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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Σταθεράπτωτικά κινείται αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, δείχνοντας μηδενική διάθεση
αντίδρασης, μετά μάλιστα και τις αυστηρές συστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τους
κινδύνους της οικονομίας, εν μέσω συνεχούς παροχολογίας της κυβέρνησης.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,94% στις 613,16 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 24 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 17,2 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,64% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 1.615,32 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες 1,29% στις 425,26 μονάδες.

Αυτόπου τονίζει σήμερα το Capital.gr και βλέπει η αγορά είναι ότι η κυβέρνηση μετά την ψήφιση
του Προϋπολογισμού για το 2019 επιδίδεται, για μία ακόμα χρονιά, σε ένα κρεσέντο κατάθεσης
τροπολογιών με τη μορφή κατεπείγοντος, οι οποίες σε πολύ μικρό βαθμό διευθετούν επείγουσες
οικονομικές εκκρεμότητες (σ.σ. όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την παράταση κατά 1 χρόνο
του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού η ρύθμιση για την οποία κατατέθηκε στη Βουλή). Κυρίως
θεσπίζουν άσχετες διατάξεις στα 3 νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή με τη μορφή του
κατεπείγοντος κυριολεκτικά στο παρά ένα της λήξης της φετινής κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Αντιθέτως, οι εμβληματικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις (όπως η παρέμβαση στο εταιρικό δίκαιο,
στη νομοθεσία για fast track επενδύσεις και σε πολλά άλλα πεδία) που είχαν σχεδιαστεί για φέτος
(σ.σ. με σχετικές χρονικές αναφορές μάλιστα να υπάρχουν και στα κείμενα της συμφωνίας με τους
δανειστές αλλά και στο αναπτυξιακό σχέδιο), μεταφέρονται για το 2019.
"Πωςμπορεί μια τέτοια εικόνα να δώσει την πολυπόθητη στήριξη στην αγορά", αναρωτιούνται οι
εγχώριοι αναλυτές οι οποίοι μιλώντας στο Capital.gr εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τις
προοπτικές που διανοίγονται λίγες μέρες πριν την έλευση του νέου έτους. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι
είναι δυνατό ώστε να συντηρηθεί η αβεβαιότητα στην οικονομία, και ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο
παρά ένα των εκλογών, προσθέτουν.
Σεαυτό το κλίμα άλλωστε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Στουρνάρας, στην
ενδιάμεση έκθεσή του αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία συνέχισε να ανακάμπτει, όμως, οι
αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, λόγω
αναταράξεων στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα στην Ιταλία, αλλά και λόγω της ανησυχίας σχετικά με
το ενδεχόμενο ανατροπής μεταρρυθμίσεων που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του
προγράμματος.
Επίσης, η ΤτΕ προειδοποίησε ότι το υφιστάμενο ταμειακό απόθεμα ασφαλείας μπορεί να
επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να μην επιδιώξει άμεση επιστροφή στις διεθνείς αγορές μέσω

νέων εκδόσεων ομολόγων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού. Είναι
εξαιρετικά σημαντικό να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών το συντομότερο δυνατόν και
πολύ πριν περιοριστεί το διαθέσιμο ταμειακό απόθεμα ασφαλείας, αναφέρει η ΤτΕ και όπως όλα
δείχνουν συμφωνεί και η αγορά.
Στοταμπλό τώρα, άνω του 2% είναι οι απώλειες σε Aegean, Motor Oil, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και Alpha
Bank, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Φουρλή, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ Τέρνα, Πειραιώς και Τιτάν.
Ήπια πτωτικά κινούνται οι Εθνική, Grivalia, Ελληνικά Πετρέλαια, Eurobank, Βιοχαλκο, Τέρνα
Ενεργειακή και Μυτιληναίο.
Στοναντίποδα, η άνω του 1% άνοδος σε Coca Cola, ΑΔΜΗΕ και Λάμδα περιορίζει ελαφρώς την
πτώση στον Γενικό Δείκτη, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Jumbo, ΔΕΗ και Σαράντης.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

