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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Διορθωτικάκινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς όμως να χάσει την επαφή του με το
κρίσιμο επίπεδο των 750 μονάδων, υποκύπτοντας αφενός στο profit taking που σημειώθηκε σε
αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές και αφετέρου στις αρνητικές εξελίξεις σε επιμέρους τίτλους.
Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,59% στις 745,00 μονάδες, ενώ σήμερα
κινήθηκε μεταξύ των 748,53 μονάδων (-0,12%) και 742,43 μον. (-0,93%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε
στα 42 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 21,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων
πράξεων διακινήθηκαν 740 χιλ. τεμάχια.

Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 1,02%, στις 1.914,74 μονάδες, ενώ στο
+2,09% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.199,31 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με απώλειες 2,37% στις 597,92 μονάδες.
Μετάαπό τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, εκ των οποίων δύο με σημαντικά κέρδη, το
Χρηματιστήριο ήταν αναμενόμενο να δείξει κάποια σημάδια κόπωσης, όταν μάλιστα είναι
αντιμέτωπο με την κρίσιμη αντίσταση των 750 μονάδων. Αυτό που αποτελεί άμεσο στοίχημα είναι
να συσσωρεύσει στα τρέχοντα επίπεδα χωρίς να απειληθεί η στήριξη των 740 μονάδων, ενώ,
όπως επισημαίνουν οι εγχώριοι αναλυτές, ακόμη και αν δοκιμαστεί το πολύ σημαντικό επίπεδο
των 750 μονάδων θέλει προσοχή, ακόμα και αν σπάσει βραχυπρόθεσμα.
Καιαυτό, διότι, όπως σχολιάζουν χρηματιστηριακές πηγές, είναι και το "όριο" που έχουν θέσει τα
short χαρτοφυλάκια στις μάχες τους με τους long. Άλλωστε, όπως έγινε γνωστό χθες, το fund
Oceanwood αύξησε κι άλλο τη short θέση του στις μετοχές της Εθνικής, με το ποσοστό του να
ανέρχεται πλέον στο 1,50%, από 1,40% προηγουμένως. Το Oceanwood έχει θέση και στην Alpha
Bank στο 0,81% και στη Eurobank στο 1,70%, με το Lansdowne να έχει θέσεις στις τρεις
τραπεζικές μετοχές, πλην της Εθνικής, και τη ΔΕΗ.
Πάντως, το μεγάλο πρόβλημα στο ταμπλό σήμερα ήταν είναι το -4,27% των Ελληνικών
Πετρελαίων, που άσκησε και τις μεγαλύτερες πιέσεις στον γενικό δείκτη (μαζί με τις τραπεζικές
μετοχές). Και αυτό διότι ο διαγωνισμός για την πώληση του 50,1% του ομίλου δεν στέφθηκε με
επιτυχία, καθώς δεν κατατέθηκε καμία δεσμευτική προσφορά. Επιβεβαιώθηκαν έτσι όσες πλευρές
τις τελευταίες ημέρες εξέφραζαν την ανησυχία τους ως προς την έκβαση της διαδικασίας, η οποία
μάλιστα σε διάρκεια έφτασε σχεδόν το ένα έτος από την δημοσίευση της πρόσκλησης.
Εντούτοις, το κλίμα στην αγορά δεν ήταν απόλυτα αρνητικό, κάτι το οποίο φάνηκε και στις άμυνες
που βγήκαν έναντι της προσφοράς. Στην προσπάθεια αυτή βοήθησε και η νέα ανάλυση της
Moody's, η οποία κρίνει ως credit positive για την Ελλάδα και τις τράπεζες τον αναθεωρημένο

νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Ονέος και πιο αυστηρός νόμος θα ενισχύσει τις προσπάθειες των τραπεζών να μειώσουν τον
μεγάλο όγκο των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεών τους (NPEs), που αντιστοιχούν στο 45,4% των
συνολικών δανείων των τραπεζών (στο 81,8 δισ. ευρώ με βάση τα στοιχεία μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2018).
Στοταμπλό τώρα, την πορεία των ΕΛΠΕ ακολούθησε και η Alpha Bank, η οποία έκλεισε με
απώλειες 3,96%, με τις Eurobank, Coca Cola, Εθνική και Φουρλή να κλείνουν με πτώση που
ξεπέρασε το 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισε η Μυτιληναίος, Λάμδα, Τιτάν, ΟΤΕ, Jumbo, ΑΔΜΗΕ,
Motor Oil, Grivalia, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ.
Στοναντίποδα, η ΓΕΚ Τέρνα ξεχώρισε στο τέλος με το +2,29% που σημείωσε, με τον Ελλάκτωρα,
την Aegean, τον ΟΛΠ και τη Βιοχάλκο να ακολουθούν με άνοδο άνω του 1%. Ήπια ανοδικά
έκλεισαν οι Πειραιώς, ΕΧΑΕ και Σαράντης, με την Τέρνα Ενεργειακή να κλείνει αμετάβλητη.
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