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ABSTRACT 
 
 

Στην παρούσα εργασία γίνεται µια µελέτη του υποδείγµατος Fama-McBeth για τον 

ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Η περίοδος αναφοράς ξεκινάει στις 22/01/2001 και λήγει 

στις 01/10/2010. Αναλυτικότερα, στην πρώτη ενότητα του πρώτου κεφαλαίου 

παρατίθεται µια µικρή εισαγωγή για την σχέση του τραπεζικού κλάδου µε την 

ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά, στη δεύτερη ενότητα  αναφέρονται ορισµένα 

στοιχεία των εταιριών που µελετήθηκαν, στην τρίτη ενότητα αναλύονται οι λόγοι για 

τους οποίους ο Τραπεζικός ∆είκτης βρέθηκε σε πολύ υψηλά ή πολύ χαµηλά επίπεδα 

και στην τέταρτη ενότητα αναφέρονται στοιχεία και εξελίξεις για το παρόν και το 

µέλλον του κλάδου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στην πρώτη ενότητα αναλύεται η µελέτη 

που πραγµατοποιήθηκε από τους Fama και McBeth σύµφωνα µε το άρθρο που 

εξέδωσαν το 1973 και παρατίθενται οι κυριότερες κριτικές που έχει δεχθεί το 

υπόδειγµά τους. Στην δεύτερη ενότητα πραγµατοποιείται η ανάλυση της παρούσας 

µελέτης και των συµπερασµάτων τα οποία εξάγονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Σύµφωνα µε το Μηνιαίο Στατιστικό ∆ελτίο του Χ.Α., η κεφαλαιοποίηση των 

ελληνικών τραπεζών –εξαιρουµένης της Τράπεζας της Ελλάδος– στο τέλος του 

∆εκεµβρίου του 2009 ανερχόταν στα 32,87 δισ. €, ποσό που αντιστοιχούσε στο 

39,4% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο 

τραπεζικός κλάδος είναι ο κύριος κλάδος που µπορεί να οδηγήσει την ελληνική 

χρηµατιστηριακή αγορά είτε σε ράλι ανόδου, είτε σε µία πτωτική πορεία. Φαίνεται 

πως η Σοφοκλέους είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το τραπεζικό άρµα και “υπακούει” 

στις όποιες εξελίξεις του κλάδου. 

 Παράλληλα όµως και η αγορά από την µεριά της επηρεάζει τον Τραπεζικό 

∆είκτη, καθώς µέρος της κερδοφορίας των τραπεζικών οµίλων προέρχεται από την 

διαχείριση χαρτοφυλακίων, τα οποία περιέχουν και µετοχές του Χ.Α. Καθώς λοιπόν 

υπάρχει αυξοµείωση στον Γενικό ∆είκτη, επηρεάζονται αναλόγως και τα κέρδη των 

τραπεζών. Έτσι υπάρχει µεταβολή στους δείκτες P/E των τραπεζών, µε αποτέλεσµα 

να επηρεάζεται ανάλογα η επενδυτική ψυχολογία και αυτό να οδηγεί σε περαιτέρω 

αύξηση ή µείωση του Γενικού ∆είκτη. 

 Ουσιαστικά δηλαδή, παρατηρείται η ύπαρξη ενός “φαύλου κύκλου” ανάµεσα 

στον Γενικό ∆είκτη και τον Τραπεζικό ∆είκτη. 
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1.2 Στοιχεία Εισηγµένων 

 

1.2.1. Alpha Bank 

Η µετοχική σύνθεση της Alpha Bank διατυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα 

 
Γράφηµα 1: Μετοχική σύνθεση Alpha Bank, Πηγή: www.alpha.gr  

 

Στην συνέχεια παρατίθεται γράφηµα µε την πορεία της µετοχής κατά την περίοδο 22 

Ιανουαρίου 2001 εώς την 1 Οκτωβρίου 2010  

 
Γράφηµα 2: Πορεία µετοχής Alpha Bank, Πηγή: www.capital.gr 
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Η τελευταία ανάλυση διεθνούς οίκου για την µετοχή της Alpha Bank ήταν στις 

04/10/2010 από την Merrill Lynch και απέδιδε τιµή στόχο τα 8,1€ και σύσταση 

“buy”. Να τονιστεί πως την ηµέρα έκδοσης του δελτίου η τιµή κλεισίµατος της 

µετοχής ήταν 4,77€. 

