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Μεσημαντικές απώλειες κινείται στην πρώτη συνεδρίαση του έτους το Χρηματιστήριο Αθηνών, το
οποίο αν και άφησε το προηγούμενο δωδεκάμηνο έχοντας χάσει ένα σημαντικό μέρος της
κεφαλαιοποίησής του, η νέα χρονιά δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,63% στις 603,31 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 2,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,7 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,40% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 1.585,86 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει πτώση 4,16% στις 421,35 μονάδες.

Τοκλίμα στην ελληνική αγορά είναι απόλυτα ταυτισμένο με εκείνο στις ευρωπαϊκές αγορές, οι
οποίες επίσης σημειώνουν σημαντικές απώλειες. Τα απογοητευτικά μακροοικονομικά στοιχεία
στην Κίνα προκάλεσαν βαριές απώλειες στις ασιατικές αγορές, ενώ η πτώση στην Ευρώπη
ξεπερνά το 1,5%, με τα αμερικανικά παράγωγα ήδη να είναι στο "βαθύ" κόκκινο.
Τηνίδια ώρα, οι ξένοι δείχνουν να αποχωρούν από την ελληνική αγορά, με το ποσοστό τους στις
συναλλαγές να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2006, ήτοι στο 55,6%. Άλλωστε, πώς
μπορούν οι ξένοι να εμπιστευτούν το ΧΑ, όταν το 2018 σχεδόν όλοι οι επιμέρους δείκτες του, πλην

της Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης και του Πετρελαίου, σημείωσαν σοβαρές και κυρίως
διψήφιες απώλειες.
Τοζήτημα της εμπιστοσύνης των ξένων χαρτοφυλακίων στην ελληνική αγορά είναι μείζον, καθώς η
εγχώρια επενδυτική κοινότητα είναι αδύναμη να στηρίξει το ΧΑ ώστε να αποφύγει τη δοκιμασία
της ζώνης των 600 μονάδων. Όμως, όπως εκτιμούν εγχώριοι αναλυτές, καθώς το διεθνές κλίμα
είναι άκρως αρνητικό, η προσέλκυση ξένων χαρτοφυλακίων στον ελληνικό χώρο θα απαιτήσει
ενέργειες, πχ στον τραπεζικό κλάδο, που μέχρι στιγμής δεν φαίνονται στον ορίζοντα.
Παρ' όλα αυτά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι έστω και οι μικρές παρεμβάσεις μπορούν
να παίξουν τον ρόλο της στήριξης, αν όχι της ώθησης. Μία από αυτές είναι και η ευνοϊκή πρόθεση
της ΕΚΤ να αυξήσει σταδιακά το όριο αγορών των ελληνικών τραπεζών σε κρατικά ομόλογα. Το
επίπεδο αυτό κινείται σήμερα περίπου στα 8 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του
Capital.gr, μπορεί να υπάρξει σταδιακή αύξησή του από 2 έως και 4 δισ. ευρώ.
Ηδιεύρυνση του ορίου επένδυσης σε ελληνικά κρατικά ομόλογα θα έχει αμοιβαίο όφελος, ήτοι και
το δημόσιο να αυξήσει το "πελατολόγιό” του και οι εγχώριες τράπεζες να διευρύνουν τις πηγές
κερδοφορίας τους, χωρίς στρεβλώσεις της δευτερογενούς αγοράς. Υπάρχει βέβαια και ο πολιτικός
παράγοντας στις "ζυμώσεις” αυτές, καθώς οι εκδόσεις του ελληνικού δημοσίου, η τιμολόγησή τους
και οι αυξημένες αγορές από τις ελληνικές τράπεζες, θα "πέσουν” σε ένα βεβαρυμένο εκλογικό
χρονοδιάγραμμα μέσα στο 2019.
Σεαυτό το πλαίσιο, η ΓΕΚ Τέρνα, μετά το άλμα του 17,07% της Δευτέρας, σήμερα κινείται με
απώλειες 7,50%, με την Πειραιώς και τη Eurobank να χάνουν 5,95% και 5,93% αντίστοιχα. Πτώση
4,27% σημειώνει η Εθνική, ενώ άνω του 2% είναι η πτώση σε Motor Oil, Jumbo, Alpha Bank και
ΔΕΗ.
Απώλειεςπου ξεπερνούν το 1% καταγράφουν οι Grivalia, ΕΧΑΕ, Βιοχάλκο και Τέρνα Ενεργειακή,
ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Μυτιληναίος, Ελληνικά Πετρέλαια, Λάμδα, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, Τιτάν,
ΟΛΠ και Coca Cola. Χωρίς μεταβολή οι Σαράντης, Aegean, ΟΤΕ και Ελλάκτωρ, με τον Φουρλή να
είναι στο +0,49%.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

