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Χρηματιστήριο: Η πολιτική αβεβαιότητα έφερε «κραχ»
Οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στις δια-

πραγματεύσεις με την τρόικα και, κυρίως, 

η απόφαση της κυβέρνησης για επίσπευ-

ση των διαδικασιών που θα αφορούν 

στην εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας 

όχι μόνο έφερε καταιγισμό πωλήσεων 

στο Χρηματιστήριο χθες (9/12), αλλά 

εξέθεσε ανεπανόρθωτα το τελευταίο 

ανοδικό κύμα και όλους όσους υποστήρι-

ζαν ότι η δικομματική συγκυβέρνηση έχει 

εξασφαλισμένο το «μαγικό 180» ή τουλά-

χιστον είναι πολύ κοντά σε αυτόν και σε 

αυτό ποντάριζε η αγορά.

Δυστυχώς για τους συγκρατημένα αισιό-

δοξους των αμέσως προηγούμενων συ-

νεδριάσεων, η αγορά ήλθε αντιμέτωπη με 

τις φήμες που συντήρησαν την τελευταία 

ανοδική αντίδραση και όχι μόνο τις διέλυ-

σε με τον πλέον εμφαντικό τρόπο, αλλά 

επιβεβαίωσε και όλους όσους υποστή-

ριζαν ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι ο 

αποφασιστικός καταλύτης μέχρις ότου 

αποκατασταθεί πλήρως η ορατότητα που 

θα αφορά την «επόμενη μέρα» για το εγ-

χώριο πολιτικό σκηνικό και τις σχέσεις με 

τους δανειστές.

Ακόμα, η χθεσινή συνεδρίαση όχι μόνο 

ήταν ο ορισμός της αποστροφής για το 

ελληνικό ρίσκο, με εντυπωσιακό συνω-

στισμό στη θύρα εξόδου, αλλά διέψευσε 

παταγωδώς και όσους υποστήριζαν ότι 

η ανακοίνωση του ονόματος του υποψή-

φιου από τη συγκυβέρνηση προέδρου 

θα μπορούσε να αμβλύνει τις πιέσεις. 

Αντίθετα, η ανακοίνωση του ονόματος 

του κ. Σταύρου Δήμα, όχι μόνο φόρτωσε 

επιπλέον το υπάρχον «ask» στέλνοντας 

χαμηλότερα τους βασικούς δείκτες του 

Χρηματιστηρίου της Αθήνας, αλλά ενερ-

γοποίησε και τον ΑΜΕΜ (Αυτόματος Μη-

χανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας) σε 

ουκ ολίγες μετοχές του FTSE-25.

Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι 

χθες, κατά κύριο λόγο, ρευστοποιούσαν 

όσοι φοβούνται τα χειρότερα. Όμως, αν 

συνεχιστεί το αρνητικό κλίμα θα ρευ-

στοποιούν, ίσως επιθετικότερα, όσοι θα 

αναγκάζονται από τον καταιγισμό των 

επερχόμενων «margin calls».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το χθεσινό 

«sell off» συνοδεύτηκε από τον μεγαλύ-

τερο τζίρο των τελευταίων 36 συνεδριά-

σεων και αυτό μόνο θετική ένδειξη δεν 

αποτελεί.

Ιδιαίτερα αρνητικά ήταν και τα μηνύματα 

από το μέτωπο των ομολόγων, τα οποία 

συνοδεύτηκαν από σημαντικό αριθμό 

ρευστοποιήσεων και αύξηση περίπου 

10% στην απόδοση του 10ετούς, που 

επαναπροσεγγίζει το 8%.

Δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ούτε η 

τελική αναλογία ανοδικών (10) - πτωτικών 

(127) μετοχών και πολύ περισσότερο το 

γεγονός ότι 63 τίτλοι τερμάτισαν την συ-

νεδρίαση με διψήφιο ποσοστό απωλειών.

Από τις μετοχές του «25άρη», μόλις 8 

τίτλοι, και πιο συγκεκριμένα οι Αεροπο-

ρία Αιγαίου (-7,27%), Coca Cola HBC 

(-6,38%), ΟΛΠ (-8,5%), Τιτάν (-7,18%), 

Grivalia (-4,35%), Motor Oil (-7,85%), 

Jumbo (-9,19%0, Folli Follie Group 

(7,46%), έκλεισαν με μονοψήφια πτώση.

Από εκεί και πέρα το -16,62% του Τραπε-

ζικού Δείκτη είναι η μεγαλύτερη πτώση 

των τελευταίων 19 μηνών, με την αμέ-

σως μεγαλύτερη να έχει σημειωθεί στις 

21/5/2013 (-18,93%). Ακόμα πιο εντυπω-

σιακά τα πράγματα για τον Γενικό Δείκτη, 

καθώς από τότε που δημιουργήθηκαν οι 

βασικοί δείκτες του ελληνικού χρηματι-

στηρίου (Ιανουάριος 1985), το χθεσινό 

-12,78% είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ημε-

ρήσια πτώση, με τη μεγαλύτερη να έχει 

καταγραφεί στις 7/12/1987 (-15,03%).