 

1.2.2. ATEBank 

Η µετοχική σύνθεση της ATEBank διατυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα 

 
Γράφηµα 3: Μετοχική σύνθεση ATEBank, Πηγή: www.capital.gr 

 

Στην συνέχεια παρατίθεται γράφηµα µε την πορεία της µετοχής κατά την περίοδο 22 

Ιανουαρίου 2001 εώς την 1 Οκτωβρίου 2010  

 
Γράφηµα 4: Πορεία µετοχής ATEBank, Πηγή: www.capital.gr 
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Η τελευταία ανάλυση διεθνούς οίκου για την µετοχή της ATEBank ήταν στις 

06/10/2010 από την Goldman Sachs και απέδιδε τιµή στόχο τα 0,55€ και σύσταση 

“sell”. Να τονιστεί πως την ηµέρα έκδοσης του δελτίου η τιµή κλεισίµατος της 

µετοχής ήταν 0,96€. 

 

1.2.3. Attica Bank 

Η µετοχική σύνθεση της Attica Bank διατυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα 

 
Γράφηµα 5: Μετοχική σύνθεση Attica Bank, Πηγή: www.capital.gr 

 

Στην συνέχεια παρατίθεται γράφηµα µε την πορεία της µετοχής κατά την περίοδο 22 

Ιανουαρίου 2001 εώς την 1 Οκτωβρίου 2010  

 
Γράφηµα 6: Πορεία µετοχής Attica Bank, Πηγή: www.capital.gr 
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1.2.4. Γενική Τράπεζα 

Η µετοχική σύνθεση της Γενικής Τράπεζας διατυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα 

 
Γράφηµα 7: Μετοχική σύνθεση Γενικής Τράπεζας, Πηγή: www.capital.gr 

 

Στην συνέχεια παρατίθεται γράφηµα µε την πορεία της µετοχής κατά την περίοδο 22 

Ιανουαρίου 2001 εώς την 1 Οκτωβρίου 2010  

 
Γράφηµα 8: Πορεία µετοχής Γενικής Τράπεζας, Πηγή: www.capital.gr 
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1.2.5. Marfin Egnatia Bank 

Η µετοχική σύνθεση της Marfin Egnatia Bank διατυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα 

 
Γράφηµα 9: Μετοχική σύνθεση Marfin Egnatia Bank, Πηγή: www.capital.gr 

 

Στην συνέχεια παρατίθεται γράφηµα µε την πορεία της µετοχής κατά την περίοδο 22 

Ιανουαρίου 2001 εώς την 1 Οκτωβρίου 2010  

 
Γράφηµα 10: Πορεία µετοχής Marfin Egnatia Bank, Πηγή: www.capital.gr    

 



 
 

10 

1.2.6. Τράπεζα της Ελλάδος 

Η µετοχική σύνθεση της Τράπεζας της Ελλάδος διατυπώνεται στο παρακάτω 

γράφηµα 

 
Γράφηµα 11: Μετοχική σύνθεση Τράπεζας της Ελλάδος, Πηγή: www.capital.gr 

 

Στην συνέχεια παρατίθεται γράφηµα µε την πορεία της µετοχής κατά την περίοδο 22 

Ιανουαρίου 2001 εώς την 1 Οκτωβρίου 2010 

 
Γράφηµα 12: Πορεία µετοχής Τράπεζας της Ελλάδος, Πηγή: www.capital.gr 
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1.2.7. Εµπορική Τράπεζα 

Η µετοχική σύνθεση της Εµπορικής Τράπεζας διατυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα 

 
Γράφηµα 13: Μετοχική σύνθεση Εµπορικής Τράπεζας, Πηγή: www.capital.gr 

 

Στην συνέχεια παρατίθεται γράφηµα µε την πορεία της µετοχής κατά την περίοδο 22 

Ιανουαρίου 2001 εώς την 1 Οκτωβρίου 2010 

 
Γράφηµα 14: Πορεία µετοχής Εµπορικής Τράπεζας, Πηγή: www.capital.gr 
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1.2.8. Εθνική Τράπεζα 

Η µετοχική σύνθεση της Εθνικής Τράπεζας διατυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα 

 
Γράφηµα 15: Μετοχική σύνθεση Εθνικής Τράπεζας, Πηγή: www.nbg.gr 

 

Στην συνέχεια παρατίθεται γράφηµα µε την πορεία της µετοχής κατά την περίοδο 22 

Ιανουαρίου 2001 εώς την 1 Οκτωβρίου 2010 

 
Γράφηµα 16: Πορεία µετοχής Εθνικής Τράπεζας, Πηγή: www.capital.gr 
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Η τελευταία ανάλυση διεθνούς οίκου για την µετοχή της Εθνικής Τράπεζας ήταν στις 

14/10/2010 από την Deutsche Bank και απέδιδε τιµή στόχο τα 8,1€ και σύσταση 

“hold”. Να τονιστεί πως την ηµέρα έκδοσης του δελτίου η τιµή κλεισίµατος της 

µετοχής ήταν 8,03€. 

