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Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση 
για την επιστροφή της τρόικας
Αγώνα δίνουν στην κυβέρνηση για να ξεπεραστούν τα εμπόδια 

που έχουν προκύψει με την τρόικα και να προχωρήσει ο αρχικός 

σχεδιασμός με χρονικό ορίζοντα την προεδρική εκλογή. Ακόμα 

σύγκλιση με τους δανειστές δεν έχει επέλθει, καθώς -κυρίως 

το ΔΝΤ και λιγότερο η Κομισιόν- κρατούν σκληρή στάση, απαι-

τώντας την υλοποίηση από τη χώρα μας όλων των δεσμεύσεων 

που έχει αναλάβει.

Πηγές των Βρυξελλών επέμεναν ότι «η τρόικα θα επιστρέψει 

όταν η Αθήνα δείξει πρόοδο», πετώντας το γάντι στην ελληνική 

πλευρά, η οποία άλλωστε είναι αυτή που καίγεται να ολοκληρω-

θεί η αξιολόγηση και να ξεκινήσει τη συζήτηση για την επόμενη 

μέρα. Ενθαρρυντική, πάντως, ήταν η έμμεση στήριξη που πα-

ρείχε ο υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας και πρόεδρος 

του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, που δήλωσε πως δεν 

πρόκειται να υπάρξει νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα με συγκε-

κριμένους όρους και σταθερή δανειοδότηση, όπως ίσχυε μέχρι 

τώρα. 

Για δεύτερη φορά πάντως μέσα σε λίγες ώρες η κυβέρνηση, διά 

του Ευάγγελου Βενιζέλου, προσδιόρισε χρονικά τη συμφωνία 

του ολοκληρωμένου ελληνικού σχεδίου πριν από την έναρξη 

της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή 

τον Φεβρουάριο, ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι θα μπο-

ρούσε αυτό να αποτελέσει και τη νέα στρατηγική του Μεγάρου 

Μαξίμου. Δηλαδή, έχοντας εξασφαλίσει επισήμως τη διαβεβαί-

ωση των εταίρων πως η Ελλάδα έχει διασωθεί, να παρουσιάσει 

ταυτόχρονα και δημοσίως λίγο πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία 

στη Βουλή τη συμφωνία με την τρόικα, την προληπτική γραμμή 

στήριξης και την έναρξη διευθέτησης του χρέους, θέτοντας 

τους βουλευτές προ των ευθυνών τους και καλώντας τους να 

απαντήσουν στο δίλημμα για την επόμενη μέρα.

Στην προσπάθειά της να πείσει την τριμερή να επιστρέψει 

σύντομα η κυβέρνηση βάζει στο τραπέζι συμβιβασμούς και 

υποχωρήσεις, που κρίνονται αναγκαίες για τη συνέχιση των 

διαπραγματεύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πιθανότητα 

μικρών αλλαγών στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις. Από την άλλη, 

ανοικτή παραμένει από την ελληνική πλευρά η συζήτηση για το 

ενιαίο μισθολόγιο και τον συνδικαλιστικό νόμο, ενώ στο ασφαλι-

στικό συζητιούνται μόνο θέματα διοικητικού χαρακτήρα και όχι 

μείωση συντάξεων.

Στη συνάντηση Σαμαρά – Βενιζέλου τέθηκαν όλα τα ανοιχτά μέ-

τωπα και οι εναλλακτικές που έχει τη δυνατότητα να προτείνει η 

ελληνική πλευρά, στο μέτρο πάντως των αντοχών της κοινωνίας, 

αλλά και των... βουλευτών. Στο μεγαλύτερο μέρος της δίωρης 

σύσκεψης συμμετείχαν και οι διοικητές των τεσσάρων συστη-

μικών τραπεζών (ΕΤΕ, Alpha Bank, Πειραιώς και Eurobank), 

με κύριο θέμα τη ρευστότητα της οικονομίας. Φέρεται να συμ-

φωνήθηκε πως τους επόμενους μήνες πρέπει να ριχθούν στην 

αγορά 5-7 δισ. ευρώ ώστε να πάρει σάρκα και οστά ο στόχος 

της ανάπτυξης. Παράλληλα, οι τραπεζίτες συντάχθηκαν με την 

κυβερνητική γραμμή ότι δεν υπάρχει θέμα ξεπαγώματος των 

πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, ζήτημα για το οποίο εκφρά-

ζονται ενστάσεις από τους δανειστές.

