να παλεύει με τις 700 μονάδες, αρκετούς μήνες αφού τις είχε "αφήσει" πίσω του,
ενώ το τρίτο δεκαήμερό του φαίνεται να αποκαθιστά κάποιες υπερβολές των πωλητών.

Ηκίνηση του Αυγούστου ήταν όμως ένα μήνυμα των επενδυτών, ειδικά των ξένων, για το πόσο
εύθραυστη είναι εγχώρια αγορά, επισημαίνουν αρκετοί αναλυτές στο Capital.gr, τονίζοντας την
ανάγκη τα χαρτοφυλάκια που δεν δραστηριοποιούνται σε υψηλές κλίμακες να είναι προσεκτικά σε
κινήσεις που δείχνουν υπερβολή. Σαφώς το ΧΑ έχει πολύ δρόμο μπροστά του για να
ενσωματώσει έστω και τα κάποια ψήγματα βελτίωσης μερικών δεικτών της οικονομίας,
προσθέτουν.
Στοταμπλό τώρα, η Πειραιώς σημείωσε άλμα 6,38%, με τη ΔΕΗ να ακολουθεί με +4,92% και την
Τέρνα Ενεργειακή με +3,29%. Άνω του 2% ήταν η άνοδος σε Jumbo, Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ, Εθνική
και Ελληνικά Πετρέλαια, ενώ άνω του 1% ήταν τα κέρδη σε Eurobank, Βιοχαλκο, Motor Oil,
Σαράντη, ΓΕΚ Τέρνα, Λάμδα, ΟΤΕ, ΕΧΑΕ και Μυτιληναίο.
Ήπιαανοδικά κινήθηκαν οι Aegean, Grivalia, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ και Τιτάν, με τον Φουρλή να κλείνει
χωρίς μεταβολή. Στον αντίποδα, ο ΟΛΠ έκλεισε με απώλειες 0,73% και η ΕΕΕ οριακά στο 0,03%.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

