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Σημαντικόμέρος των εξαήμερων απωλειών ανέκτησε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο
εκμεταλλεύτηκε την ανακωχή των πωλητών και εκδήλωσε την αντίδραση που άφησε στη μέση
χθες, χωρίς όμως να ανεβάσει ιδιαίτερα τους συναλλακτικούς του ρυθμούς και χωρίς τη βοήθεια
των τραπεζών.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,62% στις 646,16 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε
μεταξύ των 634,24 μονάδων (-0,25%) και 648,26 μον. (+1,95%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 35,9
εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 16,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων
διακινήθηκαν 350 χιλ. τεμάχια.
Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 1,93%, στις 1.695,31 μονάδες, ενώ στο
+1,03% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.027,57 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με άνοδο 0,57% στις 465,99 μονάδες.
Ανκαι το ΧΑ άρχισε μουδιασμένα… μετά τις 12:00 κατάφερε με τη βοήθεια της ΔΕΗ να βρει την
ανοδική διέξοδο που αναζητούσε, προκειμένου να προσεγγίσει τα επίπεδα των 650 μονάδων.

Βέβαια, οι συναλλαγές δεν κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση, ώστε να δοθεί το μήνυμα της
ενεργοποίησης των αγοραστών, εντούτοις, καλύφθηκε σημαντικό έδαφος από τις απώλειες του
προηγούμενου εξαημέρου, οι οποίες είχαν φτάσει στο -3,6%.
Τομήνυμα που έδωσε σήμερα η αγορά ήταν περισσότερο της επανάληψης της συσσώρευσης που
είδαμε στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου και λιγότερο εκείνο μιας προσπάθεια καλύτερης
λήξης του έτους από τους αγοραστές. Αυτό αναφέρουν οι εγχώριοι αναλυτές που έχουν αρχίσει να
εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τις δυνάμεις που διαθέτει η αγορά για ένα εντυπωσιακό window
dressing έτους.
Τοερώτημα είναι πλέον πώς η αγορά θα προετοιμαστεί για το εκλογικό έτος του 2019, μέσα
μάλιστα σε ένα σύνθετο και ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Διότι μπορεί η Citigroup να θεωρεί
ότι οι εκλογές του 2019 θα είναι ένας θετικός παράγοντας για τη χώρα, καθώς σύμφωνα με τις
δημοσκοπήσεις θα υπάρξει αλλαγή στην εξουσία με μία κυβέρνηση φιλική προς τις επενδύσεις και
τις αγορές, αλλά τα προβλήματα παραμένουν δυσεπίλυτα.
Όπωςσημειώνουν οι αναλυτές της, οι πραγματικές επενδύσεις έχουν σημειώσει βουτιά, οι
τραπεζικές πιστώσεις συνεχίζουν να συρρικνώνονται, η ιδιωτική κατανάλωση δεν αναμένεται να
επιταχυνθεί και η αποταμίευση είναι αρνητική. Έτσι, την επόμενη πενταετία η ανάπτυξη στην
Ελλάδα θα σημειώσει σημαντική επιβράδυνση σε επίπεδα αρκετά κάτω του 2%.
Σεένα τέτοιο περιβάλλον και σε μία περίοδο που οι ξένοι κυρίως επενδυτές σχεδιάζουν τη
στρατηγική του επόμενου δωδεκαμήνου, το ΧΑ πιθανότατα δεν θα συμπεριληφθεί στα σχέδια
τους, αν μάλιστα εμπεριέχει και τον κίνδυνο αφενός των ευρωπαϊκών πολιτικών αναταράξεων και
αφετέρου των "ασθενειών" των αναδυόμενων αγορών.
Τηνίδια ώρα, η αγορά έχει προβληματιστεί από την εικόνα που έδειξε η κυβέρνηση στη Νέα
Υόρκη, καθώς τόσο οι θεσμοί όσο και οι επενδυτές "κούνησαν" το δάχτυλο για την αδράνεια που
επιδεικνύει στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων. Άλλωστε, η ενεργοποίηση των παρεμβάσεων στο
χρέος συνδέονται με τα προαπαιτούμενα, επομένως η αδράνεια καθυστερεί περαιτέρω τα μέτρα
που αναμένει η αγορά.
Αξίζειεδώ να σημειωθεί ότι ο φόβος της αγοράς μετά τη λήξη των Μνημονίων τον Αύγουστο ήταν η
συνέπεια που θα επιδείκνυε η ελληνική κυβέρνηση στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων χωρίς το
"κίνητρο" των δόσεων. Και δυστυχώς αυτοί οι φόβοι επιβεβαιώνονται, καθηλώνοντας και την
αγορά.
Στοταμπλό τώρα, η ΔΕΗ σημείωσε άλμα 7,14%, με την Motor Oil να κλείνει στο +5,22% και τις
Σαράντη και Εθνική στο +3,53% και +3,02% αντίστοιχα. Κέρδη 2,91% για την Coca Cola, ο ΟΠΑΠ
ενισχύθηκε κατά 2,89%, με τις ΕΥΔΑΠ, Μυτιληναίο, Βιοχάλκο, ΓΕΚ Τέρνα, ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ, Jumbo,
Aegean, Grivalia και ΟΤΕ να σημειώνουν άνοδο μεγαλύτερη του 1%.
Ήπιαανοδικά έκλεισαν οι Τιτάν, Φουρλής, Eurobank, Ελληνικά Πετρέλαια και ΕΧΑΕ, με την Alpha
Bank να κλείνει τελικά χωρίς μεταβολή, μετά το ενδοσυνεδριακό +2,60%. Στον αντίποδα, οι

Πειραιώς, Λάμδα και Τέρνα Ενεργειακή έκλεισαν με απώλειες της τάξεως του 0,5-0,7%.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

