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       Υπό διαρκή πίεση οι τραπεζικές μετοχές 
 
 

 

 

Νέες τραπεζικές πιέσεις έπληξαν το Χρηματιστήριο, λόγω των αναταραχών στην ιταλική 

αγορά και της αύξησης του επενδυτικού ρίσκου στην ευρωπεριφέρεια, ενισχύοντας 

περαιτέρω τις ανησυχίες σχετικά με τα κεφάλαιά τους καθώς και των φιλόδοξων, και για 

πολλούς ανέφικτων, στόχων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Χθες, ο τραπεζικός 

δείκτης συνέχισε το πτωτικό σερί, καταγράφοντας πτώση 6,45% (τέταρτη πτωτική 

συνεδρίαση στις τελευταίες πέντε), με τη μετοχή της Πειραιώς να υποχωρεί κατά 10,95%, 

τη Eurobank να κλείνει στο -11,58%, ενώ πιο περιορισμένες ήταν οι απώλειες σε Alpha 

και Εθνική. Η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών 

διαμορφώνεται μόλις στα 4,98 δισ. ευρώ, έχοντας συρρικνωθεί κατά 13% από τα τέλη 

Σεπτεμβρίου και μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, ενώ από τις αρχές του έτους η πτώση 

αγγίζει το 42%. Το «σφυροκόπημα» στις ελληνικές τράπεζες οφείλεται σύμφωνα με τους 

αναλυτές τόσο σε εγχώριους όσο και σε εξωτερικούς παράγοντες. Οι αγορές ανησυχούν 

για τους επιθετικούς στόχους μείωσης των κόκκινων δανείων, την αδύναμη κερδοφορία, 

τον αποκλεισμό τους από τις αγορές, ενώ σημαντικό ρόλο έχουν παίξει και οι αναταραχές 

στην Ιταλία και στις αναδυόμενες αγορές. Όπως σημειώνει στην «Κ»                   η 

Ελίζαμπεθ Ράντμαν, επικεφαλής ανάλυσης του τραπεζικού κλάδου στον οίκο 

αξιολόγησης DBRS, οι τράπεζες βρίσκονται υπό πίεση ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας 

σε σχέση με την ικανότητά τους να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να έχουν 

πρόσβαση σε πρόσθετα κεφάλαια που θα μπορούσαν να απαιτηθούν. Τα σχέδια του 

υπουργείου Οικονομικών για τη δημιουργία ενός φορέα που θα εγγυηθεί τμήμα των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών δεν κατάφεραν να ηρεμήσουν τις ανησυχίες 

της αγοράς. Αντίθετα τις ενίσχυσαν τις ανησυχίες, με τη Fitch Solutions να προειδοποιεί 

ότι το σχέδιο μπορεί να παραβιάζει τους κανόνες της Ε.Ε.  για τις κρατικές ενισχύσεις, 

ενώ η χρήση του «μαξιλαριού» ρευστότητας ή οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση στις 

τράπεζες θα θέσει σε κίνδυνο την δημοσιονομική θέση της χώρας. «Η αβεβαιότητα ως 

προς τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα στηρίξει τον τραπεζικό κλάδο και αν η λύση 

θα συνεπάγεται απώλειες για τους ιδιώτες επενδυτές θα επηρεάσει το επενδυτικό κλίμα 

και θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος εξωτερικής χρηματοδότησης», σημειώνει ο οίκος. 

 


