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Άμυνεςγια τη διατήρηση του κρίσιμου επιπέδου των 910 μονάδων κατάφερε να υψώσει σήμερα το
Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και έκλεισε με σημαντικές απώλειες, δεν επέτρεψε στους
πωλητές να έχουν τον πλήρη έλεγχο, κινδυνεύοντας να εισέλθει από τις πρώτες ημέρες της νέας
χρονιάς σε τεχνικές περιπέτειες.
ΟΓενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,14% στις 914,17 μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ 904,84
μονάδων (-2,15%) και 916,05 μονάδες (-0,93%). Ο τζίρος ανήλθε στα 260,1 εκατ. ευρώ και ο
όγκος στα 179,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών διακινήθηκαν 181,5
εκατ. τεμάχια.
Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,19%, στις 2.280,27 μονάδες, ενώ στο
+0,03% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.201,17 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με απώλειες 3,39% στις 839,01 μονάδες.
Ανκαι ενδοσυνεδριακά έφτασε ακόμη και στις 904 μονάδες, τη στιγμή που κατέγραφε απώλειες
2,15%, τελικά ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κρατήσει τις 910 μονάδες στο κλείσιμο, οι οποίες και
αποτελούν το μεγάλο ανάχωμα πριν την εκ νέου δοκιμασία των 900 μονάδων. Ωστόσο, ο FTSE
25 έχασε το επίπεδο των 2.290 μονάδων, που ήταν και η σημαντική βραχυπρόθεσμη στήριξη, με
την αγορά να παραμένει ευάλωτη στην άνοδο του διεθνούς ρίσκου, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις
στη Μέση Ανατολή.
Πάντως, η σημερινή ήταν η δεύτερη συνεδρίαση εντός του 2020 που ο διεθνής παράγοντας
επιδρά έντονα αρνητικά στο ΧΑ, κάτι που είχαν τονίσει και οι περισσότεροι εγχώριοι αναλυτές στις
προοπτικές του ΧΑ για τη νέα χρονιά. Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν
προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν με
ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τα πρώτα αντίποινα του Ιράν κατά των ΗΠΑ.
Όπωςεπισημαίνει η UBS, ενώ οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι πιθανό να συνεχιστούν, δεν
εκτιμάται ότι θα υπάρξει σοβαρή κλιμάκωση, καθώς και οι δύο πλευρές δεν έχουν συμφέρον να
ακολουθήσουν μια ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση. Υπό το βασικό σενάριο της ελβετικής
τράπεζας, η πρόσφατη επίθεση του Ιράν στη βάση των ΗΠΑ στο Ιράκ θα έχει περιορισμένη και

προσωρινή επίπτωση στις διεθνείς αγορές, και έτσι διατηρεί την overweight στάση της για τις
διεθνείς και τις αμερικάνικες μετοχές, ενώ συνεχίζει να αναμένει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα
κινηθούν χαμηλότερα το επόμενο διάστημα.
Εκτόςτων παραπάνω πάντως, οι σημαντικότερες πιέσεις τελικά σήμερα ήλθαν από τις ανησυχίες
που προκάλεσαν τα μεγάλα πακέτα που διακινήθηκαν στις μετοχές της Eurobank και της Εθνικής.
Σε αυτά τα πακέτα των 139 εκατ. τεμαχίων οφείλεται και η εκτόξευση του τζίρου, κατά 181,5 εκατ.
ευρώ. Η μεγάλη ανησυχία είναι ότι τα πακέτα έγιναν σε τιμές χαμηλότερες της τρέχουσας, και για
τις δύο τραπεζικές μετοχές, κάτι που έχει προβληματίσει την αγορά, καθώς δεν αποκλείεται να
υποδηλώνει κάποια αποεπένδυση από το ΧΑ, ενόψει της κλιμάκωσης του γεωπολιτικού ρίσκου.
Ενός ρίσκου, που αυξάνεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράκ, και φαίνεται ότι επηρεάζει
άμεσα την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε περιφερειακές αγορές, όπως η ελληνική.

Ταμπλό
Στοπλαίσιο αυτό, η Eurobank έκλεισε με απώλειες 5,51% και η Εθνική με 4,71%, ενώ ο Ελλάκτωρ
βρέθηκε στο -3,04% και η Τέρνα Ενεργειακή στο -2,29%. Άνω του 1% ήταν οι απώλειες σε
Πειραιώς, Μυτιληναίο, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΤΕ και Ελληνικά Πετρέλαια.
Ήπιαπτωτικά εκλεισαν οι Jumbo, Βιοχαλκο, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ, Λάμδα, Titan και Motor Oil, ενώ στον
αντίποδα, ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Σαράντης, ΓΕΚ Τέρνα, Coca Cola και Aegean. Ο Φουρλής
ενισχύθηκε κατά 1,39%.
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