Υπενθυμίζεται ότι κατά το 1987 (έτος 

που χαρακτηρίστηκε από την «Black 

Monday» στη Wall Street) σημειώθηκαν 

άλλες δύο διψήφιες πτώσεις, που ήταν 

και οι μοναδικές, στον Γενικό Δείκτη 

του Χρηματιστηρίου: στις 26/10/1987 

(-12,64%) και στις 26/11/1987 (-11,99%). 

Μόνο που τότε δεν υπήρχαν όρια στην 

ημερήσια διαπραγμάτευση των μετοχών 

και αυτό έχει τη σημασία του!

Με ένα γράμμα, μισή έκθεση αξιολόγησης και τα 

τεχνικά κλιμάκια της τρόικας να αρχίζουν να μετράνε 

τα κουκιά του δημοσιονομικού κενού κλείνει το κεφά-

λαιο των διαπραγματεύσεων για το 2014. Η συνέχεια 

του μπρα ντε φερ με την τρόικα θα ακολουθήσει το 

2015, είτε με κυβέρνηση Σαμαρά (εφόσον εκλεγεί 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Στ. Δήμας) είτε με 

τον... επόμενο, όποιος κι αν είναι αυτός. Τα μέτρα, πά-

ντως, θα κληθεί να τα ψηφίσει το ελληνικό κοινοβού-

λιο όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά τις διαδικασίες 

εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης έστει-

λε επιστολή στο Eurogroup με την οποία η ελληνική 

κυβέρνηση έθεσε δύο αιτήματα: την παροχή δίμηνης 

παράτασης του ελληνικού προγράμματος – έως τα 

τέλη Φεβρουαρίου- και την παροχή προληπτικής 

πιστωτικής γραμμής ECCL από τον ESM από την 

1η Μαρτίου. Τα αιτήματα αναμένεται να εγκριθούν 

στη σημερινή (10/12) συνεδρίαση του EuroWorking 

Group. Το Eurogroup επί της ουσίας έχει δώσει πρά-

σινο φως για τα δύο ελληνικά αιτήματα, τα οποία ό-

μως πρέπει να αποτυπωθούν σε επίσημο κείμενο από 

την ελληνική κυβέρνηση ώστε να δρομολογηθούν οι 

διαδικασίες έγκρισης από όσα ευρωπαϊκά κοινοβού-

λια απαιτείται. Παράλληλα σήμερα αναμένεται report 

της τρόικας στο οποίο θα καταγράφεται η μέχρι τώρα 

πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική 

κυβέρνηση, ενώ στην Αθήνα θα ξεκινά εκ νέου η αξι-

ολόγηση, σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, με έμφαση 

στο δημοσιονομικό κενό, το οποίο παραμένει αγκάθι.

Τα τεχνικά κλιμάκια ξεκίνησαν την αποτίμηση των 

μέτρων που έχει προτείνει η ελληνική πλευρά για να 

κλείσει το δημοσιονομικό κενό του 2015. Οι επικεφα-

λής της τρόικας είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα επι-

στρέψουν πριν από το τέλος του έτους. Η κυβέρνηση 

θα ήταν πολιτικά αδιανόητο να καλέσει τους επικεφα-

λής της στην Αθήνα –ακόμα και αν τα έχει βρει μαζί 

τους- την ώρα που στη Βουλή θα δίνεται η μάχη για 

τον Πρόεδρο (17 Δεκεμβρίου η πρώτη ψηφοφορία, 

23 η δεύτερη, 29 η τρίτη). Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, 

η τρόικα θα επανέλθει το 2015.

Αν λοιπόν η κυβέρνηση βγάλει Πρόεδρο, αμέσως με-

τά θα κλείσει -μετά σχετικής βεβαιότητας - η συμφω-

νία με την τρόικα, θα πρέπει να ψηφιστούν τα μέτρα 

και μόνο τότε θα ανοίξει ο δρόμος για το ECCL με το 

ΔΝΤ να δίνει το «παρών». Αν δεν βγει Πρόεδρος από 

την παρούσα Βουλή, η όποια επόμενη κυβέρνηση 

θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και σε 

αυτό το σενάριο είναι σαφές ότι θα χρειαστεί και νέα 

παράταση της παράτασης του ισχύοντος προγράμμα-

τος πέραν του Φεβρουαρίου.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 902,84 -12,78%

FTSE 292,16 -12,93%

FTSEM 800,63 -13,12%

Δείκτης Τραπεζών 111,57 -16,62%

Μετοχές με άνοδο 10

Μετοχές με πτώση 127

Μετοχές αμετάβλητες 9

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

217.905.561

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

269.009.213


