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Πτωτικά, αλλά με έντονη μεταβλητότητα κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο
προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες του μετά το χθεσινό "hang over" που προκάλεσαν οι μάχες
μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών, χωρίς να μπορεί όμως να απορροφήσει
αποτελεσματικά τις πιέσεις σε επιλεγμένες μετοχές.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,35% στις 860,28 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 4,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,38% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 2.139,53 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες 0,81% στις 748,69 μονάδες.

Τιςτελευταίες ημέρες, μετά τις μεγάλες μετεκλογικές αναταράξεις η αγορά επιχειρεί να βρει τις
ισορροπίες της, με πολλά κεφάλαια να αναπροσαρμόζουν τις θέσεις τους. Οι αλλαγές αυτές
προκαλούν έντονες αναταράξεις στη ρηχή ελληνική αγορά, η οποία επί της ουσίας έχει καταφέρει
να οριοθετήσει σε επίπεδο Γενικού Δείκτη τις διορθώσεις των τίτλων, αλλά και τις ανακατευθύνσεις
της ρευστότητας.
Αυτόάλλωστε ήταν και το στοίχημα των long το τελευταίο διάστημα, όπως έχει επισημανθεί και

από τη στήλη. Το σημαντικό είναι τα κέρδη που αποκομίστηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους να
μην παραμείνουν ανενεργά αλλά και να μην αποχωρήσουν από τη Λ. Αθηνών, αλλά να
ανακατευθυνθούν σε τίτλους που είτε έμεινα πίσω στο ράλι ανόδου είτε υπόσχονται σημαντικές
αποδόσεις από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αναμένονται το επόμενο διάστημα.
Τώρα, αναφορικά με το τελευταίο, είναι σαφές οι πρώτες ημέρες της νέας κυβέρνησης να μην
δίνουν κάποιο χειροπιαστό καταλύτη στην αγορά, αφού είναι ακόμη διερευνητικές, με το ΧΑ να
καλλιεργεί μόνο προσδοκίες αποκωδικοποιώντας σημειολογικά τις όποιες κινήσεις. Και σε αυτό το
πλαίσιο, παρακολουθεί τη φημολογία που επικρατεί αναφορικά με μια έξοδο της χώρας στις
αγορές, με σκοπό καθαρά να βελτιώσει την εικόνα της καμπύλης χρέους.
Όπωςεπισημαίνει σήμερα η Pantelakis, σε μια προσπάθεια η νέα ελληνική κυβέρνηση να
δοκιμάσει τις διαθέσεις της αγοράς, εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδώσει 7ετές ομόλογο,
προκειμένου να αντλήσει το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ. Αυτό που λείπει από την ελληνική καμπύλη
ομολόγων είναι ένα 7ετές ομόλογο και η διοίκηση του ΟΔΔΗΧ προσανατολίζεται προς αυτήν την
κατεύθυνση, αναμένοντας και το σήμα από τον νέο υπουργό Οικονομικών.
Στοταμπλό τώρα, η ΔΕΗ σημειώνει απώλειες 3,85%, με την Πειραιώς να ακολουθεί με το δικό της
-2,55%. Άνω του 1% είναι η πτώση σε ΑΔΜΗΕ, Eurobank, Τιτάν, Βιοχαλκο και Εθνική, ενώ ήπια
πτωτικά κινούνται οι Coca Cola, Alpha Bank, Τέρνα Ενεργειακή, Μυτιληναίος, ΓΕΚ Τέρνα, Λάμδα,
ΟΤΕ, Ελληνικά Πετρέλαια και Jumbo.
Στοναντίποδα, ο Σαράντης, ο Ελλάκτωρ και η Motor Oil σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 1%,
παρέχοντας κάποιες στηρίξεις στην αγορά, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Aegean, Cenergy και
ΟΠΑΠ. Χωρίς μεταβολή οι ΟΛΠ, ΕΧΑΕ και Φουρλής.
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