Άμυνες στο τραπεζικό sell-off
βγάζει το Χρηματιστήριο
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ΤηςΑλεξάνδρας Τόμπρα
Προσπάθειανα κρατήσει τα επίπεδα των 610-612 μονάδων κάνει αυτήν την ώρα, το χρηματιστήριο
Αθηνών, το οποίο "παλεύει" να περιορίσει την επίδραση του νέου sell off στον τραπεζικό κλάδο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,66% στις 615,22 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι
στα 19,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,51% καταγράφει και ο FTSE 25,
στις 1.625,52 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες 5% στις 484,70 μονάδες.
Ηαγορά (ξανά) είδε τις 612 μονάδες όταν έγινε γνωστή η εκτίμηση της Societe Generale για
πιθανή αφαίρεση των Πειραιώς, Εθνικής και Eurobank από τον δείκτη αναδυόμενων αγορών του
MSCI. Όμως αντέδρασε ελαφρώς, περιορίζοντας τις απώλειες στον γενικό δείκτη, όχι όμως και
στον τραπεζικό κλάδο, ο οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.
ΟMSCI θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δεικτών της στις 13 Νοεμβρίου, με
τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ στις 30 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη λίστα που παρουσιάζουν για τις
πιθανές προσθήκες και διαγραφές των δεικτών MSCI Ανεπτυγμένων Αγορών και MSCI
Αναδυόμενων Αγορών, οι τρεις από τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες (εκτός της Alpha
Bank) θα οδηγηθούν προς την "έξοδο". Οι λόγοι που δίνει η τράπεζα, είναι κυρίως τεχνικοί και
αφορούν είτε το μέγεθος της κεφαλαιοποίησής τους είτε το πιο "τεχνικό" κομμάτι που αφορά την
εκτιμώμενη μείωση του βάρους του κλάδου στον δείκτη (segment decrease).
Ηεκτίμηση αυτή προκάλεσε νέες ρευστοποιήσεις στις τραπεζικές μετοχές, διευρύνοντας το
πτωτικό τους σερί. Από τις 29 Αυγούστου, όταν άρχισε η μεγάλη πτώση του τραπεζικού κλάδου, η
Eurobank χάνει 29%, η Πειραιώς είναι στο -52%, η Εθνική υποχωρεί κατά 39% και η Alpha Bank
είναι στο -28%. Και το χειρότερο είναι ότι η SocGen εκτιμά ότι οι πιθανές εκροές αναμένεται να
διαμορφωθούν στα 52,73 εκατ. δολάρια για την Eurobank, στα 17,59 εκατ. δολ. για την Πειραιώς
και στα 23,34 εκατ. δολ. για την Εθνική Τράπεζα.
Σεαυτό το πλαίσιο, η εβδομάδα κλείνει και πάλι αρνητική, με τη ζώνη των 600 μονάδων να
συνεχίζει να είναι διαγραμματική στήριξη, ενώ για να αλλάξει το κλίμα πρέπει να υπάρξει
κατοχύρωση των 645 μονάδων. Ένα τέτοιο σενάριο έχει μικρές όμως πιθανότητες, δεδομένου του
ότι η αγορά έδειξε την αδυναμία της συσσωρεύοντας στο εύρος των 610-650 μονάδες τις
προηγούμενες ημέρες.

Στοταμπλό τώρα, η Eurobank και η Εθνική σημειώνουν απώλειες 7,55% και 7,37% αντίστοιχα,
ενώ η Πειραιώς είναι στο -4,62%. Άνω του 2% είναι η πτώση σε Alpha Bank, Grivalia και
Σαράντης, ενώ άνω του 1% σε Φουρλή, ΑΔΜΗΕ και Μυτιληναίο.
Ήπιαπτωτικά κινούνται οι ΕΧΑΕ, ΟΛΠ, ΓΕΚ Τέρνα, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ και Jumbo, ενώ στον αντίποδα,
ήπια ανοδικά οι Λάμδα, Ελληνικά Πετρέλαια, Aegean, ΕΕΕ και ΟΤΕ. Άνω του 1% είναι η άνοδος
σε Βιοχαλκο, Motor Oil, ΟΠΑΠ και Τιτάν.
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