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Μεμοιρασμένα πρόσημα κινείται αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτυπώνοντας το
"hangover" που βίωσε μετά τη διήμερη πτώση και την αποκαθήλωση από τα υψηλά των 900
μονάδων, επιχειρώντας όμως να κρατήσει τη στήριξη των 882 μονάδων, η οποία θα κρίνει και την
πορεία το επόμενων ημερών.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,10% στις 882,16 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 17,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 6,9 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,16% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 2.220,84 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει κέρδη 0,24% στις 856,36 μονάδες.

Ηαγορά δείχνει αδύναμη με το που άρχισε να "μετρά" ο Δεκέμβριος, έχοντας πολλά χαρτοφυλάκια
σε θέσεις ρευστοποίησης. Βέβαια, η διόρθωση έχει βελτιώσει σημαντικά τα σημεία εισόδου σε
αρκετούς τίτλους, με τις άμυνες να έχουν ενεργοποιηθεί, εντούτοις οι προσδοκίες για την πορεία
μέχρι το τέλος του έτους δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, συντηρώντας την επιφυλακτικότητα
πολλών.

Καιαυτές οι προσδοκίες επηρεάζονται ιδιαιτέρως αρνητικά εξαιτίας του κλίματος που επικρατεί
διεθνώς, αν και σήμερα η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι αισθητά βελτιωμένη, μετά
από δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Κίνα είναι κοντά στην
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συμφωνίας. Οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εμπορικές
διαπραγματεύσεις και αναμένεται να ολοκληρώσουν την πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας
πριν την προθεσμία της 15ης Δεκεμβρίου, όταν θα τεθεί σε ισχύ άλλος ένας γύρος αμερικανικών
δασμών.
Πάντωςτο κλίμα για τα ελληνικά assets δεν είναι αρνητικό, δεδομένου και του ότι παρά τις πιέσεις
που δέχονται τα ελληνικά ομόλογα το τελευταίο διάστημα, η Ελλάδα κατάφερε για μία ακόμη
φορά να επιβεβαιώσει την παρουσία της στο κλαμπ των χωρών με αρνητικά επιτόκια. Έτσι, το
επιτόκιο στη σημερινή δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων σημείωσε πτώση σε αρνητικά
επίπεδα για πρώτη φορά στην ιστορία και στο -0,02%, με την έκδοση να καλύπτεται κατά 2,11
φορές.
Επίσης, η αγορά αναμένει και τις επόμενες μέρες, καθώς μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, θα ψηφιστεί με
τη διαδικασία του κατεπείγοντος από τη Βουλή το νομοσχέδιο για το ελληνικό Asset Protection
Scheme, "Ηρακλής". Η ψήφιση του νόμου για τον "Ηρακλή" θα βάλει το εγχώριο τραπεζικό
σύστημα σε μια νέα εποχή, θέτοντας σε εφαρμογή τον μηχανισμό ταχείας μείωσης των κόκκινων
δανείων και στρέφοντας τις τράπεζες στον κύριο ρόλο τους, του χρηματοδότη της οικονομίας.

Ταμπλό
Στοταμπλό τώρα, η Εθνική, η Jumbo, η Πειραιώς, η Aegean και η ΔΕΗ στηρίζουν τον Γενικό
Δείκτη με τα άνω του 1% κέρδη που σημειώνουν, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΑΔΜΗΕ, Λάμδα,
Μυτιληναίος, Σαράντης, Motor Oil, Coca Cola και Βιοχαλκο.
Στοναντίποδα, Τέρνα Ενεργειακή και ΟΛΠ σημειώνουν απώλειες 1,62% και 1,11% αντίστοιχα,
ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Titan, Φουρλής, ΟΤΕ, Cenergy, ΕΧΑΕ, Alpha Bank, Ελληνικά
Πετρέλαια, ΓΕΚ Τέρνα και Ελλάκτωρ. Χωρίς μεταβολή ΟΠΑΠ και Eurobank.
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