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ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
 

Οι Ελληνικές Τράπεζες παρατηρούµε ότι βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού 

ενδιαφέροντος την περίοδο αυτή. Επίσης, παρατηρούµε αυξηµένες συναλλαγές και µε βάση 

σχετικά δηµοσιεύµατα αναφέρονται στην παρουσία επιθετικών Hedge Funds που 

τοποθετούνται σε τραπεζικές µετοχές. Η εισροή κεφαλαίων για τραπεζικές µετοχές εκτιµάµε ότι 

θα συνεχιστεί κατά κύµατα την επόµενη περίοδο τουλάχιστον µέχρι τέλος του έτους. Η εισροή 

κεφαλαίων προς τις τραπεζικές µετοχές αναµένεται να εκδηλωθεί από Funds που ακολουθούν 

τον διεθνή δείκτη MSCI αναπτυσσόµενων χωρών (ειδικά µετά τις 26/10/13), από Funds που 

πρόκειται να αναπτύξουν συνέργιες µε ελληνικές τράπεζες και µεγάλα διεθνή Funds (FIDELITY, 

BLACK ROCK) τα οποία είχαν αποχωρήσει από την ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Η εισροή νέων κεφαλαίων προς τις τραπεζικές µετοχές εκτιµάται ότι θα γίνεται σε κύµατα τους 

επόµενους µήνες  ανάλογα µε τις εξελίξεις στα τρέχοντα µακροοικονοµικά θέµατα της χώρας 

(Eurogroup µέσα Νοεµβρίου 2013, Νέο Μνηµόνιο, ∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα). 

Το βασικό ερώτηµα που παραµένει είναι αν υπάρχουν θετικά στοιχεία και εξελίξεις στις 

τράπεζες που να δικαιολογούν την παρούσα πορεία των τραπεζικών µετοχών. Στα πλαίσια του 

ανωτέρω ερωτήµατος καταγράφουµε τα ακόλουθα στοιχεία. 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1. Ο τραπεζικός τοµέας έχει συγκεντροποιηθεί. Οι τέσσερις Όµιλοι έχουν 

ισχυροποιηθεί, έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκού επιπέδου µεγέθη και έχουν τις προϋποθέσεις να 

µειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα. 

2. Οι τράπεζες πρόκειται κατόπιν πιέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού 

να προχωρήσουν σε πώληση και αξιοποίηση µη λειτουργικών δραστηριοτήτων. Ειδικά στον 

χώρο του Real Estate οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµαντικές κρυµµένες υπεραξίες. Ακόµη και 

το διεθνές βαλκανικό δίκτυο προσφέρει δυνατότητες εισροής κεφαλαίων από την πώληση. 

            Για την ΕΤΕ υπάρχουν δηµοσιεύσεις που αναφέρουν ορισµένες πληροφορίες για 

πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών και κοινή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας µε διεθνείς 

επενδυτές. Συγκεκριµένα η ΕΤΕ αναµένει να εισπράξει τουλάχιστον 1,7 – 2,0 δις από τη πώληση 

µέρους του συνόλου των µετοχών στις εταιρείες Πανγαία (650 εκατ.), ΑΣΤΗΡ (500 εκατ.), Εθνική 

Ασφαλιστική και ΑΕ∆ΑΚ. Ενώ από τη πώληση των θυγατρικών τραπεζών των Βαλκανίων και του 

40% της Τουρκίας αναµένει εισροές τουλάχιστον 2,5 δις. Τα κεφάλαια αυτά θα συµβάλλουν στην 

κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας και την αντιµετώπιση των διαγραφών για επισφαλή δάνεια. 

Ανάλογες ενέργειες αναµένονται για τις υπόλοιπες τράπεζες ειδικά από την Eurobank. Οι 

 

 

 

 

 

 

 

     Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 
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τράπεζες ALPHA και ΠΕΙΡΑΙΩΣ παρατηρείται ότι διαθέτουν ήδη επαρκή κεφάλαια για προβλέψεις 

επισφαλών δανείων. 

 

3. Οι ελληνικές τράπεζες µε τα υπάρχοντα Ίδια Κεφάλαια πλέον τα έσοδα από τις 

πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών διαθέτουν επαρκή κεφάλαια να καλύψουν τις προβλεπόµενες 

διαγραφές επισφαλών δανείων. Υπάρχει ερώτηµα για την κατάσταση της Eurobank και το 

ενδεχόµενο να γίνει νέα ΑΜΚ µε την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή µέχρι το Μάρτιο 2013. 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

 

1. Οι τράπεζες µε τις τρέχουσες τιµές έχουν υψηλές κεφαλαιοποιήσεις και η σχέση Ίδια 

Κεφάλαια προς κεφαλαιοποίηση κυµαίνεται σε υψηλό επίπεδο. 

 

 
Capi/on 

δις 

Book Value 

δις 
Cap/Book 

ΕΤΕ 8,9 7,5 1,20 

ALPHA 7,0 8,0 0,87 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7,6 9,5 0,80 

EUROBANK 3,2 5,6 0,57 

ΣΥΝΟΛΟ 26,7 30,6 0,87 

  

Αντίστοιχη σχέση κεφαλαιοποίησης προς Ίδια Κεφάλαια στις τράπεζες των αναπτυσσόµενων 

χωρών κυµαίνεται στο 0.90. 

 

2. Η επιβολή νέου Μνηµονίου στη χώρα, που ενδέχεται να αποφασιστεί στο 

Eurogroup του Νοεµβρίου 2013, αναµένεται να περιλαµβάνει εισπρακτικά µέτρα αξίας 4,5 δις 

αναµένεται να προκαλέσει επιµήκυνση της ύφεσης στην οικονοµία και να επιβραδύνει την 

ανάκαµψη των τραπεζών, γεγονός αρνητικό στην αναµενόµενη κερδοφορία των τραπεζών και 

στην τιµή των µετοχών. 

3. Οι πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν σε µαζικές 

ρευστοποιήσεις θυγατρικών εταιρειών µπορεί βραχυπρόθεσµα να επηρεάζουν θετικά την 

πορεία των µετοχών, λόγω της εισροής κεφαλαίων µακροπρόθεσµα όµως η αποεπένδυση 

τους θα επηρεάσει αρνητικά την µελλοντική κερδοφορία. 
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Πιστοποίηση Αναλυτών 
Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα 
αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν 
συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, 
δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
 
Γνωστοποιήσεις για την εταιρία 
Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των 
αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή  και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. 
Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν  να  υπάρχει  σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να 
επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.  δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις 
βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος.  
 
Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις 
Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την 
άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας  στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές 
χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες 
ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική 
επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική 
εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και 
δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. 
 
∆ήλωση Αποποίησης 
Το παρόν δεν συνιστά ούτε υποκαθιστά εξατοµικευµένες προτάσεις σε υπάρχοντες ή πιθανούς επενδυτές για την αγορά, πώληση ή/και 
διακράτηση αξιών και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παροχή «επενδυτικής συµβουλής» σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Κ. Το παρόν δεν 
συνιστά πρόταση επενδυτικής στρατηγικής απευθυνόµενη στο κοινό αναφορικά µε ένα ή περισσότερα αξιόγραφα συγκεκριµένων εκδοτών, 
σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 14 του Ν3340/2005. ∆εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να 
ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή 
άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ 
ΑΧΕΠΕΥ. 

Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις 


