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Μεστηρίγματα από τον τραπεζικό, κυρίως κλάδο, κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το
οποίο αναψηλαφεί τις δυνατότητές του για την προσέγγιση των 650 μονάδων, χωρίς όμως να
μπορεί να απορροφήσει πλήρως τους πωλητές σε ορισμένους δεικτοβαρείς τίτλους του.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,49% στις 644,60 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 3,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,5 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,49% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 1.713,55 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει κέρδη 2,68% στις 395,26 μονάδες.

Ανκαι η αγορά προσθέτει καθημερινά "ολίγες" μονάδες στον γενικό της δείκτη, η πλάγια κίνηση
είναι το βασικό μοτίβο του 2019 μέχρι στιγμής, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι χρειάζεται
βελτίωση των συναλλαγών για να μπορέσει το ΧΑ να δοκιμάσει τις 650 μονάδες. Εντούτοις, όσο
παραμένει πάνω από τις 620 μονάδες, τόσο οι long κερδίζουν χρόνο και χώρο στο ταμπλό.
Βέβαια, η εικόνα αυτή δεν μπορεί να συντηρηθεί για μεγάλο διάστημα, καθώς θα αρχίσει η
κόπωση των long που θα παραμένουν εγκλωβισμένοι σε επίπεδα που δεν δίνουν σημαντικές
αποδόσεις. Η κατεύθυνση η οποία θα επικρατήσει στο σπάσιμο της συσσώρευσης θα κριθεί από

τους τίτλους που ήδη έχουν δείξει σημάδια διαφοροποίησης, προσφέροντας μάλιστα και μια
ανάσα σε χαρτοφυλάκια που παραμένουν στην ελληνική αγορά. Εάν αυτοί συνεχίσουν να
στηρίζουν, τότε η ανοδική διαφυγή θα υπερισχύσει. Σε αντίθετη περίπτωση η επαναφορά σε
επίπεδα πλησίον των 600 μονάδων θα είναι μία ακόμη επιβεβαίωση του μοτίβου του τελευταίου
εξαμήνου.
Σεεπίπεδο FTSE 25, σύμφωνα με τον Ηλ. Ζαχαράκη της Fast Finance, ο δείκτης έχει κλείσει
τέσσερις συνεδριάσεις πάνω από τις 1.675 μονάδες χωρίς παρόλα αυτά να έχουμε διαφυγή από
το επίπεδο. Μία κατοχύρωση των 1.696 μπορεί να οδηγήσει στις 1.749 μονάδες. Στήριξη έχουν
στις οι 1.665 μονάδες.
Στομεταξύ η αγορά βλέπει ότι η πρόσφατη πολιτική αναταραχή έχει και... ουρές, ενόψει μάλιστα
και της ψηφοφορίας για την κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ αυτήν την
εβδομάδα. Η διεξαγωγή της το πιθανότερο είναι να γίνει την προσεχή Πέμπτη, σε φορτισμένο
πολιτικά κλίμα καθώς η Ν.Δ. έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει ούτε αυτό.
Στοταμπλό τώρα, η Πειραιώς ξεχωρίζει σήμερα με το +4,39% που καταγράφει, όπως και η Alpha
Bank με το +3,10%. Κέρδη 2% σημειώνουν οι Ελλάκτωρ και Εθνική, ενώ άνω του 1% είναι η
άνοδος σε Eurobank, Grivalia, Βιοχαλκο και ΕΧΑΕ. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΑΔΜΗΕ,
Μυτιληναίος, Motor Oil, Coca Cola, ΓΕΚ Τέρνα και Λάμδα.
Στοναντίποδα, ο ΟΤΕ υποχωρεί κατά 1,09%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Jumbo, Ελληνικά
Πετρέλαια, ΔΕΗ, Τέρνα Ενεργειακή, Φουρλής και Aegean. Χωρίς μεταβολή οι ΟΛΠ, Τιτάν και
ΟΠΑΠ.
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