Επισκίασαν οι τράπεζες την άνοδο
του Χρηματιστηρίου
21/Ιαν/2019 17:29

ΤηςΑλεξάνδρας Τόμπρα
Μετάαπό μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας, τελικά το χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να
κλείσει σε θετικά εδάφη, αν και η τραπεζική πτώση για ακόμη μία φορά επισκίασε την αντίδραση
των μη τραπεζικών τίτλων, αποτυπώνοντας παράλληλα και τις ανησυχίες που προκαλούν οι
εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο.
Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,31% στις 619,27 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε
μεταξύ των 614,44 μονάδων (-0,47%) και 620,28 μον. (+0,47%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 29,5
εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 20,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων
διακινήθηκαν 2,46 εκατ. τεμάχια.

Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,04%, στις 1.652,28 μονάδες, ενώ στο
+1,41% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.025,10 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης
έκλεισε με απώλειες 2,76% στις 372,20 μονάδες.
Μπορείνα προσπαθεί η εγχώρια επενδυτική κοινότητα να εξέλθει του νέου πτωτικού κύκλου που
άρχισε με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην κυβέρνηση, εντούτοις η συμπεριφορά των
τραπεζικών μετοχών δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Ο κλάδος δέχεται ένα ακόμη κύμα
πωλητών, οι οποίοι έχουν καταφέρει ένα πλήγμα που ήδη μετρά απώλειες στον κλαδικό που
ξεπερνούν το 18% μέσα σε έξι μέρες.
Οιπωλητές έχουν το πάνω χέρι στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος είναι μεν υπερπουλημένος αλλά
χωρίς αντίπαλο αγοραστικό δέος. Μάλιστα, την εικόνα αυτή τροφοδότησαν και τα νέα στοιχεία που
έχει ανακοινώσει ήδη δύο φορές μέσα στις τελευταίες ημέρες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και τα
οποία δείχνουν νέες αυξήσεις των short θέσεων, θυμίζοντας έτσι μέρες του καταστροφικού 2018
όταν ο κλάδος βίωσε ισχυρότατες πιέσεις η οποίες έφθασαν στον βαθμό της κατάρρευσης, με τη
"βουτιά" να αγγίζει ακόμα το 80%.
Καιη αγορά γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο μέτωπο της τρέχουσας αξιολόγησης αφορά τις τράπεζες
και τα δύο σχέδια που επιδιώκει να οριστικοποιήσει η κυβέρνηση για την ταχεία απομείωση των
NPLs, αλλά και για το διάδοχo του νόμου Κατσέλη/Σταθάκη. Και οι θεσμοί έχουν αρχίσει να
εκφράζουν την ανησυχία τους ότι μπορεί η οριστικοποίηση των εν λόγω σχεδίων να καθυστερήσει
κάτι το οποίο θα έχει παρενέργειες στο τραπεζικό σύστημα.
Είναικάτι που έθιξε και ο οίκος S&P την Παρασκευή, ο οποίος αν και επιβεβαίωσε την αξιολόγησή
του για το αξιόχρεο της Ελλάδας σε ‘B+/B' με θετική προοπτική, τόνισε ότι η αδυναμία των
ελληνικών τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την οικονομία επηρεάζει αρνητικά την ισχύ της
ανάκαμψης αναφέρει ο οίκος. Αναφερόμενος στο εκλογικό έτος 2019, ο οίκος σημειώνει ότι κατά
την άποψή του αυτό αποτελεί έναν κίνδυνο για καθυστερήσεις σε τομείς όπως οι ιδιωτικοποιήσεις,

η αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και η περαιτέρω βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Σεαυτό το πλαίσιο, την ώρα που η αγορά δεν διακρίνει κάποια αλλαγή του σκηνικού σύντομα,
βλέποντας πως τα όποια σχέδια έχουν προταθεί για την μείωση των κόκκινων δανείων δεν
προχωρούν με τον ρυθμό που θα απαιτεί η σοβαρότητα της κατάστασης, προχωρά σε ένα νέο
risk off από τον κλάδο. Έτσι, η Πειραιώς σημείωσε απώλειες 5,79%, η Εθνική έκλεισε στο -3,6%, η
Eurobank στο -2,86% και η Alpha Bank στο -2,11%. Απώλειες 1,34% σημείωσε η Grivalia και
1,06% ο ΟΛΠ, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Jumbo, Coca Cola και Σαράντης. Χωρίς μεταβολή οι
ΟΤΕ και Τέρνα Ενεργειακή.
Στοναντίποδα, ισχυρό αντίβαρο ήταν το +6,42% της ΔΕΗ και το +5,90% του Ελλάκτωρα, με τον
Φουρλή να κερδίζει 4,99% και τις Μυτιληναίος και Ελληνικά Πετρέλαια να κλείνουν στο +3,3%
έκαστη. Κέρδη 2,69% σημείωσε η ΓΕΚ Τέρνα, η Λάμδα ενισχύθηκε κατά 2,09%, ενώ άνω του 1%
ήταν η άνοδος σε Aegean, Βιοχαλκο και ΕΧΑΕ. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, Motor
Oil και Τιτάν.
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