NOMURA: Η εκλογή Προέδρου της Δημο-

κρατίας παραμένει το βασικό ορόσημο που 

θα καθορίσει την τάση για τα ελληνικά ομό-

λογα και τις μετοχές τους επόμενους μήνες, 

υπογραμμίζει σε έκθεσή της η Nomura. Όπως 

επισημαίνει, στην παρούσα φάση, η πιθανό-

τητα διεξαγωγής πρόωρων εκλογών λόγω 

αποτυχίας εκλογής Προέδρου διαμορφώνεται 

στο 70%, τονίζει πάντως ότι είναι μια εκτίμηση 

που μπορεί να μεταβληθεί εύκολα λόγω του 

ρευστού σκηνικού. Σε σχέση με τις διαπραγμα-

τεύσεις με την τρόικα και το τέλος του μνημο-

νίου, η Nomura σημειώνει ότι δεδομένης της 

καθυστέρησης επιστροφής της τρόικας στην 

Αθήνα, και για να μη χαθεί η δόση του EFSF, 

αλλά και η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών 

στη ρευστότητα της ΕΚΤ είναι ιδιαίτερα πιθανή 

μια προσωρινή τεχνική παράταση του υφιστά-

μενου προγράμματος για λίγους μήνες, έως 

ότου ολοκληρωθεί η πλήρης συμφωνία για την 

επόμενη μέρα, κάτι που ενδέχεται να γίνει ακό-

μη και τον Φεβρουάριο.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κε-

ντρικής Τράπεζας βρίσκονται τα σχέδια κεφα-

λαιακής ενίσχυσης που υπέβαλαν η Πειραιώς, 

η Εθνική και η Eurobank, για να λάβουν και 

τυπικά το διαβατήριο κεφαλαιακής επάρκειας. 

Στα μέσα της περασμένης εβδομάδας βρέθη-

κε στην Αθήνα κλιμάκιο στελεχών της ΕΚΤ για 

να συζητήσει από κοντά με τις τρεις εγχώριες 

τράπεζες το περιεχόμενο και τη δομή των σχε-

δίων κεφαλαιακής ενίσχυσης. Αμέσως μετά οι 

τράπεζες υπέβαλαν τα capital plans και περιμέ-

νουν την έγκρισή τους ως τις αρχές Δεκεμβρί-

ου. Πρόκειται, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, 

για τυπική διαδικασία. Οι εγχώριες τράπεζες 

είτε έχουν καλύψει τα κεφαλαιακά τους ελλείμ-

ματα, μέσω αυξήσεων κεφαλαίου που ολοκλή-

ρωσαν το 2014 (Πειραιώς), είτε τα καλύπτουν 

με τον συνυπολογισμό των δράσεων κεφαλαια-

κής ενίσχυσης, τις οποίες προβλέπουν τα στρε-

σαρισμένα, υπό το δυσμενές σενάριο, πλάνα 

αναδιάρθρωσης (Εθνική, Eurobank). Αν, όμως, 

η έγκριση των capital plans από την ΕΚΤ και τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Τραπεζικής Ενοποίη-

σης είναι τυπική υπόθεση, δεν συμβαίνει το ίδιο 

και με την εφαρμογή τους. Για τους επόμενους 

12 μήνες, όταν και προβλέπεται να ολοκλη-

ρωθεί η νέα άσκηση προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων, κλιμάκιο στελεχών της ΕΚΤ σε 

συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος θα 

ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής τους.

Δεν δείχνουν να ισορροπούν πουθενά 

οι δεικτοβαρείς τραπεζικές μετοχές 

και το Χ.Α. εγκλωβισμένο στον τραπε-

ζοκεντρικό του χαρακτήρα, αναζητεί, 

εις μάτην, στηρίγματα σε συνεχώς και 

χαμηλότερα επίπεδα. Η εικόνα των τε-

λευταίων συνεδριάσεων μεταξύ αγορα-

στών - πωλητών σχεδόν σε καθημερινή 

βάση καταλήγει σε εύκολη επικράτηση 

των δεύτερων. Μάλιστα, χθες 12/11 τα 

πράγματα θα ήταν σαφώς δυσκολότερα 

για τους βασικούς δείκτες του ελληνι-

κού χρηματιστηρίου, αν δεν το πάλευε 

ο ΟΠΑΠ (+1,33%) έχοντας σχετικές 

βοήθειες από Grivalia (+0,8%), Coca 

Cola HBC (+0,64%), ΜΕΤΚΑ (+0,12%) 

και ΕΥΔΑΠ (+3,16%). Αυτές ήταν και οι 

μοναδικές μετοχές του FTSE-25, που 

διασώθηκαν με θετικό πρόσημο, μετά 

και το χθεσινό mini «sell off». Η εικόνα 

στο τραπεζικό ταμπλό κρίνεται τουλάχι-

στον αποκαρδιωτική και η «ερώτηση του 

εκατομμυρίου» είναι τι γνωρίζουν αυτοί 

που συνεχίζουν και πουλάνε με τέτοια 

ένταση, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι σε 

νέο ιστορικό χαμηλό έκλεισαν οι Εθνική, 

Eurobank και Αττικής και σε χαμηλά 15 

μηνών οι Alpha Bank και Πειραιώς. Aνα-

κατατάξεις στις πρώτες θέσεις των κε-

φαλαιοποιήσεων του Χ.Α., καθώς στην 

πρώτη θέση πέρασε η Coca Cola HBC 

(6,4 δισ. ευρώ), ακολουθούμενη από Πει-

ραιώς (6,3 δισ. ευρώ), Alpha Bank (6,2 

δισ. ευρώ) και Εθνική (5,7 δισ. ευρώ).
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 872,31 -2,30%

FTSE 282,18 -2,49%

FTSEM 824,24 -1,75%

Δείκτης Τραπεζών 108,19 -5,06%

Μετοχές με άνοδο 36

Μετοχές με πτώση 77

Μετοχές αμετάβλητες 18

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

95.433.065

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

93.189.913


