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Σεεπίπεδα κάτω των 890 μονάδων έκλεισε τελικά το Χρηματιστήριο Αθηνών, αρκετά χαμηλότερα
από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά των 896 μονάδων, καθώς παρά το υποστηρικτικό κλίμα που
επικράτησε μετά το μπαράζ των θετικών εκθέσεων τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για τις
τράπεζες, οι εξελίξεις γύρω από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας συγκράτησαν τους αγοραστές.
ΟΓενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,34% στις 888,29 μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ 882,55
μονάδων (-0,11%) και 896,44 μονάδων (+1,27%). Ο τζίρος ανήλθε στα 89,8 εκατ. ευρώ και ο
όγκος ανήλθε στα 32,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,3
εκατ. τεμάχια.

Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη μόλις 0,15%, στις 2.223,42 μονάδες, ενώ στο
+0,55% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.214,49 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με άνοδο 1,6% στις 906,06 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά βρέθηκε ακόμη και στο +3,18%.
Ανκαι η αγορά έφτασε ακόμη και στις 896 μονάδες, μία ανάσα από το κρίσιμο επίπεδο των 901
μονάδων, στο τέλος της συνεδρίασης αναδιπλώθηκε, υποκύπτοντας στο επιφυλακτικό κλίμα που

επικρατεί στις διεθνείς αγορές, μετά την απαισιοδοξία που εξέφρασε το Πεκίνο σχετικά με την
προοπτική εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Βασική αιτία αποτελεί η διστακτικότητα του
προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δεσμευθεί για κατάργηση των δασμών που έχουν
επιβληθεί από την έναρξη του εμπορικού πολέμου στο διμερές εμπόριο, όπως ανέφερε η πηγή
στη δημοσιογράφο του CNBC, Eunice Yoon.
Εντούτοις, το θετικό σήμερα στην αγορά ήταν το μπαράζ εκθέσεων από τους αναλυτές για τις
προοπτικές τόσο της ελληνικής οικονομίας, όσο και των τραπεζών. Η Morgan Stanley δήλωσε την
αισιοδοξία της για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, καθώς η περαιτέρω δομική βελτίωση
θα παίξει σημαντικό ρόλο για την πορεία των αξιολογήσεων της Ελλάδας από τους οίκους, και θα
καθορίσει επίσης τις πιθανότητες για μελλοντική ένταξη στο QE.
Σύμφωναμε την αμερικανική τράπεζα, ο ρυθμός ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας στο πρώτο
εξάμηνο του έτους την έχει εκπλήξει. Αν και η ανάπτυξη στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητη,
ωστόσο, συνολικά, το μομέντουμ έχει επιταχυνθεί. Έτσι, παρ' όλο που εξακολουθούν να
υπάρχουν κίνδυνοι, η Morgan Stanley εκτιμά ότι αυτή η τάση θα διατηρηθεί και για αυτόν τον λόγο
αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, "βλέποντας" ότι φέτος
θα κινηθεί στο 1,7% (από 1,3% πριν) και το 2020-2021 στο 2,4% (από 2% και 1,4% πριν).
Ισχυρήήταν και η ώθηση στον τραπεζικό κλάδο από τη νέα έκθεση της HSBC, η οποία επισημαίνει
ότι οι θετικές εξελίξεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας δεν έχουν μεταφραστεί σε
υψηλότερες αποτιμήσεις για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών τους τελευταίους μήνες.
Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει η ίδια δεν έχει βρει σημαντικές ενδείξεις που να υποστηρίζουν την
απαισιόδοξη στάση των "αρκούδων" της αγοράς που μιλούν για προκλήσεις στα έσοδα, τη μείωση
των NPEs και την ποιότητα του κεφαλαίου του κλάδου.
Θετική και η JP Morgan, η οποία εκτιμά πως και το γ' τρίμηνο θα είναι κερδοφόρο για τις ελληνικές
τράπεζες με την τάση στα βασικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων να παραμένει θετική καθώς
η αύξηση των προμηθειών και ο συνεχιζόμενος έλεγχος του κόστους, θα συμβάλουν στην
αντιστάθμιση ορισμένων προκλήσεων που υπάρχουν στα καθαρά έσοδα από τόκους. Παράλληλα
εκτιμά πως η ποιότητα του ενεργητικού θα σημειώσει περαιτέρω οργανική βελτίωση, αλλά καθώς
μπαίνουμε στο επόμενο στάδιο της επίλυσης του ζητήματος των NPEs με την επικείμενη
νομοθεσία του σχεδίου "Ηρακλή", η αγορά πιθανότατα θα επικεντρωθεί στα ανόργανα σχέδια των
τραπεζών τα οποία και θα οδηγήσουν σε ένα πιο "επεισοδιακό" δ' τρίμηνο καθώς και σε ένα
επίσης πιο "επεισοδιακό" 2020, σε σχέση με το φετινό έτος.
Πέρανόμως των παραπάνω, η κινητικότητα στο ταμπλό δεν έλειψε, με την Lamda Development να
ξεχωρίζει για τα τρία πακέτα 2,2 εκατ. τεμαχίων που διακινήθηκαν συνολικά, και αντιστοιχούν στο
2,75% του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι τρεις συναλλαγές έγιναν στην τιμή στων 7,50 ευρώ,
χαμηλότερα από την τιμή των 7,65 ευρώ που διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή η μετοχή.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι στις 23 Οκτωβρίου άλλαξε χέρια το 3,2% της Lamda Development στην
τιμή των 7 ευρώ, αφού διακινήθηκαν μέσω προσυμφωνημένων πράξεων 2,55 εκατ. μετοχές.

Ταμπλό
Στοταμπλό τώρα, η Πειραιώς έκλεισε με κέρδη 3,40% (από το +6,67% ενδοσυνεδριακά), με τις
Eurobank, Φουρλή, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, Εθνική και ΓΕΚ Τέρνα να ακολουθούν με άνοδο που ξεπέρασε
το 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Aegean, Σαράντης, Μυτιληναίος, Titan, Jumbo, Cenergy, Alpha
Bank και Βιοχαλκο.
Στοναντίποδα, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, Coca Cola και ΟΛΠ ήταν τα τέσσερα βαρίδια του γενικού δείκτη,
καθώς έκλεισαν με απώλειες που ξεπέρασαν το 1%, ενώ μικρή πτώση κατέγραψαν και οι
Ελλάκτωρ, Λάμδα, Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Oil. Χωρίς μεταβολή τελικά ο ΟΤΕ και η Τέρνα
Ενεργειακή.
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