Trading τίτλων σε στενό εύρος για
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Της Αλεξάνδρας Τόμπρα
Ηνευρικότητα στο χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζεται αυτήν την ώρα με αρκετούς τίτλους του να
εμφανίζουν συνεχείς εναλλαγές προσήμου συντηρώντας έτσι τον γενικό δείκτη σε ένα στενό εύρος
διακύμανσης.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,30% στις 886,06 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 26,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 9,5 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,42% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 2.211,17 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες 0,48% στις 881,31 μονάδες.

Ηαγορά δείχνει να τηρεί στάση αναμονής σε ένα κρίσιμο ζήτημα που δεν αποσαφηνίστηκε με την
κατάθεση του προϋπολογισμού του νέου έτους, και δεν είναι άλλο από τις συνταξιοδοτικές
δαπάνες που θα προκύψουν από την επικείμενη εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ) σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλου. Το εν λόγω ζήτημα έχει απασχολήσει
την αγορά πολλές φορές, καθώς θα επηρεάσει και την εκτέλεση του προϋπολογισμού το νέο έτος.
Ωστόσο, απαντήσεις ακόμη δεν μπορούν να δοθούν, με τους επενδυτές όμως να λαμβάνουν
σοβαρά υπόψιν την αβεβαιότητα που συντηρείται σε αυτό το μέτωπο.

Όπωςαναφέρει το Capital.gr στον προϋπολογισμό του 2020, σχεδιάζεται, σε ευθυγράμμιση και με
τις συναφείς αποφάσεις του ΣτΕ, να υλοποιηθούν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές, όμως, δεν
κατονομάζονται στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού και έτσι δεν κοστολογούνται καθώς δεν
έχουν ακόμα αποφασισθεί. Αυτό θα γίνει τον Ιανουάριο, οπότε αναμένεται η κατάθεση του νέου
ασφαλιστικού νομοσχεδίου, το οποίο θα περιλαμβάνει αλλαγές στις συντάξεις και τις εισφορές.
Στομεταξύ σήμερα η εστίαση της αγοράς είναι σε δύο μέτωπα, σε επίπεδο τίτλων. Στην έκδοση
του 5ετούς ευρωομολόγου αξίας 500 εκατ. ευρώ, της Μυτιληναίος, με το αρχικό επιτόκιο να
διαμορφώνεται στο 2,75% και με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να κλείσει σήμερα το
μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αναλυτών, το τελικό επιτόκιο θα μπορούσε να
διαμορφωθεί στην περιοχή του 2%, ενώ η ζήτηση είναι ήδη πολύ ισχυρή με τις προσφορές λίγο
μετά τις 13:00 ώρα Ελλάδος, ξεπερνούν το 1,3 δισ. ευρώ.
Επίσης, η εστίαση παραμένει στη Lamda Development, η οποία ανακοίνωσε ότι η τιμή των νέων
μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι στα 6,70 ευρώ ανά μετοχή. Οι
έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην ΑΜΚ θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία
1,216918965991410 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. Ωστόσο, η ανακοίνωση
προκαλεί την πτώση της μετοχή στα 7,74 ευρώ, αφού καταγράφονται απώλειες 2,89%.
Στοταμπλό τώρα, ο Φουρλής σημειώνει κέρδη 2,57%, με την Coca Cola και τη Motor Oil να
ακολουθούν με άνοδο 1,98% και 1,02% αντίστοιχα. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ,
ΟΤΕ, Titan, Ελληνικά Πετρέλαια, ΟΛΠ, Πειραιώς, Βιοχάλκο, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Τέρνα Ενεργειακή
και Alpha Bank.
Στοναντίποδα, εκτός της Λάμδα, η Cenergy και η Eurobank χάνουν 1,95% και 1,25% αντίστοιχα,
ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΓΕΚ Τέρνα, Ελλάκτωρ, Σαράντης, Jumbo, Aegean, ΑΔΜΗΕ και
Εθνική.
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