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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Από"40 κύματα" πέρασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών για να καταφέρει να κλείσει με κέρδη,
καθώς μετά από μία συνεδρίαση με έντονες και απότομες διακυμάνσεις, στηρίχθηκε στην άνοδο
της Εθνικής και αρκετών δεικτοβαρών τίτλων για να απορροφήσει τις πιέσεις σε αρκετές μετοχές.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,50% στις 726,51 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε
μεταξύ των 721,93 μονάδων (-0,13%) και 733,58 μον. (+1,48%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 66,8
εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 32,8 εκατ. τεμάχια.

Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,45%, στις 1.885,22 μονάδες, ενώ
σταθεροποιητικά ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.083,19 μονάδες. Ο τραπεζικός
δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,73% στις 598,57 μονάδες.
Σήμεραη αγορά προσπάθησε επί της ουσίας να ισορροπήσει τόσο εν μέσω αντίρροπων
δυνάμεων όσο και εν μέσω έντονων ανακατατάξεων που λαμβάνουν χώρα στο ταμπλό. Δεν είναι
λίγα τα passive funds που προχωρούν σε αναπροσαρμογές των χαρτοφυλακίων τους μετά και τις
τελευταίες αλλαγές του οίκου MSCI (μετά τις αναβαθμίσεις των Εθνική και Eurobank),
προκαλώντας αναταράξεις στο ταμπλό.
Τηνίδια ώρα, αυτό που καθορίζει το ημερήσιο ακόμη κλίμα στην αγορά είναι οι σχέσεις της
ελληνικής κυβέρνησης με τους Θεσμούς, μετά και τις τελευταίες πρωτοβουλίες της Ελλάδας για τις
παροχές. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν κρύψει τις ανησυχίες τους για τον δημοσιονομικό αντίκτυπο της
παροχολογίας Τσίπρα, με τον Κεντρικό Τραπεζίτη Γ. Στουρνάρα να παρεμβαίνει επί δύο ημέρες
για να συστήσει συνετή διαχείριση των δημοσιονομικών ενόψει εκλογών.
Αυτόπου ανησυχεί περισσότερο το ΧΑ είναι εάν οι Ευρωπαίοι αποφασίσουν να συνδέσουν τη
"συμμόρφωση" της ελληνικής κυβέρνησης για δημοσιονομική πειθαρχία με την πρόωρη
αποπληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κάτι που ήδη διαρρέεται από τις Βρυξέλλες.
Ωστόσο, η εικόνα δεν αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα, καθώς οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να
δημιουργήσουν εντάσεις λίγες ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές, παρά το γεγονός ότι στο
σημερινό Eurogroup υπήρξαν κάποια μηνύματα για την τήρηση των δεσμεύσεων από τη μεριά της
Ελλάδας.
Πάντως, η αγορά παρακολουθούσε σήμερα με ενδιαφέρον τις μετοχές της Εθνικής και της
Eurobank, οι οποίες μάλιστα διακίνησαν πάνω από το ήμισυ του συνολικού όγκου. Από τη μεριά
της Εθνικής, η διοίκηση παρουσίασε σήμερα στο Λονδίνο το πλάνο μετασχηματισμού της, το
οποίο προβλέπει μεγάλη στροφή στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών, επενδύσεις στην

τεχνολογία, εργαλεία σχεδιασμού νέων προϊόντων και επιβράβευση των εργαζομένων αναλόγως
με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
ΣτηνEurobank επίσης η αγορά αξιολόγησε τις διαρροές για τις προσφορές που δέχτηκε η τράπεζα
για τις προσφορές σχετικά με το χαρτοφυλάκιο Pillar (τιτλοποίηση στεγαστικών NPLs, ύψους 2
δισ. ευρώ). Τόσο ο αριθμός, όσο και το ύψος των προσφορών, αλλά και η ποιότητα των
επενδυτών κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές από την Τράπεζα και επιτρέπουν την επιτυχή
υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού της, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr.
Στοταμπλό τώρα, η Εθνική και ο ΑΔΜΗΕ "κράτησαν" σε θετικά εδάφη το ΧΑ, αφού σημείωσαν
κέρδη 3,4% αντίστοιχα, ενώ άνω του 1% ήταν η άνοδος σε ΟΛΠ, Τιτάν, Ελλάκτωρ, Motor Oil,
Τέρνα Ενεργειακή και Ελληνικά Πετρέλαια. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Λάμδα, Grivalia, Φουρλής,
Coca Cola, Jumbo και Πειραιώς.
Στοναντίποδα, οι ΕΧΑΕ, Aegean και ΓΕΚ Τέρνα έκλεισαν με απώλειες που ξεπέρασαν το 1%, ενώ
υπό έλεγχο έθεσαν την πτώση τους οι Σαράντης, Eurobank, ΟΠΑΠ, Βιοχαλκο, ΟΤΕ, Μυτιληναίος
και Alpha Bank. Χωρίς μεταβολή η ΔΕΗ.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

