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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Μπορείνα δημιούργησε προσδοκίες στην αρχή… αλλά τελικά το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε
με απώλειες, παραμένοντας "πιστό" στο εύρος της συσσώρευσης του Μαΐου και τουλάχιστον
μέχρι οι επενδυτές να έχουν τα αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής πιο ξεκάθαρα.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,23% στις 731,49 μονάδες, ενώ σήμερα
κινήθηκε μεταξύ των 731,49 μονάδων (-0,23%) και 743,90 μον. (+1,46%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε
στα 226,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 241,9 εκατ. τεμάχια (με τα 217,9 εκατ. στη Eurobank), ενώ
μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 17,2 εκατ. τεμάχια.

Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,04%, στις 1.897,52 μονάδες, ενώ
σταθεροποιητικά ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.080,79 μονάδες. Ο τραπεζικός
δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,17% στις 613,41 μονάδες.
Ανκαι ενδοσυνεδριακά τα κέρδη του τραπεζικού κλάδου έφτασαν ακόμη και στο 3,2%, τελικά οι
πωλητές είχαν άλλη άποψη, βγαίνοντας στην αντεπίθεση και αλλάζοντας στις δημοπρασίες τα
πρόσημα. Το αποτέλεσμα ήταν το ΧΑ να μείνει με μικρές στηρίξεις από επιλεγμένες μετοχές, με
μεγάλη μερίδα του FTSE 25 να κλείνει σε αρνητικά εδάφη, με αρνητική πρωταγωνίστρια τη ΔΕΗ.
Καιη σημερινή όμως συνεδρίαση επιβεβαίωσε την ισορροπία δυνάμεων στην οποία βρίσκεται η
αγορά τις τελευταίες ημέρες, συντηρώντας το εύρος των 720-740 μονάδων, με ελάχιστες
εκατέρωθεν εξάρσεις, αναμένοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που μέχρι πρότινος
έδειχνε να είναι σαφές, αλλά τις τελευταίες ημέρες δείχνει ότι η χώρα μπορεί να περιέλθει για τα
καλά σε ένα κλίμα λαϊκισμού με ανυπολόγιστες δημοσιονομικές συνέπειες.
Όπωςσχολιάζουν εγχώριοι αναλυτές, αυτό που έχει σημασία για την αγορά είναι να υπάρξει μια
ξεκάθαρη πολιτική κατεύθυνση. Και αυτή χάθηκε από την υπάρχουσα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η
οποία στην τελική προεκλογική ευθεία δεν δίστασε να αφήσει ερωτηματικά για τη δημοσιονομική
της συνέπεια. Εάν η οικονομία συνεχίσει να αναπτύσσεται, τότε ουδείς γνωρίζει πως θα
χρησιμοποιηθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια που δημιουργηθούν την επόμενη τετραετία.
Όπωςεπισημαίνουν πηγές του Capital.gr από τα εγχώρια desk, οι μεγάλες και στρατηγικές εντολές
τις τελευταίες ημέρες έχουν παγώσει στο ΧΑ, αλλά τη δραστηριότητα διασώζει η αναπροσαρμογή
των θέσεων ενόψει των αλλαγών στους δείκτες MSCI με την αναβάθμιση της Eurobank και της
Εθνικής.
Χαρακτηριστικήάλλωστε είναι η έντονη δραστηριότητα στη Eurobank, η οποία συνεχίστηκε με
αμείωτο ρυθμό και σήμερα, αφού ο όγκος στον τίτλο ξεπέρασε τα 217 εκατ. τεμάχια. Μάλιστα ο

τίτλος σημείωσε "οβιδιακές" αλλαγές, από το +3,58% και στο τελικό -1,19%.
Τώρα, το επόμενο ζήτημα που θα απασχολήσει την αγορά, εκτός των εκλογών, είναι η έκθεση της
Κομισιόν για την Ελλάδα, η οποία ετοιμάζεται αυτές τις ημέρες, και αναμένεται να επιβεβαιώσει την
αδυναμία της κυβέρνησης να υλοποιήσει τα προαπαιτούμενα όχι μόνο της παρούσας αξιολόγησης
αλλά και αυτά που ήδη οδήγησαν στην ενεργοποίηση των παρεμβάσεων στο χρέος αξίας 973
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η έκθεση θα περιλαμβάνει και τον
"λογαριασμό" των παροχών για τον οποίο η διαπραγμάτευση συνεχίζεται, με τους θεσμούς να
συνεχίζουν να βλέπουν δημοσιονομική "τρύπα".
Στοταμπλό τώρα, η ΔΕΗ έκλεισε με απώλειες 4,01%, με τον ΟΛΠ και τη Motor Oil να ακολουθούν
με -3,5% έκαστη. Η πτώση σε Τιτάν και ΟΤΕ έφτασε το 2,78% και 2,45% αντίστοιχα, ενώ άνω του
1% ήταν οι απώλειες σε ΑΔΜΗΕ, Jumbo και Eurobank. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Alpha Bank,
Cenergy, Aegean και Λάμδα.
Στοναντίποδα, τα ανώτερα του 2% κέρδη σε Ελλάκτωρ, Coca Cola, Πειραιώς και Βιοχαλκο
παρείχαν κάποια στήριξη, ενώ η Εθνική και η ΕΧΑΕ έκλεισαν στο +1,38% και στο +1,25%
αντίστοιχα. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΓΕΚ Τέρνα, Ελληνικά Πετρέλαια, Μυτιληναίος και Φουρλής.
Χωρίς μεταβολή οι Σαράντης, Τέρνα Ενεργειακή και ΟΠΑΠ.
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