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ΤηςΑλεξανδρας Τόμπρα
Χωρίςρυθμό και με αρκετή επιφυλακτικότητα κινείται αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών το
οποίο, όμως, καταφέρνει να παραμείνει σε θετικά εδάφη, χωρίς να εμφανίζει υπερβολές και
έντονες διακυμάνσεις.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,48% στις 609,98 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 9,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 5,3 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,48% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 1.608,28 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει κέρδη 0,54% στις 426,23 μονάδες.
Ηαγορά "παίζει" το τελευταίο τριήμερο με τα τεχνικά της δεδομένα, με τον Ηλ. Ζαχαράκη της Fast
Finance να διαπιστώνει ότι ο γενικός δείκτης το τελευταίο διάστημα, παρά τις αρνητικές επιρροές
των ξένων αγορών, προτίμησε να κρατήσει μία στάση αναμονής και απλά να δοκιμάσει ξανά την
ζώνη των 600 μονάδων. Η παραμονή στο πτωτικό κανάλι παραμένει, με τους τζίρους πλέον να
σβήνουν ειδικά μετά το rebalancing της 31ης Νοεμβρίου.
Επίτης ουσίας όμως το ΧΑ προσπαθεί να μη χάσει το ψυχολογικό όριο των 600 μονάδων, το
οποίο και αποτελεί το τελευταίο ανάχωμα πριν από τη δοκιμασία του πολύ κρίσιμου επιπέδου των
592 μονάδων. Εάν χαθεί το επίπεδο αυτό τότε η καθοδική διαφυγή προς τις 550-530 μονάδες θα
είναι θέμα χρόνου, σπάζοντας παράλληλα και την πολύμηνη συσσώρευση μεταξύ των 600 και 650
μονάδων.
Τεχνικά, οι 614 μονάδες έχουν δοκιμαστεί χωρίς να καταφέρουν να διασπαστούν τις τελευταίες 8
συνεδριάσεις, ενώ μία κατοχύρωση μπορεί και πάλι να δοκιμαστεί κίνηση στις 638-650 μονάδες
που είναι και κύρια αντίσταση. Ο τραπεζικός κλάδος έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, ενώ
χρειάζεται μία κατοχύρωση των 445 μονάδες για να δώσει συνέχιση προς τις 500 μονάδες.
Σταθετικά πάντως, σύμφωνα με τον κ. Ζαχαράκη είναι ότι στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις
βλέπουμε ένα ένα τους τίτλους του FTSE να αντιδρούν μετά από την τελευταία πτωτική τους
κίνηση. Συμπτωματικά το τέλος του 2018 μας βρήκε στις 613 μονάδες και έκτοτε η αγορά δεν έχει
καταφέρει να γυρίσει σε κέρδη.
Στοταμπλό τώρα, η Motor Oil και η Λάμδα σημειώνουν κέρδη 2,45% και 2,30% αντίστοιχα, με τον
Μυτιληναίο να είναι στο +1,76% και την Jumbo στο +1,47%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΧΑΕ,

Εθνική, ΑΔΜΗΕ, Τιτάν, ΟΤΕ, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΛΠ, Aegean, Grivalia, Eurobank,
Τέρνα Ενεργειακή και Ελληνικά Πετρέλαια.
Στοναντίποδα, σε αρνητικά εδάφη παραμένουν οι ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, Βιοχαλκο, ΓΕΚ Τέρνα και
Σαράντης, χωρίς όμως κανένας τίτλος να μην κινείται πάνω από το -1%, με την Coca Cola και τον
Φουρλή να παραμένουν χωρίς πρόσημο.
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