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Νευρικότηταεπικρατεί και σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη
συνεδρίαση διαπραγματεύεται πλησίον αλλά κάτω των 860 μονάδων, έχοντας το βλέμμα στις
έντονες διεργασίες μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου για το Brexit.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,13% στις 857,29 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 4,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,8 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,18% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 2.134,16 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες 0,01% στις 819,46 μονάδες.

Είναιη τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση που το ΧΑ κινείται στο εύρος των 855-860 μονάδων,
δείχνοντας απροθυμία να κινηθεί αποφασιστικά πάνω από την αντίσταση που θα επιβεβαιώσει
τη μεσοπρόθεσμη ανοδική του τάση. Ο τζίρος λόγω της συσσώρευσης είναι σε χαμηλά επίπεδα με
την αγορά να ψάχνει κατεύθυνση, την ώρα που οι εξελίξεις στο μέτωπο του Brexit δείχνουν να
κορυφώνονται.
Ηπροσπάθεια για την επίτευξη μιας συμφωνίας της τελευταίας στιγμής για το Brexit αναμένεται να
κυριαρχήσει και στο διήμερο της συνόδου στις Βρυξέλλες. Στη σύνοδο κορυφής θα παρουσιαστεί

το προσχέδιο της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, ωστόσο
στο Λονδίνο ήδη εκδηλώνονται σφοδρές αντιδράσεις για τις παραχωρήσεις που έκανε ο Βρετανός
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.
Ηελληνική αγορά δείχνει απόλυτα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στην Ευρώπη, ειδικά μάλιστα όταν
οι ξένοι επενδυτές λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τον κίνδυνο που θα αυξηθεί απότομα σε
περίπτωση που υπάρξει ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Το χάος που εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί
σε αυτό το σενάριο δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο το ΧΑ, το οποίο ήδη βρίσκεται σε φάση
συσσώρευσης και κόπωσης μετά το ράλι του πρώτου επταμήνου του έτους.
Εντούτοις, όπως σημειώνουν οι εγχώριοι αναλυτές, είναι θετικό το γεγονός ότι η αγορά δείχνει
αντοχές στην επιφυλακτικότητα των ξένων χαρτοφυλακίων, καθώς αν και απουσιάζει ένας ισχυρός
εγχώριος καταλύτης, συμβαίνουν αρκετά θετικά βήματα στο μέτωπο της οικονομίας. Στα θετικά
είναι και η προσπάθεια του τραπεζικού κλάδου να ανεξαρτητοποιηθεί το τελευταίο διάστημα
(όπως έδειξε και η άνοδος της προηγούμενης εβδομάδας), με τον FTSE 25 όμως να δείχνει
αδυναμία να διασπάσει την αντίσταση των 2.150 μονάδων, όπως και ο γενικός την αντίσταση των
860-865 μονάδων.
Στοταμπλό τώρα, η Βιοχαλκο και η Jumbo σημειώνουν απώλειες 1,52% και 1,14% αντίστοιχα, ενώ
ήπια πτωτικά κινούνται οι Cenergy, Ελληνικά Πετρέλαια, ΑΔΜΗΕ, Coca Cola, Πειραιώς, ΓΕΚ
Τέρνα, Λάμδα, Εθνική, ΟΤΕ και Alpha Bank.
Στοναντίποδα, ΟΠΑΠ και Aegean σημειώνουν κέρδη 1,03% αμφότερες, με τις Φουρλής,
Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ, Motor Oil, Ελλάκτωρ, Titan, Eurobank, ΔΕΗ και Τέρνα Ενεργειακή να
ακολουθούν με μικρά κέρδη. Σαράντης και ΟΛΠ είναι χωρίς μεταβολή.
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