Μάχες πέριξ των 890 μονάδων
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Σταεπίπεδα πέριξ των 890 μονάδων εξακολουθεί να συσσωρεύει το χρηματιστήριο Αθηνών, το
οποίο σήμερα δείχνει αδύναμο να συντηρήσει τις ήπιες ανοδικές τάσεις που εκδηλώθηκαν νωρίς
το πρωί, αλλά χωρίς να επιτρέπει στους πωλητές να αναλάβουν πλήρως τα ηνία της συνεδρίασης.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,10% στις 889,19 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 35,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 11,9 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,05% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 2.224,50 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει κέρδη 0,02% στις 906,26 μονάδες.

Οιπωλητές σταδιακά κάνουν πιο έντονη την παρουσία τους στο ταμπλό, χωρίς όμως να δείχνουν
διαθέσεις να στερήσουν από τον γενικό δείκτη την επαφή με τις 890 μονάδες. Εντούτοις αυτό που
καταγράφεται είναι μια τάση συσσώρευσης και αναμονής στα τρέχοντα επίπεδα, έως ότου είτε η
αγορά βρει τις δυνάμεις να δοκιμάσεις τις 900 μονάδες, είτε να διορθώσει σε χαμηλότερα επίπεδα.
Βέβαια, το κλίμα δεν σημαίνει ότι είναι αρνητικό, μετά μάλιστα και τη νέα έκθεση της HSBC για το
ελληνικό χρηματιστήριο. Η βρετανική τράπεζα, μετά τη θετική έκθεση για τις ελληνικές τράπεζες
χθες, πλέον τηρεί στάση overweight από neutral, υποβαθμίζοντας παράλληλα τη στάση της για

την αγορά της Αιγύπτου σε neutral.
Όπωςεπισημαίνει η HSBC, αυτή της η κίνηση οδηγήθηκε από την εικόνα των θεμελιωδών
μεγεθών των δύο αγορών και εκτιμά πως η ελληνική αγορά έχει μεγαλύτερη αξία. Και αυτή η
έκθεση έρχεται σε μία πολύ καλή στιγμή για το ελληνικό Χρηματιστήριο το οποίο αναζητά
"καύσιμα" για να μπορέσει να "σπάσει" το επίπεδο των 900 μονάδων, με την ενίσχυση του τζίρου
και άρα του επενδυτικού ενδιαφέροντος, να είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Στομεταξύ, η αγορά αναμένει και τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου των ελληνικών συστημικών
τραπεζών, με την Axia Research να αναμένει ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών, αύξηση των
καταθέσεων και συνέχιση της μείωσης των NPEs. Σημειώνεται πως η Alpha Bank ανοίγει σήμερα
τον "χορό" των ανακοινώσεων, στις 21 Νοεμβρίου ακολουθούν οι Εθνική και Eurobank και την
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου η Πειραιώς.
Στοταμπλό τώρα, η Πειραιώς έχει περιορίσει στο +1,68%, ενώ κάτω του 1% είναι τα κέρδη σε
Εθνική, ΟΤΕ, Aegean, Motor Oil, Jumbo, Eurobank, Σαράντης, ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ και
ΔΕΗ. Χωρίς μεταβολή οι Titan και Ελλάκτωρ.
Στοναντίποδα, το -2,12% της Βιοχάλκο ασκεί πιέσεις στον γενικό δείκτη, όπως και οι άνω του 1%
απώλειες σε Ελληνικά Πετρέλαια, Cenergy και Alpha Bank. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Τέρνα
Ενεργειακή, Coca Cola, Φουρλής, Λάμδα και Μυτιληναίος.
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