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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Σεεπιλεγμένους τίτλους, και ειδικά στην Coca Cola, στηρίχθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών,
ώστε να απορροφήσει τις πιέσεις του profit taking και των στρατηγικών των short και να μη χάσει
έδαφος από την πρόσφατη αντίδραση που έχει καταγράψει.
Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε με οριακές απώλειες 0,01% στις 640,67 μονάδες, ενώ
σήμερα κινήθηκε μεταξύ των 638,87 μονάδων (-0,29%) και 649,38 μον. (+1,35%). Ο τζίρος
διαμορφώθηκε στα 33,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 18,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω
προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,8 εκατ. τεμάχια.

Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,69%, στις 1.692,54 μονάδες, ενώ στο
+0,53% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.016,09 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με απώλειες 1,68% στις 526,10 μονάδες.
Ηνευρικότητα ήταν εμφανής σήμερα στο ταμπλό, με το Χρηματιστήριο, αν και βρέθηκε να αρχίζει
τις συναλλαγές με διάθεση να προσεγγίσει τις 650 μονάδες (έφτασε έως και τις 649), γρήγορα οι
short έβαλαν "στοπ" στις προσπάθειες αυτές, δείχνοντας μάλιστα ότι ακόμη δεν έχουν…
ολοκληρώσει το έργο τους. Οι συναλλαγές γίνονται με γρήγορο ρυθμό, προμηνύοντας μια
συνεδρίαση "μαχών", αλλά τελικά η συχνότητα έπεσε στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, με τη
μέρα να κλείνει τελικά κοντά στον μέσο όρο των προηγούμενων συνεδριάσεων.
Πάντως, το μήνυμα που έδωσε σήμερα η αγορά είναι ότι τόσο οι short όσο και τα βραχυπρόθεσμα
χαρτοφυλάκια δεν θα αφήσουν την αγορά να διαπεράσει τις 650 μονάδες τόσο εύκολα,
συντηρώντας τον εγκλωβισμό της στο εύρος των 610-645 μονάδων, στο οποίο βρίσκεται το
τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, η παλίνδρομη κίνηση και η εκδήλωση ολιγοήμερων αντιδράσεων
(ανοδικών ξεσπασμάτων), λειτουργεί περισσότερο ως ευκαιρία εύκολου κέρδους… και
ρευστότητας, η οποία χρησιμοποιείται από αρκετά χαρτοφυλάκια για τον περιορισμό των
απωλειών του έτους.
Ηεικόνα αυτή βέβαια δεν αποτυπώνει τις πραγματικές προοπτικές των εισηγμένων, οι οποίες
έχουν αρχίσει να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου. Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση της Coca Cola, η οποία σήμερα στήριξε με τα σημαντικά της κέρδη την αγορά,
λαμβάνοντας το μήνυμα της επενδυτικής εμπιστοσύνης στα μεγέθη της. Βέβαια, σε μια
τραπεζοκεντρική αγορά, ο κλάδος δεν θα αφήνει πολλά περιθώρια, καθορίζοντας εν γένει το κλίμα
στο Χρηματιστήριο.
Παράλληλα, η εικόνα για την οικονομία φαίνεται ότι εξακολουθεί να παραμένει θολή, δεδομένης και
της ασυμφωνίας των εκτιμήσεων και σε επίπεδο θεσμών. Σήμερα, η Κομισιόν αναθεώρησε

χαμηλότερα κατά 0,3% το ελληνικό ΑΕΠ το 2019, στο 2%, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
το τοποθέτησε στο 2,4% το 2019.
Παρ' όλα αυτά οι εκτιμήσεις της Κομισιόν έχουν ειδική σημασία καθώς σε αυτές βασίζονται όλες οι
παραδοχές του προϋπολογισμού και η κυβέρνηση θα πρέπει να τις προσαρμόσει στο τελικό
σχέδιο και σενάριο για τις συντάξεις και τις παροχές που θα καταθέσει στη Βουλή στις 21
Νοεμβρίου. Δίδουν και το στίγμα των προθέσεων της Κομισιόν για την έκθεση/πόρισμα για την
Ελλάδα που αναμένεται την ίδια ημέρα και θα τεθεί επί τάπητος στην σύνοδο του Eurogroup της
19ης Νοεμβρίου.
Στοταμπλό τώρα, το -3,46% της Alpha Bank, αλλά και οι άνω του 2% απώλειες σε ΔΕΗ, ΓΕΚ
Τέρνα και Ελληνικά Πετρέλαια, άσκησαν σημαντικές πιέσεις στον γενικό δείκτη, ενώ άνω του 1%
ήταν και η πτώση σε Jumbo, Eurobank, Σαράντη, ΕΥΔΑΠ και Grivalia. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι
Βιοχαλκο, ΕΧΑΕ, Aegean, Λάμδα, ΑΔΜΗΕ, Τιτάν και Φουρλής.
Στοναντίποδα, ισχυρό στήριγμα παρείχε το +4,84% της δεικτοβαρούς Coca Cola, με την Πειραιώς
να την ακολουθεί με το δικό της +3,13%. Κέρδη 1,47% κατέγραψε η Motor Oil, στο +1,01% ο
Μυτιληναίος, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Εθνική, ΟΤΕ, Τέρνα Ενεργειακή και ΟΠΑΠ. Χωρίς
μεταβολή ο ΟΛΠ.
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