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Προσπάθειανα απορροφήσει τις πιέσεις που δέχεται, επιχειρεί αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο
Αθηνών, το οποίο έχει μηδενίσει όλες τις πρωινές απώλειες, "ερευνώντας" ακόμη και το θετικό
πρόσημο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,12% στις 736,62 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 15,07 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,8 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,35% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 1.936,85 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει πτώση 0,78% στις 760,17 μονάδες.
"Διαπραγματευτικήανάπαυλα" από σήμερα για την Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να ολοκληρωθεί
το reverse split, σε αναλογία δέκα παλαιών κοινών μετοχών έναντι μίας νέας κοινής μετοχής. Η
επιστροφή της μετοχής της θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου, με τη νέα τιμή της μετοχής να
είναι στα 2,4480 ευρώ, καθώς χθες έκλεισε στα 0,2448 ευρώ.
Ηαγορά αν και προσπαθεί να περιορίσει τις πιέσεις που δέχεται, εμφανίζεται εύθραυστη, καθώς η
χώρα παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις εξωτερικές εξελίξεις και αυτό το απέδειξαν ξεκάθαρα
τόσο η πολιτική αναταραχή στην Ιταλία όσο και η νομισματική κρίση στην Τουρκία, οδηγώντας

μάλιστα το οικονομικό επιτελείο να βάλει στην... άκρη τις όποιες σκέψεις για νέα έξοδο στις
αγορές, αφού είναι γεγονός πλέον ότι οποιοδήποτε τέτοιο εγχείρημα αυτή τη στιγμή θα
ακολουθηθεί από αυξημένα επιτόκια.
Επίσης, οι ανησυχίες τροφοδοτούνται και από το γεγονός, όπως αναφέρει το Capital.gr ότι το
τελευταίο δεκαήμερο είχαν πληθύνει, ειδικά στον γερμανικό οικονομικό τύπο, δημοσιεύματα που
καλλιεργούσαν και πάλι ένα αρνητικό κλίμα στο όνομα παροχών (επιστροφής των κερδών των
κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα) προς την Αθήνα στο πλαίσιο της συμφωνίας της
22ας Ιουνίου για την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους.
Πάντως, με αφορμή τον χθεσινό ανασχηματισμό, πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν ότι παρά
τις πολιτικές πιέσεις και την έντονη φημολογία για μετακινήσεις, ειδικά των κ.κ. Τσακαλώτου και
Δραγασάκη, ο Πρωθυπουργός δεν είχε τα περιθώρια παρεμβάσεων που θα έθεταν εν αμφιβόλω
τη συνέχεια της υλοποίησης των δεσμεύσεων όσον αφορά τον Προϋπολογισμό αλλά και τα
κανάλια επικοινωνίας με τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
Οιίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγκαιρα είχαν δοθεί σε παράγοντες της Κομισιόν που είχαν
εκδηλώσει διακριτικά το ενδιαφέρον (και την ανησυχία) τους, σχετικές διαβεβαιώσεις ότι το Μέγαρο
Μαξίμου δεν θα προχωρούσε σε ανατροπές που "θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την πολύ
καλή επικοινωνία”, που με "πολύ κόπο και προσπάθεια έχει κατακτηθεί”.
Στοταμπλό τώρα, το -1,23% της Alpha Bank "βαραίνει" στον γενικό δείκτη, ενώ σε αρνητικά εδάφη
κινούνται και οι ΓΕΚ Τέρνα, ΟΤΕ, Τιτάν, Πειραιώς, Τέρνα Ενεργειακή, Eurobank, Jumbo, ΟΠΑΠ,
ΕΕΕ, ΕΧΑΕ, Σαράντης, ΟΛΠ, Grivalia και Aegean.
Στοναντίποδα, το +2,67% του Μυτιληναίου, αλλά και το +2,19% της Λάμδα αντισταθμίζουν τις
πιέσεις, με το θετικό πρόσημο των Motor Oil, ΑΔΜΗΕ, Ελληνικών Πετρελαίων, ΔΕΗ, Φουρλή και
Βιοχαλκο να βοηθούν την αγορά.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

