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Πτώση χωρίς φρένα στο Χρηματιστήριο
Δυστυχώς για το Χρηματιστήριο, επαλη-

θεύτηκαν τα αρνητικά σενάρια και χθες 

11/12 καταγράφηκε νέα ισχυρή πτώση. 

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα 

περισσότερο όταν ο Γενικός Δείκτης 

διέσπασε καθοδικά τη θεωρούμενη 

ισχυρή ζώνη στήριξης των 860-850 

μονάδων, ενώ και οι νέες δηλώσεις του 

πρωθυπουργού ότι ο Σταύρος Δήμας 

θα είναι υποψήφιος της κυβέρνησης 

και στην τρίτη ψηφοφορία, έκλεισαν τα 

«παράθυρα ελπίδας» από όσους ποντά-

ριζαν σε κάποια έκπληξη της τελευταίας 

στιγμής και εκεί η πτωτική τάση πήρε 

ανεξέλεγκτη μορφή.

Πλέον, δεν είναι λίγοι αυτοί που θεω-

ρούν ότι αν συνεχιστεί το ίδιο κλίμα ξε-

πουλήματος στους ελληνικούς τίτλους, 

δεν μπορεί να αποκλειστεί η επαναπρο-

σέγγιση των χαμηλών του 2012, ενώ 

ακόμα ζοφερότερη είναι η εικόνα σε 

επιμέρους τίτλους, καθώς αρκετοί προ-

σγειώνονται σε νέα ιστορικά χαμηλά. 

Έτσι σε νέα ιστορικά χαμηλά έκλεισαν 

οι μετοχές των Εθνικής και Eurobank, 

όπως και της Viohalco (από τότε που ε-

πέστρεψε στο Χ.Α.), όπως και η Αττικής, 

αλλά και τα warrants των Εθνικής και 

Πειραιώς.

Σε μόλις τρεις συνεδριάσεις, ο Γενικός 

Δείκτης σημειώνει απώλειες 20%, έχο-

ντας υποχωρήσει σε επίπεδα Ιουλίου 

2013, με το αμέσως χαμηλότερο κλεί-

σιμο να έχει σημειωθεί στις 16/7/2013 

(818,62 μονάδες). Σε επίπεδα Νοεμβρί-

ου 2011 ο δείκτης υψηλής κεφαλαιο-

ποίησης, καθώς χαμηλότερο κλείσιμο 

έχει σημειωθεί στις 21/11/2011 (262,59 

μονάδες). Εντυπωσιακά χειρότερα τα 

πράγματα για τον κλαδικό δείκτη των 

Τραπεζών, καθώς κλείσιμο χαμηλότερα 

των 100 μονάδων συναντάται τον Μάρ-

τιο του 1987 και πιο συγκεκριμένα στις 

6/3/1987 (97,87 μονάδες). 

«Margin calls» και επιθετικές κινήσεις 

«stop loss» δημιουργούν ένα εκρηκτικό 

μίγμα, ανεξέλεγκτης και ανατροφοδο-

τούμενης πτώσης, με εμφανέστατο τον 

συνωστισμό στη θύρα εξόδου. Ακατά-

παυστες οι πιέσεις και στην αγορά ομο-

λόγων, όπου η απόδοση του Ελληνικού 

10ετους επιστρέφει στο 9%.

ΑΝΕΡΓΙΑ: Μικρή υποχώρηση σημείωσε η 

ανεργία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 

2014, καθώς διαμορφώθηκε στο 25,7%, 

από 26% τον Αύγουστο, σύμφωνα με 

τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική 

Στατιστική Αρχή. Τα σκήπτρα κατέχει η πε-

ριοχή της Μακεδονίας-Θράκης και οι νέοι 

ηλικίας 15-24 με ποσοστό 49,8%. Αναλυ-

τικότερα το εποχικά διορθωμένο ποσοστό 

ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2014 ανήλθε 

σε 25,7% έναντι 28% τον Σεπτέμβριο του 

2013 και 26% τον Αύγουστο του 2014. 

Το σύνολο των απασχολουμένων τον Σε-

πτέμβριο του 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε 

σε 3.589.280 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν 

σε 1.241.114 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη 

ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.293.357 

άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν 

κατά 79.247 άτομα σε σχέση με τον Σε-

πτέμβριο του 2013 (αύξηση 2,3%) και αυ-

ξήθηκαν κατά 55.085 άτομα σε σχέση με 

τον Αύγουστο του 2014 (αύξηση 1,6%). Οι 

άνεργοι μειώθηκαν κατά 123.115 άτομα σε 

σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013 (-9%) 

και μειώθηκαν κατά 940 άτομα σε σχέση 

με τον Αύγουστο του 2014 (-0,1%). Οι οικο-

νομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που 

δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, 

μειώθηκαν κατά 6.501 άτομα σε σχέση με 

τον Σεπτέμβριο του 2013 (μείωση 0,2%) 

και μειώθηκαν κατά 58.519 άτομα σε σχέ-

ση με τον Αύγουστο του 2014 (-1,7%).

ΤΧΣ: Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ο-

μολόγων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας δεν σημείωσε μεταβολή 

από την 31η Δεκεμβρίου 2013 και παρέ-

μεινε στα 11 δισ. ευρώ σε ονομαστική 

αξία, ενώ παράλληλα τα διαθέσιμα στην 

Κεντρική Τράπεζα ανήλθαν στα 625 εκατ. 

ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

Το συνολικό «μαξιλάρι» διαμορφώθηκε 

στα 11,6 δισ. ευρώ. Στο εννεάμηνο η εύ-

λογη αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις 

τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική 

Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, 

Eurobank) αποτιμήθηκε στα 17 δισ. έναντι 

22,5 δισ. την 31η Δεκεμβρίου 2013. Για την 

ίδια περίοδο το Ταμείο κατέγραψε ζημίες 

5,07 δισ. ευρώ και έσοδα από τόκους 59 

δισ. ευρώ.

Ανησυχία προκαλεί στα τραπεζικά επιτελεία η παρατεταμένη 

πολιτική αβεβαιότητα, καθώς θεωρούν χαμένο χρόνο και το 

πρώτο δίμηνο του 2015, όταν με βάση τα στρατηγικά τους πλάνα 

εκτιμούσαν ότι οι ελληνικές τράπεζες θα είχαν πάρει την πολυ-

πόθητη αναβάθμιση και ο δρόμος προς τις διεθνείς αγορές χρή-

ματος και κεφαλαίων θα άνοιγε με καλύτερες προϋποθέσεις.

Ένα, επίσης, καυτό μέτωπο για τον κλάδο είναι η διατήρηση της 

ηρεμίας στα γκισέ, μιας και μέχρι σήμερα οι καταθέτες έχουν 

αποδείξει ότι ενδίδουν στον πολιτικό πανικό αποσύροντας τις 

καταθέσεις τους. Μολονότι στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους τα 

τραπεζικά στελέχη εκφράζουν προβληματισμούς, συνιστούν 

ψυχραιμία και επισημαίνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει διανύ-

σει πολλά χιλιόμετρα προς τη σωστή κατεύθυνση, γεγονός που 

το γνωρίζουν τόσο τα εγχώρια πολιτικά κέντρα, όσο και οι εταί-

ροι της χώρας. Ωστόσο, τονίζουν ότι για ακόμη μία φορά βάζουν 

τα μολύβια κάτω...

Μέχρι, λοιπόν, να ξεκαθαρίσει το πολιτικό σκηνικό το μόνο 

βέβαιο είναι ότι σημαντικές πρωτοβουλίες και κινήσεις αναστέλ-

λονται. Το πρώτο που ανέμεναν με το νέο έτος, και εφόσον η 

διαπραγμάτευση με την τρόικα είχε αίσιο τέλος και η χώρα απο-

κτούσε την ομπρέλα της προληπτικής γραμμής, ήταν η αναβάθ-

μιση της ελληνικής οικονομίας και κατ’ επέκταση του τραπεζικού 

συστήματος. «Αυτή η εξέλιξη παγώνει και συναρτάται με τις πολι-

τικές εξελίξεις», τόνισε στο Εuro2day.gr υψηλόβαθμο στέλεχος 

τράπεζας, προσθέτοντας: «Χάνουμε πολύτιμο χρόνο την ώρα 

που η αγορά και οι επιχειρήσεις κρέμονται από μία κλωστή».

Απόρροια της αναστολής της αναβάθμισης είναι η υιοθέτηση 

αμυντικής στάσης όσον αφορά τη χρηματοδότηση της οικονο-

μίας. «Πράγματι οι τράπεζες ανακοίνωσαν τα πλάνα τους για τις 

χορηγήσεις του 2015. Σαφώς δεν ακυρώνονται, αλλά εκ των 

πραγμάτων το πρώτο δίμηνο σίγουρα και οι επιχειρήσεις δεν θα 

τρέξουν για δάνεια μέχρι να δουν πώς θα διαμορφωθεί το πολι-

τικό τοπίο», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Πάγωμα, τουλάχιστον προς το παρόν, επίκειται και σε πωλήσεις 

περιουσιακών στοιχείων από τις ίδιες τις τράπεζες. «Κανένας εν 

μέσω αβεβαιότητας δεν θα προχωρήσει σε deals και επενδύ-

σεις. Είναι λογικό», υπογραμμίζει στέλεχος τράπεζας, και προ-

σθέτει: «Ο αγώνας δρόμου, εκ νέου, για εμάς είναι να πείσουμε 

τους μετόχους μας ότι η χώρα θα συνεχίσει παρά τις όποιες 

αναταράξεις την πορεία της».

Στο μέτωπο των καταθέσεων, τραπεζικές πηγές αναφέρουν στο 

euro2day.gr ότι επικρατεί ψυχραιμία, παρά τα ερωτήματα των 

καταθετών, τα οποία είχαν μία μικρή ένταση τα τελευταία 24ω-

ρα. Μάλιστα, στέλνουν μήνυμα στους καταθέτες ότι τα χρήματα 

είναι ασφαλή και δεν πρέπει να επικρατήσουν συμπεριφορές 

πανικού όπως στο παρελθόν.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 827,98 -7,35%

FTSE 266,34 -7,69%

FTSEM 725,27 -6,11%

Δείκτης Τραπεζών 99,04 -8,82%

Μετοχές με άνοδο 21

Μετοχές με πτώση 104

Μετοχές αμετάβλητες 16

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

195.967.295

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

195.967.295


