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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Μόλιςτις τελευταίες ώρες του χρηματιστηριακού έτους "αποφάσισε" το Χρηματιστήριο Αθηνών να
βελτιώσει έστω και λίγο την εικόνα του, χωρίς όμως να δείχνει διαθέσεις να αποκτήσει μια ζώνη
ασφαλείας από το κρίσιμο ψυχολογικό όριο των 600 μονάδων.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,58% στις 607,32 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 9,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 6,7 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,55% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 1.597,16 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει άνοδο 2,66% στις 427,26 μονάδες.

Απότις 13:00 το Χρηματιστήριο κατάφερε να βγει από τα αρνητικά εδάφη και σταδιακά να αποκτά
καλύτερη συμπεριφορά, προσεγγίζοντας περισσότερο τις 610 μονάδες. Βέβαια, οι συναλλαγές
σήμερα, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι χαμηλές, αν και δεν έχουν λείψει καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους συνεδριάσεις που ο τζίρος δεν ξεπερνούσε τα 10 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίωρο της
συνεδρίασης.
Ησημερινή βέβαια κίνηση εντάσσεται περισσότερο σε στρατηγικές ωραιοποίησης των
αποτιμήσεων, μιας και οι περισσότερες στρατηγικές του επόμενου 12μηνου έχουν ήδη
διαμορφωθεί και έχουν ενσωματωθεί στο ταμπλό, με ελάχιστες εκκρεμότητες να έχουν απομείνει.
Μεσοπρόθεσμα, τεχνικά τώρα, οι περισσότεροι αναλυτές επισημαίνουν την κρισιμότητα της
επαναφοράς του γενικού δείκτη πάνω από τις 700 μονάδες, η οποία είναι αναγκαία εάν θέλει το
Χρηματιστήριο να μη μετρήσει νέες απώλειες στην κεφαλαιοποίησή του, η οποία είναι ήδη κατά 10
δισ. μικρότερη σε σχέση με εκείνη που άρχισε το 2018.
Εντούτοις, με έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων να ξεκινά τον Ιανουάριο αναφορικά με την
πρόοδο της κυβέρνησης στο μέτωπο των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων, η νευρικότητα
μάλλον δεν θα λείψει. Τότε θα γίνει ο δημοσιονομικός απολογισμός από τους δανειστές, ενώ
πρόοδο περιμένουν να δουν και στα μεγάλα μέτωπα της δεύτερης αξιολόγησης που συνδέονται
με την αποπληρωμή των οφειλών του κράτους προς ιδιώτες, τις παρεμβάσεις στο Δημόσιο, τις
παρεμβάσεις επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης, των ιδιωτικοποιήσεων, την απελευθέρωση αγοράς
ενέργειας, την ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αλλά και όσον αφορά τον κατώτατο
μισθό.
Έτσι, με τη γενική τάση να παραμένει καθοδική, η αγορά δύσκολα θα μπορούσε να θέσεις τις
βάσεις για ένα καλύτερο δωδεκάμηνο. Οι καταλύτες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην
αλλαγή, επί τα βελτίω, του κλίματος, ίσως εξουδετερωθούν από τις πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες
αναμένονται πυκνές λόγω του πλούσιου εκλογικού ημερολογίου που υπάρχει μέσα στο 2019,

εκτιμούν οι περισσότεροι αναλυτές.
Στοταμπλό τώρα, η Εθνική σημειώνει κέρδη 3,06%, με τις Alpha Bank, Eurobank και ΔΕΗ να
σημειώνουν άνοδο ανώτερη του 2%. Κέρδη 1,60% σημειώνει η Πειραιώς, η Grivalia είναι στο
+1,11%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΧΑΕ, Aegean, Σαράντης, Λάμδα, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚ Τέρνα,
Coca Cola, Motor Oil, Βιοχάλκο, Ελληνικά Πετρέλαια και Φουρλής.
Στοναντίποδα, ο Ελλάκτωρ σημειώνει πτώση 4,24%, με τις ΟΛΠ, Μυτιληναίος, Jumbo, ΟΠΑΠ,
ΟΤΕ και Τιτάν να κινούνται ήπια πτωτικά. Χωρίς μεταβολή η Τέρνα Ενεργειακή.
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