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Την προτελευταία θέση μεταξύ 84 χρηματιστηρίων παγκοσμίως, καταλαμβάνει
το χρηματιστήριο Αθηνών για το 2010, αφού με πτώση κοντά στο 34%, βρίσκεται
ψηλότερα μόνο από Χρηματιστήριο στη Βενεζουέλα που αποδυναμώθηκε κατά
35,56%.

      

Το ελληνικό χρηματιστήριο «δεν έτρεξε» καθόλου το 2010, παρά την ανάκαμψη
που σημειώθηκε διεθνώς – σε Αμερική και Ευρώπη – καθώς η χώρα έφθασε
μία ανάσα από την πτώχευση τον Μάιο, η οικονομία συρρικνώθηκε 4,5,
τα Greek Statics αναθεωρήθηκαν προς τα επάνω όχι μόνο μια φορά και ενώ ο
στόχος για το 2010 είναι στο 9,4% και θεωρείτε μετέωρη η επίτευξή του. Φυσικά
είναι η χρονιά του μνημονίου η οποία δεν αφήνει περιθώρια για ανάπτυξη, παρά
τις ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν γίνει και θα αποδώσουν τα επόμενα
χρόνια.

Κάτω από αυτό το πρίσμα των εξελίξεων δεν θα μπορούσε το ΧΑ να αντιδράσει,
ωστόσο κέρδη κατεγράφησαν μεμονωμένα σε ορισμένες μετοχές.

Η χρονιά ξεκίνησε από τις 2.196,16 μονάδες(31/12/2009) και κατέληξε στις 1.449
μονάδες(20/12/2010), ενώ ενδιάμεσα στη χρονιά o Γ.Δ. υποχώρησε σε χαμηλό
12ετίας και στις 1.403,92 μονάδες(7/6/2010), με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.383
μονάδες.

Από εκείνο το σημείο κινήθηκε ήπια ανοδικά και πάνω από τις 1.500 μονάδες έως το
υψηλό των 1.777,55 μονάδων στις 4 Αυγούστου(1.793,37 μονάδες ενδοσυνεδριακά
την επόμενη ημέρα).

Έκτοτε πήρε την κατιούσα έως τις 1.449,79 μονάδες στις 20 Σεπτεμβρίου και αυτό
που ακολούθησε ήταν αλλεπάλληλες στηρίξεις του ΓΔ στις 1.450 μονάδες, αφού έχει
αντιδράσει 32(!) φορές από αυτά τα επίπεδα.

Η πρώτη επέτειος της νέας κυβέρνησης έφερε το Γενικό Δείκτη του Χ.Α., 43,3%
χαμηλότερα από τα επίπεδα της 2ης Οκτωβρίου 2009(από τις 2.593,4 μονάδες
υποχώρησε στις 1.466,67 μονάδες), καθώς η ελληνική οικονομία βρέθηκε μεταξύ
σφύρας και άκμονος.

Σύμφωνα με τους χρηματιστές, ο ΓΔ δικαίως βρίσκεται σ αυτά τα επίπεδα, ωστόσο,
εντοπίζουν ορισμένες μετοχικές αξίες εταιρειών που δρουν και στο εξωτερικό
και έχουν μικρότερη εξάρτηση από την ελληνική αγορά, με μέλλον, όμως, είναι
υποτιμημένες. Όπως: Τιτάνας, Μετκα, Μυτιληναίος, Μοτορ Οιλ, 3 Ε, Τράπεζα
Κύπρου, ΕτΕ και Αλφα. Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχωρίζουν την InfoQuest,
ενώ από κλάδους, δεν αναμένουν κάποιον να καλπάσει, ούτε καν οι αμυντικοί.
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Θυμίζουμε ότι στις 31 Μαρτίου του 2003 ο Γ.Δ. έπιασε τα χαμηλά των 1.467
μονάδων και κατόπιν αντέδρασε δίνοντας το τετραετές bull market, ενώ στις 6
Μαρτίου του 2009, πέρυσι δηλαδή, ο Γ.Δ. έπιασε εκ νέου το χαμηλό των 1.467
μονάδων πριν ξεκινήσει το 8μηνο ράλι. Στην παρούσα φάση, αν χαθούν τα επίπεδα
των 1.460 με 1.465 μονάδων, τότε σχεδόν νομοτελειακά η αγορά θα κατρακυλήσει
προς τα προηγούμενα χαμηλά, που είναι το χαμηλό 12ετίας και βρέθηκε στις 7
Ιουνίου του 2010 και τις 1.383 μονάδες.

