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Στις παρυφές των 900 μονάδων κινείται στις τελευταίες συνεδριάσεις ο 

Γενικός Δείκτης του Χ.Α. (για 3
η
 φορά φέτος!) με το σενάριο υπέρβασής 

τους  μέχρι το τέλος της εβδομάδος να εκτιμάται ως ιδιαίτερα πιθανό. 

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ανοδικής κίνησης του τραπεζικού κλάδου 

από κοινού με ένα μικρό αριθμό επιλεγμένων  δεικτοβαρών τίτλων. 

Σημαντική συμβολή στην εξέλιξη αυτή έχει η πρόοδος που συντελείται 

στη διαδικασία της επικείμενης θεσμοθέτησης της διαδικασίας 

εξυγίανσης των τραπεζικών χαρτοφυλακίων από τα κόκκινα δάνεια, με 

το σύνολο των τραπεζών να συμμετέχουν στις υπό νομοθέτηση 

τιτλοποιήσεις με κρατικές εγγυήσεις. Έτσι, από κοινού με τα 

ικανοποιητικά αποτελέσματα 9μήνου, όλες οι τράπεζες αναγγέλλουν 

τους στόχους τους για την επόμενη διετία. Την ίδια ώρα, ο διοικητής της 

ΤτΕ υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί ένα ακόμη στάδιο, 

εκείνο της ΤτΕ, προκειμένου να υπάρξει δραστικότερη μείωση των 

κόκκινων δανείων και το ποσοστό στο σύνολο να υποχωρήσει σε 

μονοψήφιο αριθμό, όσο δηλαδή στις άλλες τράπεζες της ευρωζώνης 

όπου διαμορφώνεται στο 3,8%. 

Ωστόσο, παρά τις εξελίξεις αυτές, το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει 

συναλλακτικά υποτονικό και απονευρωμένο. Οι τίτλοι της μεσαίας και 

μικρής κεφαλαιοποίησης υστερούν καθώς πλειάδα επιχειρηματικών 

εξελίξεων καθυστερούν ως προς την ολοκλήρωσή τους. Για 

παράδειγμα, οι διαπραγματεύσεις του ομίλου Σαββίδη για την 

απόκτηση του Πόρτο-Καρράς, οι συζητήσεις του ομίλου Μαρινάκη για 

τη Forthnet είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις εν δυνάμει deals για τα 

οποία ουδείς μπορεί να πιθανολογήσει πότε και αν θα ολοκληρωθούν. 

Έτσι, πολλοί επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, διαμορφώνοντας ένα 

ιδιότυπο σκηνικό ασύμμετρης συμπεριφοράς ανάμεσα στην υψηλή και 

την μεσαία-μικρή κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.  

Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία έναρξης της μεγάλης ΑΜΚ της 

Lamda Development από κοινού με την αναγγελία χρηματοδότησης από 

δύο συστημικές τράπεζες, συνιστά ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης σε σχέση 

με την πεποίθηση της αγοράς ότι ο χρόνος έναρξης του επενδυτικού 

σχεδίου στο Ελληνικό δεν είναι πλέον μακρινός, με το ενδεχόμενο να 

ξεκινήσουν τα έργα  στους πρώτους μήνες του 2020 να προβάλει ως 



ισχυρό. Επιπλέον, οι υψηλές τουριστικές εισπράξεις του 1
ου

 9μήνου 

αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει επίδοση-έκπληξη σε σχέση 

με το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 3
ο
 τρίμηνο που θα ανακοινωθεί 

στις 5 Δεκεμβρίου. 

Παράλληλα, το διεθνές περιβάλλον συνεχίζει να τροφοδοτεί με 

αβεβαιότητες την παγκόσμια οικονομία και η νέα Πρόεδρος της ΕΚΤ, η 

Κριστίν Λαγκάρντ ζητεί πρόσθετες δημοσιονομικές δράσεις από τις 

κυβερνήσεις. Με τον Νουριέλ Ρουμπινί, το γνωστό για τις 

καταστροφολογικές προβλέψεις του οικονομολόγο, να αρθρογραφεί 

επισημαίνοντας 8 λόγους εξαιτίας των οποίων τα πράγματα μπορούν να 

χειροτερεύσουν. Με την συνέχιση της παρουσίας του Προέδρου Τραμπ  

να είναι ένας από αυτούς τους λόγους. Ωστόσο, οι δείκτες στη Wall 

Street συνεχίζουν να κινούνται σε ιστορικά υψηλές επιδόσεις,  με τον 

νυν Πρόεδρο να έχει σαφές προβάδισμα σε σχέση με την επανεκλογή 

του στην Προεδρία των ΗΠΑ ! Όλα τα ενδεχόμενα λοιπόν παραμένουν 

ανοικτά  σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία και την πορεία των 

αγορών… 
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