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Παρασκευή  31  Μαϊου  2013 

 

 

Η “Επόµενη Ηµέρα” των Ελληνικών 

Τραπεζικών Μετοχών 
 

 

 

 

 

Η πρόσφατη σηµαντική άνοδος και στη συνέχεια έντονη διακύµανση 

των ελληνικών τραπεζικών µετοχών ενόψει και εν µέσω αυξήσεων του 

µετοχικού τους κεφαλαίου έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τις ηγέτιδες µετοχές 

της εγχώριας χρηµατιστηριακής αγοράς. Ιστορικά, στη διάρκεια των 

τελευταίων 20-30 ετών, οι τραπεζικές µετοχές διαδραµάτισαν 

πρωταγωνιστικό ρόλο και αποτέλεσαν το βαρόµετρο της πορείας 

ολόκληρης της εγχώριας αγοράς µετοχών. 
 

Στην παρούσα φάση, µε τις αποτιµήσεις των τραπεζών να έχουν δεχθεί 

το µεγαλύτερο πλήγµα των τελευταίων δεκαετιών και µε την προοπτική των 

θεµελιωδών τους µεγεθών να τίθεται σε σοβαρή αµφισβήτηση από την 

εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα, προκύπτουν µια σειρά από 

ερωτήµατα για την “επόµενη ηµέρα” των ελληνικών τραπεζικών µετοχών. 
 

Όπως συµβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις διερεύνησης των 

καθοριστικών παραγόντων µιας πορείας στο µέλλον, υπάρχουν δύο 

πλευρές του ίδιου νοµίσµατος. Αναφορικά µε τις εγχώριες τραπεζικές 

µετοχές, οι παράγοντες που τις επηρεάζουν δύναται να έχουν “διπλή” όψη 

ανάλογα µε την “µεγάλη εικόνα” που θα επικρατήσει τους επόµενους µήνες 

ή και τα επόµενα χρόνια στην ελληνική οικονοµία και κατ’ επέκταση στην 

αγορά µετοχών. 
 

Ειδικότερα, από τη “συντηρητική” πλευρά των προς διερεύνηση 

καθοριστικών παραγόντων της πορείας των τραπεζικών µετοχών, τα 

ερωτήµατα τα οποία ανακύπτουν είναι τα ακόλουθα: 
 

--  Μετά από τις σηµαντικές σε µέγεθος και κρίσιµες από πλευράς 

χρονικής στιγµής αυξήσεις του µετοχικού τους κεφαλαίου, τι είδους 

προσφορά ή ζήτηση θα υπάρξει για τις υπό διαπραγµάτευση µετοχές τους 

και πόσο θα επηρεάσει τις αποτιµήσεις; Μακροπρόθεσµα, η εξάσκηση των 

warrants η οποία αυξάνει τις υπό διαπραγµάτευση µετοχές των τραπεζών 

δηµιουργεί αρνητικές προϋποθέσεις; Το reverse split θα είναι µία λύση προς 
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αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή θα περιορίσει σηµαντικά τον αριθµό των 

κυκλοφορούντων µετοχών και τις “πληθωριστικές” επιδράσεις των 

αυξήσεων κεφαλαίου; 
 

--  Από ποια χρονική περίοδο ή οικονοµική χρήση οι τράπεζες θα 

µπορούν να επιδεικνύουν υγιή θεµελιώδη µεγέθη και κερδοφορία µε χαµηλό 

επίπεδο επισφαλειών και προβλέψεων, αντίστοιχο ή αρκετά συγκρίσιµο µε 

εκείνο προ της ελληνικής δηµοσιονοµικής κρίσης; Σήµερα, οι βασικές και 

συστηµικές πλέον τράπεζες δεν βρίσκονται σε θέση να δηµιουργήσουν αξία 

για τους µετόχους της µέσω µιας υγιούς διαδικασίας κερδοφορίας. 
 