Το 2010, από τις καλύτερες επιδόσεις των μετοχών του δείκτη των blue chip
κατέγραψε η μετοχική αξία της Coca Cola 3 Ε, με κέρδη 22,6%, ενώ μόνο μία ακόμα
μετοχή του εν λόγο δείκτη σημείωσε άνοδο. Πρόκειται για τη μετοχή της Marfin
Popular Bank(+5,3% στο 1,16 ευρώ/μετοχή, και με χαμηλό 52 εβδομάδων στα 55
λεπτά. Στον αντίποδα η μητρική της MIG «έγραψε» τις μεγαλύτερες απώλειες του
FTSE 20, αφού αποδυναμώθηκε 65%. Απώλειες άνω του 60% σημείωσε στον εν
λόγω διάστημα(31/12/2009 – 20/12/2010), σημείωσε η ΑΤΕ και πτώση άνω του 50%
οι μετοχές ΕτΕ(από 15,38 ευρώ στα 6,48 ευρώ) και Πειραιώς(8,09 στα 3,70).

Τις μεγαλύτερες απώλειες στο σύνολο των εισηγμένων κατέγραψαν
τρεις «ταλαιπωρημένες» εταιρείες: Informer(-100%), ΝΕΛ(-96,7%) και Βιοτέρ(-
86,5%).

Η μεν πρώτη, αποχαιρέτισε το ταμπλό στις 10/11/2010, η δεύτερη άλεβε την
πολυπόθητη έγκριση για ΑΜΚ και η τρίτη, από 1η/12 ήρθει η επιτήρηση
για τη μετοχή και πέρασε στην κατηγορία «χαμηλής διασποράς και ειδικών
χαρακτηριστικών».

Μπαράζ εξόδου εισηγμένων από το ταμπλό

Το 2010 κορυφώθηκε το μπαράζ εξόδου εταιρειών από το Χρηματιστήριο Αθηνών,
που ξεκίνησε το 2007.

Κατά τη χρονιά που εκπνέει σε λίγες ημέρες, έχουν ήδη βγει εκτός διαπραγμάτευσης
-λόγω δημόσιων προτάσεων- η ΑΒ Βασιλόπουλος (από Delhaize), η Μπενρουμπή
(Sandrina), η SingularLogic (MIG Technology), η Εκδόσεις Λυμπέρη (Αντ.
Λυμπέρης), η Informer (Sarogad Investments), η Αγροτική Ασφαλιστική (ΑΤΕBank),
η Rainbow (Isquare) και η Imako (AMA).

Το ίδιο σενάριο, μέσω δημόσιων προτάσεων, «συζητούν» οι διοικήσεις π.χ. της
ΑΓΕΤ Ηρακλής (από τη Lafarge), της Καρέλιας (από τους μεγαλομετόχους), της
Emporiki Bank (από την Credit Agricole), της Crown Hellas Can (από την Crown
Cork & Seal Company), της Rilken (από τη Henkel) και της Nexans (από την
Alcatel), αν και στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις οι διοικήσεις των
εταιρειών έχουν διαψεύσει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το 2009 αποχώρησαν τέσσερις εταιρείες (Πειραιώς Leasing, Ρόκας, Γρηγόρης
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και Multirama), το 2008 το Χ.Α. διέγραψε έξι (Unisystems, Νεοχημική, Everest,
Cosmote, Ελαΐς και Εθνική Ασφαλιστική), το 2007 έξι εταιρείες (Νotos, Alpha
Leasing, Φοίνιξ-Metrolife, Hyatt, Δέλτα Παγωτού και Γερμανός) και το 2005 μία
(Κωτσόβολος).

Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Εισηγμένων, το 1999 το Χρηματιστήριο Αθηνών
είχε 244 εισηγμένες και μέχρι το 2009 είχαν προστεθεί 190 και είχαν αποχωρήσει
149 με τον συνολικό αριθμό την περσινή χρονιά να φθάνει τις 285. Το 1999 και το
2000 που ήταν οι χρονιές της χρηματιστηριακής φούσκας εισήχθησαν συνολικά 90
εταιρείες. Μέχρι και το 2009 από τις 90 εταιρείες, οι 69 έχουν αποχωρήσει και έχουν
παραμείνει οι 21. Άλλη χρονιά-ορόσημο ήταν το 2006 κατά την οποία αποχώρησαν ή
διεγράφησαν οριστικά 41 εταιρείες.

  

Πηγή: www.nooz.gr
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