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Ούτεκαι σήμερα κατάφερε να κλείσει σε θετικά εδάφη το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την όποια
προσπάθεια αντίδρασης να πέφτει στο κενό, αφήνοντας σοβαρές πλέον αμφιβολίες για την
πρόθεση των long να τοποθετηθούν μετά από μία σημαντική διόρθωση της αγοράς στο πρώτο
δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.
ΟΓενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,24% στις 861,69 μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ 861,53
μονάδων (-0,26%) και 867,18 μονάδες (+0,39%). Ο τζίρος ανήλθε στα 60,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος
ανήλθε στα 22,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 292 χιλ.
τεμάχια.

Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,22%, στις 2.169,91 μονάδες, ενώ στο 1,29% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.133,93 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με άνοδο 0,39% στις 827,83 μονάδες.
Ούτεσήμερα κατάφερε το ΧΑ να σπάσει τον πτωτικό κύκλο του Δεκεμβρίου, ο οποίος ήδη μετρά
έξι πτωτικές στις επτά, με την ελληνική αγορά να μην έχει καταφέρει να δημιουργήσει εκείνα τα

αναχώματα που χρειάζεται για να διαχειριστεί χωρίς μεγάλες απώλειες το κλείσιμο του έτους. Είναι
άλλωστε τόσο ελκυστικά τα κέρδη που σημειώνουν οι περισσότεροι τίτλοι, που οι long είναι
σημαντικά επιφυλακτικοί.
Στομεταξύ, οι περισσότερες κινήσεις έχουν ως κριτήριο την επόμενη χρονιά, με την αγορά να έχει
θέσει δύο σημαντικούς καταλύτες για τη στρατηγική της, οι οποίοι συνδέονται με το πώς η
κυβέρνηση θα προωθήσει δύο μεγάλους πολιτικούς στόχους: τη χρηματοδότηση πρόσθετων
επενδύσεων μέσα από τα κέρδη ομολόγων και τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο
2% του ΑΕΠ. Αυτά τα δύο, σύμφωνα με τους εγχώριους αναλυτές θα μονοπωλήσουν το
ενδιαφέρον της αγοράς και θα κρίνουν τις θέσεις τους από τη νέα χρονιά.
Οιδύο αυτοί στόχοι εντούτοις δεν θα ξεκαθαρίσουν άμεσα. Και αυτό διότι θα κριθούν τόσο από την
πορεία της ανάπτυξης όσο και από τις μεταρρυθμιστικές επιδόσεις της κυβέρνησης. Η έλευση των
θεσμών αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο στην Αθήνα για την 5η αξιολόγηση και θα συνδεθεί με τις
εν λόγω πολιτικές αποφάσεις. Για να διατηρηθεί λοιπόν το θετικό κλίμα έως τότε θα πρέπει να
έχουν λήξει τα 9 προαπαιτούμενα που έχουν ορόσημο στο τέλος του έτους.
Παράλληλα, η Moody's σε ανάλυσή της εξήγησε τους δύο λόγους που κρατούν την αξιολόγηση
της Ελλάδας σε χαμηλά επίπεδα και μακριά από την επενδυτική βαθμίδα. Σύμφωνα λοιπόν με τον
οίκο, η Αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδας είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει: 1) στο μέτωπο της
βιωσιμότητας της ανάπτυξης καθώς και 2) στον τραπεζικό της κλάδο.
Επίσης, όπως εκτιμά η Moody, μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες οι ελληνικές τράπεζες θα
επιχειρήσουν με αυξημένους ρυθμούς να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές μέσω της έκδοσης
μη εξασφαλισμένων τίτλων, καθώς το οικονομικό κλίμα θα βελτιώνεται περαιτέρω. Ωστόσο, η
Ελλάδα έχει ακόμη πολύ αδύναμες πιστωτικές συνθήκες, αντικατοπτρίζοντας τα συνεχιζόμενα
υψηλά επίπεδα του χρέους του εγχώριου ιδιωτικού τομέα και το υψηλό απόθεμα των NPEs.

Ηεικόνα στο ταμπλό
Στοταμπλό τώρα, ο Ελλάκτωρ σημείωσε απώλειες 2,31%, με τις Motor Oil, Φουρλής, ΑΔΜΗΕ και
ΟΤΕ να ακολουθούν με πτώση που ξεπέρασε το 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Jumbo, Aegean,
ΟΛΠ, ΕΧΑΕ, Titan, Coca Cola, Alpha Bank, Σαράντης και Ελληνικά Πετρέλαια.
Στοναντίποδα, η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε με άλμα 2,07%, με τις ΔΕΗ, Εθνική και ΟΠΑΠ να
κλείνουν με κέρδη που ξεπέρασαν το 1%. Ήπια ανοδικά ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι Λάμδα,
Μυτιληναίος, Βιοχαλκο, Eurobank και Πειραιώς, με τις Cenergy και ΓΕΚ Τέρνα να κλείνουν χωρίς
μεταβολή.
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