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Πραγματικές μάχες δόθηκαν σήμερα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο αν και
έκλεισε με μικρά κέρδη, συνέχισε να "τραυματίζεται" στον τραπεζικό της νευρώνα, ο οποίος
βρέθηκε στο στόχαστρο των σφοδρών πωλήσεων.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,14% στις 604,26 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε
μεταξύ των 602,42 μονάδων (-0,17%) και 609,28 μον. (+0,97%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 76,3
εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 54,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων
διακινήθηκαν 8 εκατ. τεμάχια.
Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,89%, στις 1.594,45 μονάδες, ενώ στο -

1,48% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 944,59 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με απώλειες 2,14% στις 421,46 μονάδες.
Απότη μία μεριά η Coca Cola με το +3,75% και από την άλλη μεριά οι Πειραιώς και Εθνική με το 7,96% και -8,64% αντίστοιχα. Ένα ταμπλό με δύο πρόσωπα και με την πρώτη να έχει
"επιστρατευτεί" από τους long προκειμένου να μην... φύγει η αγορά σε αχαρτογράφητα πτωτικά
κανάλια.
Αυτήη εβδομάδα που διανύουμε θα είναι από τις δυσκολότερες του τελευταίου διαστήματος,
καθώς οδεύουμε προς την κορύφωση του rebalancing των δεικτών του MSCI, με τον standard της
Ελλάδας από την προσεχή Δευτέρα να μην διαθέτει στη λίστα του τις Εθνική, Πειραιώς και
Eurobank. Τα index trucked funds, λοιπόν, θα διευθετήσουν τις απαραίτητες εκκρεμότητες με τις
εν λόγω μετοχές, προκειμένου ο Δεκέμβριος να μην τα βρει κόντρα στο καταστατικό τους.
Σεαυτό αποδίδεται και η αύξηση του τζίρου και σήμερα, ο οποίος ήταν διπλάσιος από εκείνους
που είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα, τα πακέτα σήμερα ξεπέρασαν κατά
τι τα 8 εκατ. τεμάχια, αλλάζοντας χέρια κυρίως στον τραπεζικό κλάδο.
Τώρατο ερώτημα είναι ποιος θα επωφεληθεί από αυτές τις αλλαγές. Όπως σχολιάζουν
χρηματιστηριακές πηγές στο Capital.gr, οι εναπομείνασες ελληνικές μετοχές στον standard του
MSCI θα λάβουν κάποιο μερίδιο των εκροών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια
διάθεση που να αποτυπώνεται εμφανώς. Και ίσως σε αυτό ευθύνονται και οι κινήσεις των short, οι
οποίες όπως έχει αποδειχθεί καθηλώνουν την αγορά σε τεχνικά επίπεδα που αυξάνουν τις
πιθανότητες της δικαίωσής τους. Άλλωστε από την άνοιξη που άνοιξαν οι περισσότερες θέσεις, τα
short χαρτοφυλάκια δείχνουν να κυριαρχούν σε μια αγορά ρηχή και ευμετάβλητη.
Πάντως, η τεχνική εικόνα της αγοράς δείχνει ότι όσο ο Γενικός Δείκτης παραμένει κάτω από τις
610 μονάδες (το πρώτο επίπεδο ανακοπής) είναι ορατός ο κίνδυνος να κινηθεί προς τις 575
μονάδες. Βέβαια, εκδηλώνονται κάποιες αντιστάσεις πέριξ του ψυχολογικού ορίου των 600
μονάδων, αλλά όσο βέβαια αδυνατεί να κάνει την υπέρβαση και να ανακτήσει τα επίπεδα πάνω
από τις 650 μονάδες (το βασικό επίπεδο αλλαγής τάσης), το αρνητικό σενάριο θα παραμένει σε
ισχύ, και ίσως επιβεβαιωθεί όσο πλησιάζουμε στη συνεδρίαση της Παρασκευής, όταν και θα
κορυφωθεί το rebalancing.
Στοταμπλό τώρα, εκτός από την Coca Cola, κέρδη 2,50% σημείωσε η Motor Oil, η Eurobank
ενισχύθηκε κατά 2,33% και ο ΟΤΕ κατά 2,02%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Jumbo, Βιοχάλκο,
Grivalia, Aegean, ΟΠΑΠ και Τέρνα Ενεργειακή. Χωρίς μεταβολή ο Σαράντης.
Στοναντίποδα, εκτός των δύο τραπεζών που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πτώσης, η Φουρλής και
η ΔΕΗ έκλεισαν με απώλειες 4,58% και 4% αντίστοιχα, ενώ Λάμδα και ΕΥΔΑΠ υποχώρησαν κατά
3,88% και 3,09% αντίστοιχα. Απώλειες 2,02% για τον Μυτιληναίο και 1,25% για την Alpha Bank,
ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΕΧΑΕ, ΓΕΚ Τέρνα, ΟΛΠ, Ελληνικά Πετρέλαια, Τιτάν και ΑΔΜΗΕ.
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