"Φιλί ζωής" στο Χρηματιστήριο
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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Με σημαντικά κέρδη, αλλά και με χαμηλό τζίρο, ήρθε η σημερινή αντίδραση στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, το οποίο όμως κατάφερε να απομακρυνθεί για ακόμη μια φορά από τα "επικίνδυνα"
επίπεδα των 610 μονάδων.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,78% στις 629,84 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε
μεταξύ των 616,44 μονάδων (-0,39%) και 631,22 μον. (+2,00%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 32,6
εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 14,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων
διακινήθηκαν 90 χιλ. τεμάχια.

Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,67%, στις 1.660,99 μονάδες, ενώ στο
+0,72% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 982,70 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με κέρδη 4,81% στις 511,03 μονάδες.
Οι610 μονάδες δείχνουν ισχυρή αντοχή για να διασπαστούν από τους short στο ΧΑ, το οποίο για
τρίτη φορά μέσα στο τελευταίο δίμηνο βάζει στοπ στα όποια σχέδια μερίδας χαρτοφυλακίων να δει
ο Γενικός Δείκτης τα επίπεδα κάτω από τις 600 μονάδες. Το εν λόγω επίπεδο θεωρείται από τους
τεχνικούς αναλυτές το τελευταίο προπύργιο πριν διαφύγει το ΧΑ προς τις 575 μονάδες. Και μπορεί
τα τεχνικά χαρακτηριστικά να μην είναι υπέρ των long, εντούτοις οι αντοχές που δείχνουν είναι
αξιοσημείωτες, σε ένα περιβάλλον χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, στο οποίο η
παραμικρή κίνηση μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο ταμπλό.
Πάντως, σήμερα ο FTSE 25 κατάφερε να διασπάσει την κοντινή αντίσταση των 1.642 μονάδων,
αλλά και να ενεργοποιήσει το στοπ στις short θέσεις (σε ημερήσιο γράφημα) το οποίο ήταν στις
1.651 μονάδες. Επόμενος στόχος είναι η κατοχύρωση των 1.695 μονάδων. Σε intraday
ενεργοποίησε και το στοπ στις short θέσεις στον τραπεζικό δείκτη, το οποίο ήταν τοποθετημένο
στις 508 μονάδες.
Βέβαια, μπορεί το ΧΑ σήμερα να μην κατάφερε να ανεβάσει τους συναλλακτικούς του ρυθμούς,
κάτι που θα προμήνυε μεγαλύτερη κινητοποίηση των long, αλλά λίγο μετά τις 12:30 δέχτηκε
κάποιες σημαντικές εντολές, οι οποίες "ξύπνησαν" τους αγοραστές. Η αλλαγή ήρθε πρώτα από
τον τραπεζικό κλάδο, και τη ΔΕΗ, και διαχύθηκε λίγο αργότερα σε ολόκληρο σχεδόν το ταμπλό.
Επίσης, το θετικό στοιχείο σήμερα ήταν και ότι η άνοδος ήρθε σε μια μέρα σημαντικά περίπλοκη,
καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες θα επηρεάσουν τις
διεθνείς αγορές εν γένει, αλλά και η γείτονα Ιταλία έχει να αντιμετωπίσει το τελεσίγραφο που της
έδωσε χθες το Eurogroup, προκειμένου εντός δεκαημέρου να αναθεωρήσει τους στόχους του
προϋπολογισμού της. Η τελευταία εξέλιξη μάλιστα έχει επηρεάσει αρνητικά και τα ελληνικά

ομόλογα, τα οποία κινούνται σήμερα στα επίπεδα του 4,3%.
ΤοΧΑ έχει δείξει ότι κινείται σταθερά βάσει των διεθνών εξελίξεων, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τα
ομόλογα όσο και τις επενδυτικές διαθέσεις των ξένων χαρτοφυλακίων. Και σε μια αγορά που
ακόμη έχει το στοιχείο του κινδύνου, όπως η ελληνική, πολλά funds βρίσκουν πρόσφορο έδαφος
όταν επιλέξουν κινήσεις risk off.
Στοταμπλό τώρα, με όγκο πάνω από 5,2 εκατ. τεμάχια, η Eurobank έκλεισε με άλμα 11,37%, με τη
ΔΕΗ να ακολουθεί με +5,08% και τις Σαράντης και Ελληνικά Πετρέλαια με κέρδη 4,17% και 4,90%
αντίστοιχα. Άνω του 3% ήταν η άνοδος σε ΕΧΑΕ, ΓΕΚ Τέρνα, Aegean και Alpha Bank, με την
ΕΥΔΑΠ να ολοκληρώνει στο +2,39%.
Άνωτου 1% ήταν τα κέρδη σε Μυτιληναίο, Βιοχαλκο, Εθνική, Λάμδα, ΑΔΜΗΕ, Jumbo, ΟΤΕ και
Grivalia, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Τέρνα Ενεργειακή, Motor Oil, Τιτάν, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ και
Φουρλής. Χωρίς μεταβολή η Πειραιώς, με την Coca Cola να κλείνει στο -0,04%.
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