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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Σταθεροποιητικάκινείται αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο "ζυγίζει" τις δυνάμεις
του πέριξ των 736 μονάδων, χωρίς όμως να μπορεί να διαπεράσει την αντίσταση με
αποφασιστικότητα.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,04% στις 735,96 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 15,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 9,5 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,18% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 1.939,39 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες 0,12% στις 760,13 μονάδες.

Ταπρόσημα στο ταμπλό είναι σχεδόν μοιρασμένα, με τα χαρτοφυλάκια να προχωρούν σε
επιλεκτική ενθυλάκωση των χθεσινών ισχυρών κερδών, αλλά χωρίς να στερούν τη ρευστότητα
από την αγορά, αφού υπάρχουν και τοποθετήσεις σε άλλους τίτλους. Αυτή η τάση παρατηρήθηκε
και στη χθεσινή συνεδρίαση, μετά την ήπια διόρθωση της Παρασκευής.
"Τοζήτημα είναι η τελευταία ώρα της συνεδρίασης", σχολιάζει χρηματιστηριακή πηγή στο
Capital.gr, όπου παρατηρείται και η μεγάλη κινητικότητα με κερδοσκοπικές κινήσεις. "Εάν
αντέξουν οι 736 μονάδες, τότε το κλείσιμο του μήνα την Παρασκευή θα έχει θέσει τις βάσεις για
καλύτερη ορατότητα των 750 μονάδων" προσθέτει.
Πάντως, η αγορά έχει να ανταγωνιστεί την αύξηση των θέσεων short στις μετοχές των ελληνικών
τραπεζών, με το βρετανικό Lansdowne Partners να επιμένει εδώ και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα
"επιθετικά" έναντι της Τράπεζας Πειραιώς, αυξάνοντας συνεχώς τα shorts του. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Lansdowne αύξησε στις 23 Αυγούστου τις καθαρές
αρνητικές του θέσεις επί των μετοχών της Πειραιώς κατά 8,07% και στις 10,5 εκατ. μετοχές, ή στο
2,41% της κεφαλαιοποίησής της.
Πλέονοι συνολικές short θέσεις των funds στην Πειραιώς - μαζί με το 0,90% που διατηρεί το
Marshall Wace από τις 31 Ιουλίου - αγγίζουν το 3,31%, που είναι ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό,
το μεγαλύτερο που σημειώνεται σε ελληνική μετοχή σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Κ. και το οποίο
φτάνει τις 14,5 εκατ. μετοχές.
Απότην άλλη, έχουν καλλιεργηθεί προσδοκίες για τη δραστηριοποίηση των index trucked funds
στο Χρηματιστήριο, μετά την αύξηση της βαρύτητας της Ελλάδας στους δείκτες του FTSE από 21
Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, στις 21 Σεπτεμβρίου η αγορά της Πολωνίας θα μεταφερθεί στο γκρουπ
των αναπτυγμένων αγορών, από τις αναπτυσσόμενες που βρίσκεται σήμερα, έχοντας στάθμιση
19,25%.

Έτσι, η Ελλάδα, η στάθμιση της οποία σήμερα είναι στο 6,08%, θα βελτιώσει τη βαρύτητά της
στον δείκτη FTSE Emerging Europe All Cap, ενώ θα υπάρξουν και προσθήκες νέων ελληνικών
τίτλων. Η αλλαγή αυτή θα λάβει χώρα στο κλείσιμο των αγορών στις 21 Σεπτεμβρίου και επίσημα
στις 24 Σεπτεμβρίου. Κάθε φορά που γίνεται τέτοια αναδιάρθρωση και μια χώρα μετακινείται από
τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες, αυτομάτως μεταβάλλει τα ειδικά βάρη των υπολοίπων
αγορών.
Στοταμπλό τώρα, το -1,55% της Εθνικής, αλλά και το -1,27% της ΕΥΔΑΠ, ασκούν πιέσεις στην
αγορά, οι οποίες εντείνονται από το αρνητικό πρόσημο των Σαράντη, ΕΧΑΕ, ΟΤΕ, ΕΕΕ, Alpha
Bank, Motor Oil, ΓΕΚ Τέρνα, Φουρλή και ΟΠΑΠ.
Στοναντίποδα, η Λάμδα ενισχύεται κατά 2,40%, ενώ Μυτιληναίος, Eurobank, Πειραιώς και
Βιοχαλκο σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΟΛΠ, Aegean,
ΔΕΗ, Τιτάν, Grivalia, ΑΔΜΗΕ, Jumbo και Ελληνικά Πετρέλαια.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

