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Μετη βοήθεια των τραπεζών, αλλά και της δεικτοβαρούς Coca Cola, το χρηματιστήριο Αθηνών
διασπά την αντίσταση των 872-875 μονάδων με αυξημένο τζίρο, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει
το χαμένο έδαφος των πρώτων ημερών του Νοεμβρίου.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,05% στις 880,05 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 20,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 9,5 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,39% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 2.209,49 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει κέρδη 2,42% στις 872,47 μονάδες.

Ανκαι το πρώτο δίωρο της συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης εμφάνισε έντονη νευρικότητα, η κίνηση
τόσο των τραπεζών όσο και της Coca Cola δείχνουν ότι ο στόχος της διάσπασης της αντίστασης
δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός, αν η αγορά έχει ώθηση από τους δεικτοβαρείς τίτλους.
Βέβαια, το στοίχημα είναι να κρατήσει η τάση και να διαφύγει η αγορά από τη φάση κόπωσης που
διανύει, αντιδρώντας ετεροχρονισμένα σε σχέση με τις επιδόσεις των διεθνών αγορών. Πάντως, το
τελευταίο διάστημα η αγορά κινείται εντός του στενού εύρους των 855 - 880 μονάδων, με τις
περισσότερες εκτιμήσεις να τείνουν ότι σύντομα αυτό το range θα πρέπει να διευρυνθεί.

Παράλληλα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι η ρηχότητα της αγοράς ευνοεί κερδοσκοπικές
κινήσεις ενόψει λήξης του έτους, όταν και αρκετά χαρτοφυλάκια προχωρούν σε ενθυλάκωση των
κερδών του έτους, χωρίς να επιθυμούν να "διαταράξουν" τα επίπεδα, προκειμένου να
συντηρήσουν το θετικό μακροπρόθεσμο σενάριο της αγοράς. Και αυτή η τακτική δεν αναμένεται
να διαφοροποιηθεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, όταν και θα υπάρξουν οι συνολικές
αναθεωρήσεις των στρατηγικών επενδυτών.
Όπωςμάλιστα επισημαίνει χρηματιστηριακή πηγή στο Capital.gr, το ΧΑ θα πρέπει να αλλάξει
"επίπεδο" μέσα στο 2020, από τις τάξεις των αναδυόμενων αγορών που βρίσκεται σήμερα, ενώ
εντός του επόμενου έτους δεν αποκλείεται να δούμε καλύτερη αξιολόγηση της ελληνικής
οικονομίας και του τραπεζικού κλάδου. Εάν επιβεβαιωθεί το βασικό σενάριο, τόσο σε επίπεδο
μακροοικονομίας όσο και μεταρρυθμίσεων, δεν θα δούμε το ΧΑ να ξαναδοκιμάζει τα χαμηλά του
2019, αλλά να κάνει τις απαραίτητες "στάσεις", όπως το τελευταίο τρίμηνο, πριν οι ενδείξεις των
παραπάνω εξελίξεων πληθύνουν.

Ταμπλό
Στοταμπλό τώρα, η Εθνική κερδίζει 4,01%, με τις Alpha Bank, Coca Cola, Πειραιώς και Λάμδα να
ακολουθούν με άνοδο ανώτερη του 2%. Κέρδη που ξεπερνούν το 1% σημειώνουν οι ΔΕΗ,
Βιοχαλκο, Aegean, Cenergy, Ελλάκτωρ, Τέρνα Ενεργειακή, Σαράντης και ΑΔΜΗΕ.
Ήπιαανοδικά κινούνται οι Eurobank, ΓΕΚ Τέρνα, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, Motor Oil, Ελληνικά Πετρέλαια,
Φουρλής και Μυτιληναίος, ενώ στον αντίποδα, ήπια πτωτικά κινούνται οι ΟΤΕ, Titan, Jumbo και
ΟΛΠ.
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