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Στοτελευταίο λεπτό των δημοπρασιών κατάφερε τελικά το χρηματιστήριο Αθηνών να κλείσει σε
θετικό έδαφος, ξεπερνώντας ένα δίωρο έντονης νευρικότητας προς το τέλος της κύριας
συνεδρίασης, και καταφέρνοντας έτσι να διατηρήσει την επαφή με το κρίσιμο επίπεδο των 860
μονάδων.
ΟΓενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,27% στις 858,16 μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ 853,01
μονάδων (-0,34%) και 862,80 μονάδων (+0,81%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 58,5 εκατ. ευρώ
και ο όγκος στα 23,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 147 χιλ.
τεμάχια.

Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,19%, στις 2.138,12 μονάδες, ενώ στο
+0,85% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.202,62 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με άνοδο 0,26% στις 824,65 μονάδες.
Δύοπρόσωπα είχε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, τα οποία διαμορφώθηκαν καθαρά από την
πορεία του τραπεζικού κλάδου. Το ένα θετικό μέχρι περίπου τις 15:30, με το υψηλό ημέρας να

οδηγείται από το +1,59% του κλαδικού των τραπεζών και το άλλο από εκείνη τη στιγμή μέχρι τη
λήξη. Και το δεύτερο πρόσωπο ήταν αυτό της έντονης μεταβλητότητας και των εναλλαγών
προσήμων, με τον τραπεζικό κλαδικό να φτάνει έως το -1,27%.
Είναισαφές λοιπόν αυτό που σημειώνουν οι εγχώριοι αναλυτές ότι χωρίς τον τραπεζικό κλάδο η
αγορά δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και όπως επισημαίνει ο Ηλ. Ζαχαράκης της Fast Finance,
τεχνικά ο τραπεζικός δείκτης δεν κατάφερε να κινηθεί υψηλότερα από τα επίπεδα που έγινε η
τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, πριν τρία χρόνια, στις 1.000 μονάδες του τότε, ενώ ο ΓΔ βρισκόταν
στη ζώνη των 600 μονάδων και πλέον στις 860 μονάδες. Έκτοτε ο κλάδος προσπαθεί να λύσει τα
θέματά του με πολύ αργά βήματα, αλλά όλα δείχνουν πως φτάνει το πλήρωμα του χρόνου,
σύμφωνα με τον ίδιο.
Η αγοράδοκίμασε σήμερα τις ισχυρές αντιστάσεις που είναι τόσο στις 865 μονάδες όσο και στις
875 μονάδες, αλλά χωρίς επιτυχία. Και μπορεί η χθεσινή "στάση" να βοήθησε τη ρευστότητα των
χαρτοφυλακίων ώστε να τοποθετηθούν στρατηγικά σε μια αγορά που ήδη εμφανίζει εδώ και ένα
δίμηνο σημάδια κόπωσης, εντούτοις αυτό που η ρευστότητα κατάφερε είναι να "μαζέψει" την
προσφορά και να σταθεροποιήσει τον Γενικό Δείκτη πέριξ των 855 μονάδων.
Καιαυτή η εικόνα, δηλαδή η αγορά να "παίζει" με τα περιθώρια επιλεγμένων τίτλων, μαρτυρώντας
μια αναπροσαρμογή των χαρτοφυλακίων, δεδομένου ότι βρισκόμαστε και στο τελευταίο τρίμηνο
του έτους, δεν αναμένεται να λήξει σύντομα, τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσουν κάποια μέτωπα
κρίσιμης σημασίας, όπως οι λεπτομέρειες του σχεδίου Ηρακλής για τα NPEs των τραπεζών και
την τελική μορφή του προϋπολογισμού του 2020. Μόνο έτσι θα υλοποιηθεί στο ταμπλό ένα "σερί"
θετικών ειδήσεων, όπως ήταν το ότι στο 9μηνο το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε
πλεόνασμα ύψους 4,479 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,467 δισ. ευρώ
και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,523 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018.
Στοταμπλό τώρα, ο Σαράντης έκλεισε με κέρδη 2,06%, με τις ΟΤΕ, Φουρλής, ΔΕΗ και Jumbo να
ακολουθούν με άνοδο που ξεπέρασε το 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Εθνική, Ελληνικά
Πετρέλαια, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος, Βιοχαλκο, Eurobank και Λάμδα, με την Πειραιώς να ολοκληρώνει
τη συνεδρίαση χωρίς πρόσημο.
Στοναντίποδα, ΟΛΠ και Titan έκλεισαν με απώλειες 1,97% και 1,64% αντίστοιχα, ενώ ήπια
πτωτικά έκλεισαν οι Coca Cola, Cenergy, ΓΕΚ Τέρνα, Aegean, Motor Oil, ΕΧΑΕ, Ελλάκτωρ, Τέρνα
Ενεργειακή, ΑΔΜΗΕ και Alpha Bank.
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