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Κάτωαπό τις 860 μονάδες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με πτώση άνω του 1%, υπό το
βάρος των ισχυρών πιέσεων στις τραπεζικές μετοχές καθώς και των απωλειών σε πολλά blue
chips, με τον τζίρο να συνεχίζει να μαρτυρά την πλήρη απουσία και την έλλειψη ενδιαφέροντος
από τους επενδυτές για μία αγορά η οποία έχει ήδη προσφέρει υψηλές αποδόσεις το
προηγούμενο διάστημα.
ΤοΧ.Α. φαίνεται να έχει καταναλώσει τα καύσιμά του και να ψάχνει νέα τροφοδότηση προκειμένου
να ξεκολλήσει από τα επίπεδα των 850-880 μονάδων στα οποία κινείται εδώ και πολύ καιρό, με
την τρέχουσα συγκυρία να μην του επιτρέπει να το κάνει αυτό. Αυτό που είναι σαφές το τελευταίο
διάστημα είναι πως, παρά τις πολύ θετικές εξελίξεις γύρω από την ελληνική οικονομία, το
Χρηματιστήριο αδυνατεί να αντιδράσει.

Οικαταλύτες που πέρασαν
Ηπλήρης άρση των capital controls, η έγκριση του σχεδίου "Ηρακλής" για τη μείωση των
"κόκκινων" δανείων των ελληνικών τραπεζών, η συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τους
"θεσμούς" για επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2019, καθώς και των στόχων για το
πρωτογενές πλεόνασμα του 2020, η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την S&P και η
θετική κίνηση της DBRS, η οποία "ανέβασε" σε θετικές τις προοπτικές της χώρας –που σημαίνει...
αναβάθμιση προσεχώς– το εντυπωσιακό και "ανίκητο" ράλι των ελληνικών ομολόγων, καθώς και ο
δανεισμός (για δεύτερη, μάλιστα, φορά μέσα σε έναν μήνα) του ελληνικού Δημοσίου με αρνητικά
επιτόκια, ήταν σαν να πέρασαν και να μην... ακούμπησαν το Χ.Α.
Κάτιαντίστοιχο προφανώς συνέβη και με την αναβάθμιση των τραπεζών από την S&P την
Παρασκευή καθώς και το νέο report της JP Morgan το οποίο χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες
το πιο ενδιαφέρον come back της χρονιάς.
Έτσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας με πτώση της τάξης του 1,01% και στις
855,92 μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε και πάλι σε χαμηλά επίπεδα και στα 42,81 εκατ.
ευρώ.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,95% στις 2.124,65 μονάδες, ενώ στο 1,45% έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης και στις 1.173,16 μονάδες. Ο τραπεζικός
δείκτης βρέθηκε και πάλι στο στόχαστρο των πωλητών με αποτέλεσμα να υποχωρήσει κατά
1,87% στις 819,38 μονάδες, με την Alpha Bank να κλείνει στο -2,3%, την Εθνική στο -1,15%, την
Eurobank στο -1,14% και την Τράπεζα Πειραιώς να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις κλείνοντας στο
-3,83%.
Σταυπόλοιπα blue chips οι πιέσεις ήταν επίσης αρκετά έντονες με την Ελλάκτωρ να κλείνει στο 2,01% ενώ απώλειες άνω του 1% σημείωσαν οι Motor Oil, ΕΛΠΕ, Aegean, ΓΕΚ Τέρνα, ΑΔΜΗΕ,
Jumbo, Fourlis. Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν μόνο τρεις μετοχές οι Σαράντης (+0,51%), ΟΛΠ
(+1,09%) και ΟΤΕ (+0,30%).
Ημετοχή της MLS έκλεισε στο limit down με πτώση 30% στα 0,9660 ευρώ καθώς η εισηγμένη
εταιρεία συνεχίζει να βρίσκεται σε περιδίνηση, με τη διοίκηση να αδυνατεί μέχρι στιγμής να
προχωρήσει σε ενέργειες που θα καθησυχάσουν την αγορά και θα αποσυμπιέσουν την κρίση που
σοβεί για διάστημα άνω του μηνός.
Ταξένα χαρτοφυλάκια, τα οποία και κατέχουν την πλειοψηφία της κεφαλαιοποίησης του
Χρηματιστηρίου, με τη συμμετοχή τους να ξεπερνά το 67%, δεν φαίνεται ακόμη να έχουν τη
διάθεση να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους προς την ελληνική αγορά. Την ίδια στιγμή ο Νοέμβριος
αποτελεί τον μήνα όπου οι διαχειριστές κεφαλαίων κλείνουν τα "βιβλία" τους για το έτος, γεγονός
που σημαίνει ότι η στρατηγική τους για το υπόλοιπο του έτους δεν αναμένεται να μεταβληθεί
σημαντικά, μετά και την άνοδο της τάξης του 40% περίπου που σημειώνει το Χ.Α. φέτος. Είναι
δύσκολο κάποιος να αποφασίσει να επενδύσει σε μια αγορά η οποία έχει ήδη "τρέξει" πάρα πολύ.

Λύσειςκαι αναβαθμίσεις προσεχώς

Ουσιαστικάη αγορά κινείται στον ρυθμό των τραπεζών, όπως σχολιάζει ο διευθύνων σύμβουλος
της Fast Finance ΑΕΠΕΥ Ηλίας Ζαχαράκης, μιας και από την μία περιμένουμε λύσεις και
παράλληλα έχουμε και αναβαθμίσεις από τους οίκους με τον S&P να κάνει το ξεκίνημα ενώ από
την άλλη αρχές της εβδομάδας περιμένουμε εξελίξεις - οδηγούς σε σχέση με την Eurobank και
τη δεσμευτική προσφορά της Fortress-Dovalue. Τα κέρδη είναι σημαντικά από αρχές του χρόνου
σε έναν κλάδο που μας έχει συνηθίσει να βρίσκει αφορμές να διορθώνει όταν τρέχει στα επίπεδα
κοντά στις ΑΜΚ του 2015.
H αγορά είναι εν υπνώσει μιας και εδώ και τρεις μήνες παρατηρούμε μία συσσώρευση χωρίς
ακόμα να έχουμε καταφέρει να περάσουμε το πολύ σημαντικό επίπεδο του 900 μονάδων,
χωνεύοντας παρόλα αυτά σημαντικά κέρδη 7 μηνών. Μην ξεχνάμε πως από αρχές του έτους η
αγορά "τρέχει" με 40% κέρδη, κάτι που έχουμε να δούμε από το 2013. Ο τζίροι παραμένουν σε
χαμηλά επίπεδα για να κάνουν τη διαφορά, παρ' όλα αυτά δείχνει ότι κάποια χαρτοφυλάκια
παίρνουν θέσεις για την επόμενη μέρα.
"Μεσοπρόθεσμαπαραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι περιμένοντας τα νέα εκείνα που θα κάνουν την
διαφορά για να μπορέσουμε να δούμε την υπέρβαση του 900. Μέχρι τότε οι διακυμάνσεις και οι
εναλλαγές στις αποδόσεις είναι λογικές και παράλληλα υγιείς σε μια αγορά που μας είχε συνηθίσει
για χρόνια να κινείται συνολικά", τονίζει ο κ. Ζαχαράκης.
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