
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. 

 

Με το βλέµµα στις εξελίξεις που θα δροµολογηθούν µετά το Eurogroup  

της Πέµπτης 15/6  κινείται η εγχώρια χρηµατιστηριακή αγορά. Ο 

χαµηλός τζίρος των τελευταίων ηµερών υποδηλώνει επιφυλακτικότητα 

από την πλευρά των επενδυτών ταυτόχρονη συγκρατηµένη  αισιοδοξία, 

δεδοµένου ότι ο Γενικός ∆είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κινείται 

σε ένα στενό εύρος πέριξ των 780 µονάδων µε την βραχυχρόνια τάση να 

παραµένει θετική. Οι τράπεζες εξακολουθούν να παρουσιάζουν 

αυξηµένη µεταβλητότητα ενώ παρατηρούµε και µία κινητικότητα σε 

τίτλους της µεσαίας κεφαλαιοποίησης, όπως οι εταιρείες 

ιχθυοκαλλιεργειών, κλάδου υγείας κ.α 

 

Η µεσοπρόθεσµη πορεία της εγχώριας χρηµατιστηριακής  αγοράς θα 

εξαρτηθεί κυρίως από την έκβαση του µεθαυριανού Eurogroup. Το 

πιθανότερο σενάριο είναι ότι καταρχήν θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 

και θα εγκριθεί η εκταµίευση της δόσης. Μέχρι στιγµής, δεν φαίνεται ότι 

θα υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη στο θέµα του χρέους πλην ίσως 

κάποιας γενικής διατύπωσης που θα επανεπιβεβαιώνει την δέσµευση των 

δανειστών να ληφθούν µέτρα για την οµαλή εξυπηρέτηση του χρέους στο 

µέλλον εφόσον είναι αναγκαίο. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες αναφορές 

σε πρόσθετα κονδύλια από ειδικά χρηµατοδοτικά σχήµατα για τόνωση 

της ανάπτυξης και ίσως και το ποσό της δόσης να  ξεπεράσει τα 8 δις 

προκειµένου να εξοφληθούν υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου ώστε να υπάρξει 

µία ένεση ρευστότητας στην αγορά. Στο σενάριο αυτό επέρχεται µία 

σχετική ηρεµία στην αγορά εφόσον αποµακρύνονται κίνδυνοι νέας 

κρίσης µε τους δανειστές και προβλήµατα στην αποπληρωµή λήξεων 

οµολόγων µε αποτέλεσµα το χρηµατιστήριο να προσπαθήσει να βρει ένα 

νέο εύρος διακύµανσης περί τις 800 µονάδες. 

 

Σε ένα πιο αισιόδοξο σενάριο, θα µπορούσε να υπάρχει µία διατύπωση -

δέσµευση στο θέµα του χρέους από την πλευρά των δανειστών που θα 

επέτρεπε στην ΕΚΤ να συµπεριλάβει τα ελληνικά οµόλογα στο 

πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης δηµιουργώντας ένα θετικότερο κλίµα 

στην αγορά και βοηθώντας την περαιτέρω αποκλιµάκωση των 

αποδόσεων των ελληνικών οµολόγων µε συνέπεια και µία εντονότερη 

ανοδική αντίδραση στην εγχώρια χρηµατιστηριακή αγορά, στο βαθµό 

που υπάρξει συναλλακτική αναβάθµιση µε συναλλαγές πάνω 100 εκ. 

ευρώ ηµερησίως και σταθεροποίηση σε αυτά τα επίπεδα. 

 

Στο απαισιόδοξο σενάριο που συγκεντρώνει µικρή πιθανότητα, 

µπορούσαµε να δούµε µία αναβολή στην λήψη απόφασης στις 15/6 και 



παραποµπή του θέµατος στην Σύνοδο Κορυφής της 22/6 µέσα σε κλίµα 

έντασης. Σε αυτή την περίπτωση ο Γενικός ∆είκτης θα δοκιµάσει τις 

στηρίξεις περί τις 750 µονάδες και η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τις 

αποφάσεις που θα λαµβάνονταν στην Σύνοδο Κορυφής. 

 

Στο διεθνές περιβάλλον, οι βρετανικές εκλογές οδήγησαν στην πύρρεια 

νίκη της Τερέζα Μέι που σηµατοδοτεί ωστόσο την αποµάκρυνση του 

σεναρίου ενός σκληρού Brexit για τη Μεγάλη Βρετανία, διαδικασία που 

είναι πιθανό να αποτιµηθεί θετικά για την Ε.Ε. σε επόµενη φάση. 

Παράλληλα, η επικράτηση Μακρόν και στις βουλευτικές εκλογές της 

Γαλλίας διαµορφώνει προϋποθέσεις για πρωτοβουλίες ευεργετικές για 

υιοθέτηση πολιτικών αυξηµένης συνοχής από την Ευρώπη. Εξελίξεις 

εποµένως ευεργετικές για την ευρωπαϊκή οικονοµία και τις αγορές της, 

δηµιουργώντας προϋποθέσεις για αυξηµένες τοποθετήσεις κεφαλαίων σε 

αυτές. Στο σενάριο του λευκού καπνού στο Eurogroup της Πέµπτης, η 

ελληνική οικονοµία µπορεί να επιταχύνει την πορεία της προς 

αυξηµένους ρυθµούς ανάπτυξης…  
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