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Ούτεσήμερα δεν κατάφερε να διασπάσει τις 860 μονάδες το χρηματιστήριο Αθηνών, όσο και αν
προσπάθησε, παραμένοντας εγκλωβισμένο τόσο μεταξύ των διττών μηνυμάτων από Κομισιόν και
ΔΝΤ, όσο και στη διεθνή αβεβαιότητα που δημιουργούν οι διαπραγματεύσεις για το Brexit.
Σήμερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,02% στις 858,37 μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ
853,96 μονάδων (-0,49%) και 861,03 μονάδες (+0,33%). Ο τζίρος ανήλθε στα 59,8 εκατ. ευρώ και
ο όγκος ανήλθε στα 22,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 284
χιλ. τεμάχια.

Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,01%, στις 2.137,95 μονάδες, ενώ στο
+1,04% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.215,12 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με απώλειες 0,62% στις 819,52 μονάδες.
Ρόλερκόστερ ήταν η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο άλλαξε πρόσημο

πάνω από 10 φορές μέσα σε ένα εύρος μόλις επτά μονάδων και σε ένα περιβάλλον χαμηλής
συναλλακτικής δραστηριότητας, η οποία όμως εκτινάχθηκε στα τελευταία λεπτά της συνεδρίασης.
Και μπορεί οι εξελίξεις ένθεν και ένθεν να θόλωσαν τα νερά σήμερα, αλλά και η λήξη των
παραγώγων την προσεχή Παρασκευή ενέτεινε τη νευρικότητα.
Έτσιούτε και σήμερα κατάφερε να διαπεράσει τις 860 μονάδες, αν και προσπάθησε αρκετά, και
παρά την υποστηρικτική αποτίμηση της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό του 2020. Σύμφωνα με
την Κομισιόν επιτυγχάνεται ο δημοσιονομικός στόχος για το 2020, αλλά και υπάρχει περιθώριο για
πρόσθετες παροχές φέτος οι οποίες αναμένεται να εξειδικευθούν σε 1 μήνα σύμφωνα με πηγές
του ΥΠΟΙΚ. Επίσης διατηρεί την πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,8% το 2020. Περιλαμβάνει
όλο το πακέτο μέτρων 1,2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της οικονομίας το 2020, ενώ έχει και κάποιες
τροποποιήσεις αναφορικά με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων για
την τόνωση των εσόδων, αλλά και για τη συγκράτηση των δαπανών.
Σεαντίθεση με την πρόβλεψη της Κομισιόν στην ανάπτυξη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει
επιτάχυνση του ΑΕΠ έως το τέλος του έτους (ανάπτυξη στο 3% το τέταρτο τρίμηνο από 1,5% το
πρώτο εξάμηνο), με αποτέλεσμα να εκτιμά ότι επιβεβαιώνεται ο στόχος της κυβέρνησης για ρυθμό
ανόδου του ΑΕΠ φέτος κατά 2%. Για το 2020 το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία αναπτυχθεί
κατά μέσο όρο με ρυθμό 2,2%. Ο λόγος για μία πρόβλεψη η οποία είναι πολύ πιο χαμηλή από τον
στόχο του Υπουργείου Οικονομικών για άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,8% (στον οποίο στηρίζεται ο
Προϋπολογισμός που ανακοινώνεται σήμερα στις Βρυξέλλες).
Απότην άλλη πλευρά, οι ξένοι κυρίως επενδυτές του ΧΑ έδειξαν ότι παρακολουθούσαν τις
εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το Brexit, εξέλιξη που επηρεάζει κυρίως και τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι διαπραγματεύσεις για
την επίτευξη συμφωνίας έχουν αποκτήσει νέα δυναμική ενόψει της συνόδου των ηγετών, με
βρετανικές εφημερίδες να αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνίας.
Ένα προσχέδιο της συμφωνίας ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα εάν οριστικοποιηθούν οι
λεπτομέρειες.
Στοταμπλό τώρα, ο ΟΠΑΠ σημείωσε κέρδη 2,04%, με τις Titan, Cenergy και ΟΤΕ να ακολουθούν
με άνοδο που ξεπέρασε το 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Jumbo< Ελληνικά Πετρέλαια, ΑΔΜΗΕ,
Τέρνα Ενεργειακή, ΟΛΠ, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ και ΓΕΚ Τέρνα. Χωρίς μεταβολή η Alpha Bank.
Στοναντίποδα, ισχυρό βαρίδι ήταν το -2,54% της ΔΕΗ, αλλά και οι άνω του 1% απώλειες σε
Βιοχαλκο, Aegean, Eurobank, Σαράντη, Πειραιώς, Motor Oil, Coca Cola, Μυτιληναίο, Φουρλή,
Εθνική και Λάμδα.
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