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Ήπιαανοδικά κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διερευνά την επαφή του με το
κρίσιμο επίπεδο των 750 μονάδων, έχοντας στο "πλευρό" τα κέρδη της πλειονότητας των τίτλων
του.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,40% στις 746,44 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 7,69 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,2 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,18% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 1.927,49 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει κέρδη 1,55% στις 601,04 μονάδες.
Οτραπεζικός κλάδος βρίσκεται και σήμερα στο επίκεντρο, καταγράφοντας σημαντικά κέρδη και
οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη προς τις 750 μονάδες. Εντούτοις, μέχρι στιγμής οι προθέσεις
δείχνουν ότι δεν επιχειρείται δοκιμασία του κρίσιμου επιπέδου, με τη νευρικότητα να μη λείπει από
το ταμπλό.
Μετάτην εκρηκτική άνοδο της πρώτης ημέρας του Απριλίου (+2,72%), η αγορά δείχνει να κρατά
μια συντηρητική κίνηση αναζητώντας τις ευκαιρίες για την βελτίωση της ρευστότητάς της.
Άλλωστε, εκτός από τις 750 μονάδες του Γενικού Δείκτη έχει μπροστά της και τις 605 μονάδες του
τραπεζικού, οι οποίες έχουν αποδειχτεί εξαιρετικά δύσκολες τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.
Καιχωρίς να υπάρχει κάποιος σημαντικός καταλύτης η αγορά δεν αναμένεται να δοκιμάσει με
αξιώσεις τα παραπάνω επίπεδα, αν και η αγορά ομολόγων δείχνει να προσφέρει κάποια
στηρίγματα.
Μάλισταστις τελευταίες συνεδριάσεις οι ημερήσιες συναλλαγές στην εν λόγω αγορά ξεπέρασαν τα
100 εκατ. ευρώ, έναντι του μέσου ημερήσιου τζίρου της τάξης των 30-40 εκατ. ευρώ που
σημειώνονταν μέχρι πρόσφατα, δείχνοντας ότι έχει αποκτήσει ρευστότητα και έχει προσελκύσει το
επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ηεικόνα αυτή τροφοδοτεί επίσης τη φημολογία ότι ο ΟΔΔΗΧ θα μπορούσε να δοκιμάσει την
επόμενη κίνησή του στις αγορές, με την απόδοση του 5ετούς ομολόγου να διαμορφώνεται σε νέα
ιστορικά χαμηλά σήμερα (2,52%) και την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί στο χαμηλότερο

επίπεδο από τις 4 Μαρτίου, στο 3,66%.
Τέλος, η αγορά αναμένει να πέσει η αυλαία, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στον πολύκροτο
διαγωνισμό για την πώληση του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου των Ελληνικών
Πετρελαίων καθώς λήγει η προθεσμία για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.
Στοδιαγωνισμό μετέχουν η ελβετική εταιρεία Glencore, σε συνασπισμό με την αμερικανική εταιρεία
Carlyle και η ολλανδική Vitol η οποία έχει ενώσει τις δυνάμεις της με την αλγερινή κρατική εταιρεία
ενέργειας Sonatrach.
Στοταμπλό τώρα, η Alpha Bank και η Εθνική σημειώνουν κέρδη 2,23% και 2,31% αντίστοιχα, με
τις Πειραιώς, Aegean, ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ και Λάμδα να ακολουθούν με κέρδη άνω του 1%. Ήπια
ανοδικά κινούνται οι ΔΕΗ, Φουρλής, Motor Oil, Τέρνα Ενεργειακή, Ελληνικά Πετρέλαια, ΓΕΚ Τέρνα
και Grivalia.
Στοναντίποδα, ο ΟΛΠ υποχωρεί κατά 1,16%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΟΠΑΠ, Σαράντης,
Coca Cola, Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ και ΟΤΕ. Χωρίς μεταβολή είναι οι Eurobank, Βιοχαλκο, Τιτάν
και Jumbo.
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