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Το ισπανικό χρηματιστήριο καταγράφει θετική πορεία 

Για τους επενδυτές στο ισπανικό χρηματιστήριο, ο Ιούλιος ξεκίνησε αισιόδοξα. Από τις 

επτά τελευταίες συνεδρίες, ο Ibex 35 κατάφερε να ολοκληρώσει τις πέντε από αυτές 

θετικά, γεγονός που τον οδήγησε την Παρασκευή 6 Ιουλίου να καταγράψει την καλύτερη 

πορεία του από τον Ιανουάριο τ.έ. Ωστόσο, η ανοδική του πορεία δεν περιορίστηκε εκεί. 

Από τις αρχές του μήνα, ο ισπανικός δείκτης έφθασε στο 2,77% και μαζί με τις αυξήσεις 

που σημειώθηκαν τον Ιούνιο, ελαχιστοποιούν τις απώλειες που υπήρξαν από το 5,76% 

στα τέλη Μαΐου στο 1,54%.  

Η ανάκαμψη που έχει επιτευχθεί από τον Ibex 35, εδραιώθηκε στο -0,38%, καθώς 

επιβαρύνθηκε από την πτώση των τραπεζών BBVA (-2,5%) και Santander (-1%). Αυτή η 

εξέλιξη τοποθετεί την ισπανική χρηματιστηριακή αγορά στην κορυφή των ευρωπαϊκών 

χρηματιστηριακών δεικτών. Παρότι πρόκειται για ένα μήνα που έχει χαρακτηριστεί από την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων και του μικρότερου όγκου συναλλαγών, λόγω της 

έναρξης των διακοπών, ο ισπανικός δείκτης συνεχίζει να επιτυγχάνει τη μέγιστη 

ανάκαμψη, παρά τις επιπτώσεις που έχει ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. 

Η τεταμένη ηρεμία που υπάρχει στο ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο μετά τη συμφωνία που 

επετεύχθη μεταξύ της Άνγκελα Μέρκελ και του συγκυβερνώντος κόμματος (CSU) σχετικά 

με τη μετανάστευση, συνέβαλε στην ανάκαμψη κυρίως των ισπανικών και, κατόπιν, των 

ευρωπαϊκών μετοχών. Αναλυτικότερα, ο γερμανικός δείκτης Dax αυξήθηκε στο 2,47%, ο 

γαλλικός Cac στο 2,8%, ο ιταλικός Mib στο 1,96% και ο βρετανικός  FTSE στο 1,96%. 

Στην ισπανική χρηματιστηριακή αγορά, παρά τη γενική θετική πορεία, υπήρξαν αποκλίσεις 

μεταξύ των αποδόσεων των εταιρειών. Δεκαπέντε εταιρείες κατέγραψαν θετικά 

αποτελέσματα ενώ επτά αρνητικά. Μεταξύ των 15 προαναφερθέντων είναι το DIA. Η εδώ 

γνωστή αλυσίδα σουπερμάρκετ έφθασε το 8,66%, που όμως δεν στάθηκε αρκετό για να 

καλύψει τα αρνητικά νούμερα του έτους (-37%).  Η ανάκαμψη που σημειώνει η αλυσίδα 

Día συμπίπτει με τη χαμηλότερη πίεση εκ μέρους των κυριότερων επενδυτών. Σύμφωνα 

με τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Εθνική Επιτροπή 

Αγοράς Κινητών Αξιών (CNMV), οι κερδοσκοπικοί επενδυτές είχαν το 16,88% του 

κεφαλαίου. 

Ο δεύτερος δείκτης που σημείωσε μεγαλύτερη αύξηση είναι ο CIE. Η ισχυρή 

κατασκευαστική εταιρεία εξαρτημάτων αυτοκινήτων εκμεταλλεύτηκε τις πρώτες περιόδους 

του μήνα για να ανασυνθέσει τις πτώσεις που καταγράφηκαν από την είσοδό της στην 
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ισπανική χρηματιστηριακή αγορά στις 18 Ιουνίου. Η εταιρεία συγκέντρωσε 7,75%, λόγω 

του ενδεχομένου ο πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Ντόναλντ Τραμπ να μην επιβάλει τελικά 

δασμούς στον τομέα. 

Θετική πορεία κατέγραψε, επίσης, η βιομηχανική εταιρεία Acerinox (5,99%)  και  η 

ενεργειακή Repsol (3,1%), η οποία διανύει ιδιαίτερα θετική περίοδο στο ισπανικό 

χρηματιστήριο. Οι μετοχές της ανακτούν τα επίπεδα του 2012 (17 ευρώ), χάρη στην άνοδο 

του αργού πετρελαίου καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλλει η διοίκηση για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της. Μετά την Endesa 5,95%, ακολουθούν οι επίσης 

ενεργειακές εταιρείες, Red Eléctrica (4,62%), Iberdrola (4,62%) και Naturgy (3,62%). Αυτές 

οι επιχειρήσεις μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την μεταβλητότητα της αγοράς. Η ελκυστική 

μερισματική απόδοση καθώς και τα επαναλαμβανόμενα έσοδά τους, τις καθιστούν 

προτιμώμενες επιλογές για τους διαχειριστές και τους αναλυτές για να ξεφύγουν από την 

αστάθεια που κλόνισε τις χρηματιστηριακές αγορές κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος 

έτους. 

Ο αδικημένος τραπεζικός τομέας διαθέτει 3 χαρακτηριστικούς εκπροσώπους στο 

χρηματιστήριο που κατέγραψαν θετική πορεία, την Caixa Bank, την Santander και την  

Bankinter.          

 


