
ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ… 

Μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις που οδήγησαν σε διάσπαση 

των επιπέδων στήριξης της περιοχής των 800 μονάδων αλλά και 

χαμηλότερων ορίων, διαφαίνεται η διάθεση σταθεροποίησης στην 

περιοχή των 760 μονάδων. Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στη δίνη 

αυξημένων ρευστοποιήσεων χωρίς να είναι δυνατή η αντιστάθμιση 

των απωλειών από το χρόνιο και εθιμικό σχεδόν rotation των βασικών 

δεικτοβαρών μετοχών, αρκετές από τις οποίες συμμετείχαν στο κύμα 

των ρευστοποιήσεων αυτή τη φορά (ακόμη και εκείνες που 

δημοσιοποίησαν βελτιωμένα εξαμηνιαία αποτελέσματα, όπως το Folli-

Follie και η Aegean για παράδειγμα). Στο ίδιο διάστημα, οι διεθνείς 

αγορές κινούνται ανοδικά παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική 

αβεβαιότητα με το δείκτη S & P της Wall Street να σημειώνει επιδόσεις 

ρεκόρ σε δολαριακούς όρους που ωστόσο είναι μικρότερες σε όρους 

ευρώ λόγω της ανατίμησης που έχει συντελεστεί. 

Ο παράγων που προβάλλεται ως η εξήγηση της τραπεζικής υποχώρησης 

σχετίζεται με τη διάσταση ανάμεσα στο ΔΝΤ που εμμένει στην ανάγκη 

διενέργειας ελέγχου ποιότητας των τραπεζικών χαρτοφυλακίων και των 

ευρωπαϊκών αρχών που θεωρούν ότι αρκεί η διενέργεια των τεστ 

κοπώσεων πριν τη λήξη του προγράμματος, το φθινόπωρο του 2018 

δηλαδή. Το κρίσιμο ερώτημα επομένως είναι, αν οι επενδυτές που 

ρευστοποιούν γνωρίζουν «κάτι περισσότερο» για το ενδεχόμενο νέων 

κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών στο εγγύς μέλλον ή προβαίνουν 

σε πωλήσεις με τη λογική του στοιχηματισμού για την τελική έκβαση 

της διχογνωμίας. Το δεύτερο ενδεχόμενο έχει αυξημένη πιθανότητα να 

ισχύει αν ληφθεί υπόψη ότι η διεξαγωγή των γερμανικών εκλογών την 

προσεχή Κυριακή έχει συμβάλει στην αποχή του Γερμανού Υπουργού 

Οικονομικών Β. Σόιμπλε από τα δρώμενα στην ελληνική οικονομία και 

της ατζέντας που περιλαμβάνει η ολοκλήρωση της 3
ης

 αξιολόγησης, με 

το Λετονό Αντιπρόεδρο της Ε.Ε. Ντομπρόβσκις να είναι ο μόνος που τα 

σχολιάζει. 

Ωστόσο,  η απαξιωτική εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου που από 

συναλλακτικής πλευράς παραμένει ακόμη στον …Αύγουστο κάποιες 

μέρες, έχει και άλλη εξήγηση: η πρόοδος σε όλα τα μέτωπα που 

αφορούν τα προαπαιτούμενα για την 3
η
 αξιολόγηση είναι πενιχρή, 

ιδιαίτερα στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων. Οι καθυστερήσεις των 



αδειοδοτήσεων στα επενδυτικά σχέδια που είναι σε εξέλιξη είναι 

δραματικά μεγάλες διαχέοντας το λάθος μήνυμα προς κάθε 

κατεύθυνση, σε σχέση δηλαδή με το λεκτικό αφήγημα που διατυπώνει 

ο Πρωθυπουργός για την επιθυμία υλοποίησής τους. Επιπλέον, το 

οικολογικό δράμα από τη διαρροή μαζούτ στο Σαρωνικό αποκαλύπτει 

και άλλες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης που ολιγώρησε στην 

προκειμένη περίπτωση και εδραίωσε την αίσθηση ότι η εφαρμογή των 

κανόνων στη ναυσιπλοΐα δεν διενεργείται με το σωστό τρόπο. Είναι 

προφανής ο αρνητικός αντίκτυπος στο ήδη πολλαπλά βεβαρημένο 

επενδυτικό περιβάλλον σε μια περιοχή όπου  διενεργούνται ή πρόκειται 

να διενεργηθούν σημαντικές επενδύσεις. 

Ζητούμενο επομένως είναι να αποκατασταθεί η αποτελεσματικότητα 

της κυβερνητικής λειτουργίας σε όλο το φάσμα των δράσεών της το 

ταχύτερο δυνατό, με αιχμή την επιτάχυνσης της υλοποίησης των 95 

προαπαιτουμένων για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της 3
ης 

αξιολόγησης. Έτσι, η συσσώρευση στην παρούσα ζώνη των 760 

μονάδων και η στάση αναμονής θα είναι μέχρι νεωτέρας το πιθανότερο 

σενάριο κίνησης για το ελληνικό χρηματιστήριο με την αυτονόμησή του 

σε σχέση με τις διεθνείς αγορές  να προκαλεί το σκεπτικισμό στην 

επενδυτική κοινότητα… 
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