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Σταθεράανοδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς να προχωρά σε υπερβολές,
παρά μόνο αυτές που "απαιτούνται" για να δημιουργήσει ένα μαξιλάρι ασφαλείας πάνω από τις
920 μονάδες.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,50% στις 924,94 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 31,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 13,2 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,55% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 2.311,19 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει κέρδη 0,54% στις 872,07 μονάδες.

Ανκαι δεν βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα των καταλυτών της αγοράς, το ΧΑ σαφώς και θα
παρακολουθήσει την συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με τον αμερικανό
πρόεδρο, Ντ. Τράμπ, από την οποία εκτός από κάποια διπλωματική στήριξη στο μέτωπο της
τουρκικής προκλητικότητας, ίσως και να κρύβει και κάποια στήριξη στον τομέα των επενδύσεων.
Άλλωστε, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση αύριο συνάντηση με ισχυρούς επενδυτές, που,
όπως παρατηρούν κυβερνητικά στελέχη, βλέπουν ήδη την Ελλάδα με άλλο μάτι και εκδηλώνουν
αυξημένο ενδιαφέρον για τη χώρα μας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Capital.gr η Αθήνα προσδοκά ότι ιδιαίτερα θετικά μηνύματα θα
προκύψουν και από το σημερινό τετ α τετ του κ. Μητσοτάκη με την γενική διευθύντρια του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Μηνύματα που θα σχετίζονται τόσο με
τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, όσο και με το μείζον μέτωπο της μείωσης των υψηλών
πρωτογενών πλεονασμάτων, που μετατρέπεται στο νούμερο ένα στοίχημα για την κυβέρνηση
Μητσοτάκη μέσα στους πρώτους μήνες του 2020.
Στομεταξύ, η Citigroup επανήλθε για ακόμη μία φορά και γνωστοποίησε ότι για την Ελλάδα
αναμένονται πολλές αναβαθμίσεις τη νέα χρονιά. Όπως έχει σημειώσει και στο πρόσφατο
παρελθόν, οι οίκοι θα προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις της Ελλάδας αυτό το έτος, δεδομένων των
ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών. Και αν το κάνουν (κατά τρεις ή τέσσερις βαθμίδες), η Ελλάδα
μπορεί να επωφεληθεί σε όρους ρευστότητας από την ένταξη των ομολόγων στους δείκτες
επενδυτικής βαθμίδας καθώς και στο QΕ. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να
σημειωθεί απότομη και μεγάλη συρρίκνωση των ελληνικών spreads, εκτιμώντας πως στο δ'
τρίμηνο του 2020 η απόδοση του ελληνικού 10ετούς θα βρεθεί στο 0,70% και το spread έναντι της
Γερμανίας στις 100 μ.β.
Επίσης, η Societe Generale συστήνει για το 2020 overweight θέσεις στα ελληνικά, τα ιταλικά και τα
ισπανικά καλυμμένα ομόλογα, καθώς όπως επισημαίνει τα ελληνικά καλυμμένα ομόλογα έχουν
επωφεληθεί από τις αναβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης, δεδομένης και της πολύ θετικής
δυναμικής που έχει αποκτήσει η αξιολόγηση της Ελλάδας. Το γεγονός ότι ο όγκος των ελληνικών
καλυμμένων ομολόγων σε κυκλοφορία είναι χαμηλός σε συνδυασμό με το ότι οι ελληνικοί τίτλοι
είναι φθηνότεροι από εκείνους των υπόλοιπων τραπεζών της ευρωπεριφέρειας, τους καθιστά
ελκυστικούς για τους επενδυτές και τους διαχειριστές κεφαλαίων, τονίζει η Socgen. Όπως πάντως
προσθέτει, η πορεία της ελληνικής αγοράς καλυμμένων ομολόγων είναι στενά συνοδευόμενη με
αυτήν της ελληνικής οικονομίας.
Στοταμπλό τώρα, ο ΑΔΜΗΕ σημειώνει άλμα 4,20%, με τις Σαράντης και Aegean να ακολουθούν
με +2,80% και +2,31% αντίστοιχα. Άνω του 1% είναι τα κέρδη σε Βιοχάλκο, Ελλάκτωρ, Πειραιώς,
ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ και Εθνική, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Coca Cola, ΟΛΠ, Φουρλής, Μυτιληναίος,
Alpha Bank, Τέρνα Ενεργειακή και ΟΤΕ.
Στοναντίποδα, η ΕΥΔΑΠ υποχωρεί κατά 1,33%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Ελληνικά
Πετρέλαια, Motor Oil, Jumbo, ΔΕΗ, Λάμδα, ΓΕΚ Τέρνα και Eurobank. Χωρίς μεταβολή ο Titan.
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