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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Έντονηνευρικότητα με μικρές στηρίξεις επικρατεί σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο
εισέρχεται στην τελική ευθεία των εκλογών, αναμένοντας το αποτέλεσμα το βράδυ της Κυριακής
προκειμένου να αποτιμήσει την επόμενη ημέρα στη χώρα.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,38% στις 728,34 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 4,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,2 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,32% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 1.890,33 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει κέρδη 0,07% στις 597,03 μονάδες.

Είναικάτι παραπάνω από σαφές ότι η αγορά επέλεξε να κρατήσει μια στάση αναμονής κατά την
τελευταία προεκλογική εβδομάδα, παρακολουθώντας τις θέσεις των πρωταγωνιστών και
προχωρώντας σε μικροδιορθώσεις στα χαρτοφυλάκια της. Πλέον η Δευτέρα θα είναι περισσότερο
ενδεικτική των προθέσεων που θα διαμορφωθούν ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα.
Βέβαιασήμερα, έχει και τη στήριξη του θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες
αντιδρούν μετά τις απώλειες των δύο προηγούμενων ημερών. Βέβαια, το κλίμα στην Ευρώπη
παραμένει εύθραυστο, με τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου και τις εξελίξεις στο Brexit να
βρίσκονται στο προσκήνιο. Στο επίκεντρο της προσοχής έχουν περάσει οι τελευταίες εκτιμήσεις
για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν την κατεύθυνση
που θα πάρει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια σε τομείς όπως το διεθνές εμπόριο και η οικονομία, η
ασφάλεια και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Στομεταξύ, οι εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο δεν έχουν σταματήσει, αν και έχουν περάσει στη
δεύτερη θέση του ενδιαφέροντος. Η αναβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας την ερχόμενη Τρίτη στον
MSCI και οι μικρότερες αλλά εξίσου σημαντικές εισροές στις 14 μετοχές του δείκτη της μικρής
κεφαλαιοποίησης του οίκου αναμένεται να κρατήσουν ακμαίο το συναλλακτικό ενδιαφέρον το
οποίο ενισχύεται και από βραχυπρόθεσμες ευκαιριακές κινήσεις που ακολουθούν τις ακραίες
κινήσεις στο διάστημα των ημερών που πραγματοποιούνται οι αναδιαρθρώσεις.
Στομεταξύ, έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται στην πώληση του πρώτου χαρτοφυλακίου – γίγα
ακινήτων στην ελληνική αγορά, του χαρτοφυλακίου Star της Eurobank. Σύμφωνα με πληροφορίες
του Capital.gr, η πώληση του πακέτου Star αναμένεται να κλείσει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο
με την επιλογή ενός εκ των δύο ενδιαφερομένων. Ο ανταγωνισμός προσφορών είναι έντονος,
καθώς πρόκειται για την πρώτη τόσο μαζική πώληση ακινήτων, και δη μικρής και μέσης αξίας.
Στοταμπλό τώρα, η Πειραιώς συνεχίζει την ανάκαμψή της, καταγράφοντας σήμερα κέρδη 3,70%,
με τις Φουρλής, ΔΕΗ, Σαράντης, Μυτιληναίος, Aegean και Ελλάκτωρ να ακολουθούν με κέρδη

άνω του 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Cenergy, Λάμδα, Τιτάν, Motor Oil, Βιοχάλκο, ΕΧΑΕ,
Εθνική, ΑΔΜΗΕ, Coca Cola, Jumbo και ΟΤΕ.
Στοναντίποδα, ήπια πτωτικά κινούνται οι Alpha Bank, ΓΕΚ Τέρνα, Eurobank, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ και
Τέρνα Ενεργειακή, ενώ χωρίς μεταβολή είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια.
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