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Βελτιωμένηείναι η εικόνα, σε σχέση με την πρωινή, που έχει αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο
Αθηνών, λαμβάνοντας ώθηση αφενός από τη μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων και αφετέρου
από την ανοδική κίνηση αρκετών δεικτοβαρών τίτλων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,37% στις 643,01 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 214,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 222,4 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,19% καταγράφει και ο FTSE
25, στις 1.695,81 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει άνοδο 0,11% στις 526,66 μονάδες.
Ητεράστια αύξηση του τζίρου σήμερα συνδέεται με το πακέτο για το 70,38% του Υγεία, το οποίο
απέκτησε το CVC Capital Partners. Η αξία των συναλλαγών έφτασε στα 204,4 εκατ. ευρώ, αφού οι
συναλλαγές έγιναν στην τιμή των 0,95 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας σημαντικά τον τζίρο της
αγοράς.
Τηνίδια ώρα, η μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων ξεχωρίζει σήμερα, μετά τις εντυπωσιακές
επιδόσεις του ομίλου στο γ' τρίμηνο. Μάλιστα, η διοίκηση των ΕΛΠΕ, έθεσε ως κατώφλι για τη
φετινή επιστροφή προς τους μετόχους τα επίπεδα του μερίσματος που διένειμε ο όμιλος πριν λίγα

χρόνια, στα 0,45 ευρώ ανά μετοχή.
Όπωςαναφέρουν εγχώριες χρηματιστηριακές πηγές, η περίπτωση των ΕΛΠΕ σήμερα θα πρέπει
να δείξει το δρόμο και σε άλλες εισηγμένες που έχουν εμφανίσει βελτίωση των μεγεθών τους και οι
οποίες έχουν "χαθεί" σε μια βαλτωμένη αγορά. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μπορεί να
δώσει την ευκαιρία σε πολλά χαρτοφυλάκια να τοποθετηθούν πιο μακροπρόθεσμα στην αγορά,
ανάλογα με τις προοπτικές αρκετών εισηγμένων.
Ωστόσο, από την άλλη μεριά, σήμερα το βαρίδι στην αγορά προέρχεται από επιλεγμένους τίτλους,
αλλά και τις επιρροές από την κατάσταση στην Ιταλία, η οποία χειροτερεύει, με τις ανησυχίες γύρω
από τις ιταλικές τράπεζες αλλά και την οικονομία της χώρας να στέλνουν τις αποδόσεις των
ομολόγων σε νέα ύψη, γεγονός που δυσκολεύει όλο και περισσότερο τα πράγματα για την
Ελλάδα, αφού όπως παραδέχθηκε και πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, η μεταβλητότητα και η αναταραχή στους κρατικούς τίλους της γειτονικής χώρας είναι
αυτό που έχει εμποδίσει την έκδοση νέου ομολόγου από το ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωναμε τους αναλυτές, τόσο η Ιταλία αλλά τόσο και οι προκλήσεις με τις οποίες συνεχίζει αν
είναι αντιμέτωπη η χώρα, με το προεκλογικό σκηνικό να ενισχύουν ακόμη περισσότερο την
αβεβαιότητα των επενδυτών, οδηγούν την πιθανότητα έκδοση νέου ομολόγου στο β' τρίμηνο του
2019, με την Ελλάδα να παραμένει εκτός αγορών για τουλάχιστον 14 μήνες, αφού η τελευταία
έκδοση έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο.
Στοταμπλό τώρα, η μετοχή των ΕΛΠΕ σημειώνει άλμα 5,58%, με τις ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΕΕ
και Alpha Bank να ακολουθούν με κέρδη που ξεπερνούν το 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι
Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, Eurobank, Εθνική, Aegean, ΕΥΔΑΠ και ΓΕΚ Τέρνα.
Στοναντίποδα, η Πειραιώς σημειώνει απώλειες 3,20%, με την Motor Oil να ακολουθεί με -1,24%.
Ήπια πτωτικά κινούνται οι Jumbo, Φουρλής, ΟΛΠ, Τέρνα Ενεργειακή, Τιτάν, Βιοχαλκο, ΟΤΕ και
Grivalia. Χωρίς μεταβολή οι Eurobank, Σαράντης και Λάμδα.
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