--  Αν συνεχισθεί η εγχώρια οικονοµική ύφεση, ή αν µετριασθεί αλλά δεν 

έρθει η πολυαναµενόµενη οικονοµική ανάκαµψη, αυτό θα συνεχίζει να 

επιδρά αρνητικά στα θεµελιώδη µεγέθη των εγχώριων τραπεζών; Θα 

µπορούσε αυτό µε τη σειρά του να σηµαίνει ότι σε µια τέτοια συγκυρία, οι 

τράπεζες θα χρειάζονταν νέα ανακεφαλαιοποίηση στο µέλλον; Σε ποιο 

βαθµό είναι εφικτή µια νέα ανακεφαλαιοποίηση; 
 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η πιο ευνοϊκή ή θετικότερη προσέγγιση 

της µελλοντικής πορείας των ελληνικών τραπεζών. Ειδικότερα, τα ακόλουθα 

σηµεία µπορούν να επισηµανθούν: 
 

--  Αν υπάρξει σταθερή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας από το β’ 

εξάµηνο του έτους 2014, ενδέχεται οι τράπεζες να προεξοφλήσουν την 

εξέλιξη αυτή αρκετούς µήνες νωρίτερα ίσως και µέσα στο β’ εξάµηνο του 

τρέχοντος έτους, 2013. 
 

--  Τα αποτελέσµατα α’ τριµήνου των τραπεζών δείχνουν µια ελαφρά 

και υπό ερωτηµατικά αναστροφή των δυσµενών θεµελιωδών επιδόσεων 

των προηγούµενων τριµήνων, κυρίως σε επίπεδο “δηµιουργίας” 

επισφαλειών. Βέβαια θα χρειασθούν ακόµη αρκετά τρίµηνα για να 

επαληθευθεί η πιθανότητα αν θα υπάρξει αντιστροφή και όχι απλή 

αναστροφή. 
 

--  Η επαναγορά οµολόγων που έκαναν ορισµένες τράπεζες δηµιουργεί 

προϋποθέσεις πιθανών κεφαλαιακών κερδών αν οι τιµές των οµολόγων 

αυξηθούν στο µέλλον λόγω της δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης της 

ελληνικής οικονοµίας και της επακόλουθης βελτίωσης των προοπτικών της 

συνολικά. 
 

∆εν είναι εύκολο στην τρέχουσα περίοδο να προβλεφθεί µε υψηλό 



Valuation & Research Specialists (VRS) www.valueinvest.gr  

 

 

Investment Research & Analysis Journal www.iraj.gr 

3 

βαθµό βεβαιότητας ποιες δυνάµεις θα επικρατήσουν, και τελικά θα 

προσδιορίσουν τη µελλοντική πορεία των τραπεζικών µετοχών. Μια σχετικά 

“µετριοπαθής” εκτίµηση που µπορεί να γίνει είναι η ακόλουθη: Με το 

σενάριο ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας να εκτιµάται από 

αρκετούς παρατηρητές και αναλυτές στην παρούσα φάση στο 50% 

των πιθανοτήτων, το σενάριο να βρίσκεται ο τραπεζικός δείκτης στο 

τέλος του έτους 2013 υψηλότερα από ότι στις αρχές, θα µπορούσε να 

εκτιµηθεί τουλάχιστον στο 60% των πιθανοτήτων. 
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Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη 

 
 

 

 
Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο www.iraj.gr (Investment Research and 

Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε 

ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους απολογισµούς, 

ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες πηγές πρωτογενούς 

ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων του δικτυακού 

τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς 

εξέταση αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο 

του συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν 

εγγυάται µε απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδοµένων και 

απόψεων που εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και οι απόψεις που 

παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της ανάλυσης, 

αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να µεταβληθούν µετά τη 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς καµία ειδοποίηση από µέρους του IRAJ προς τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε 

διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και 

σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρµονία 

µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα / συµπεράσµατα ανάλογα µε τα 

χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές µετοχών, 

χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθµό 

µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως 

δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. Παράµετροι, όπως οι εταιρικές 

εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές ισορροπίες, οι κλιµατολογικές 

συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς 

διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθµούς αλλαγών ως προς την 

πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές 

των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε µικρές ή µεγάλες 

διακυµάνσεις των τιµών. 
 

Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr 

δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών 

εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για 

την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των 

συγγραφέων και όχι κατ’ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το δικτυακό 

τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις 

µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους και 

αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται εξαιρετική 

προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής συµπεριφοράς. 
 

Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr (Investment Research and 

Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση 

αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των 

επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου www.iraj.gr δεν 

καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή διαφυγόντα 

κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα 

συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται 

ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την 

έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 
 

Το Investment Research and Analysis Journal (IRAJ) ανήκει στη Valuation & 

Research Specialists (VRS). 
 

 

 

   