 

1.2.9. EFG Eurobank 

Η µετοχική σύνθεση της EFG Eurobank διατυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα 

 
Γράφηµα 17: Μετοχική σύνθεση EFG Eurobank, Πηγή: www.eurobank.gr 

 

Στην συνέχεια παρατίθεται γράφηµα µε την πορεία της µετοχής κατά την περίοδο 22 

Ιανουαρίου 2001 εώς την 1 Οκτωβρίου 2010 

 
Γράφηµα 18: Πορεία µετοχής EFG Eurobank, Πηγή: www.capital.gr 
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Η τελευταία ανάλυση διεθνούς οίκου για την µετοχή της EFG Eurobank ήταν στην 

01/10/2010 από την Deutsche Bank και απέδιδε τιµή στόχο τα 5,6€ και σύσταση 

“hold”. Να τονιστεί πως την ηµέρα έκδοσης του δελτίου η τιµή κλεισίµατος της 

µετοχής ήταν 4,28€. 

 

1.2.10. Τράπεζα Κύπρου 

Η µετοχική σύνθεση της Τράπεζας Κύπρου διατυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα 

 
Γράφηµα 19: Μετοχική σύνθεση Τράπεζας Κύπρου, Πηγή: www.capital.gr 

 

Στην συνέχεια παρατίθεται γράφηµα µε την πορεία της µετοχής κατά την περίοδο 22 

Ιανουαρίου 2001 εώς την 1 Οκτωβρίου 2010 

 
Γράφηµα 20: Πορεία µετοχής Τράπεζας Κύπρου, Πηγή: www.capital.gr 
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Η τελευταία ανάλυση διεθνούς οίκου για την µετοχή της Τράπεζας Κύπρου ήταν στις 

14/10/2010 από την Deutsche Bank και απέδιδε τιµή στόχο τα 3,3€ και σύσταση 

“hold”. Να τονιστεί πως την ηµέρα έκδοσης του δελτίου η τιµή κλεισίµατος της 

µετοχής ήταν 3,45€. 

 

1.2.11. Τράπεζα Πειραιώς 

Η µετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς διατυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα 

 
Γράφηµα 21: Μετοχική σύνθεση Τράπεζας Πειραιώς, Πηγή: www.piraeusbank.gr 

 

Στην συνέχεια παρατίθεται γράφηµα µε την πορεία της µετοχής κατά την περίοδο 22 

Ιανουαρίου 2001 εώς την 1 Οκτωβρίου 2010 

 
Γράφηµα 22: Πορεία µετοχής Τράπεζας Πειραιώς, Πηγή: www.capital.gr 
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Η τελευταία ανάλυση διεθνούς οίκου για την µετοχή της Τράπεζας Πειραιώς ήταν 

στις 06/10/2010 από την Goldman Sachs και απέδιδε τιµή στόχο τα 3,4€ και σύσταση 

“sell”. Να τονιστεί πως την ηµέρα έκδοσης του δελτίου η τιµή κλεισίµατος της 

µετοχής ήταν 4,01€. 

 

1.2.12. T.Bank 

Η µετοχική σύνθεση της T.Bank διατυπώνεται στο παρακάτω γράφηµα 

 

Γράφηµα 23: Μετοχική σύνθεση T.Bank, Πηγή: www.capital.gr 

Ο κ. Βλαχογιάννης Κων/νος κατέχει αυτό το ποσοστό υπό την ιδιότητα του Επόπτη 

Εκκαθάρισης. 

Στην συνέχεια παρατίθεται γράφηµα µε την πορεία της µετοχής κατά την περίοδο 22 

Ιανουαρίου 2001 εώς την 1 Οκτωβρίου 2010 

 
Γράφηµα 24: Πορεία µετοχής T.Bank, Πηγή: www.capital.gr 
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1.3 Υψηλά και Χαµηλά Επίπεδα Τραπεζικού ∆είκτη 

 

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται ανάλυση των πιθανών αιτιών που ο Τραπεζικός ∆είκτης 

βρέθηκε σε πολύ υψηλά ή σε πολύ χαµηλά επίπεδα την περίοδο από τις 22/01/2001 

µέχρι και την 01/10/2010. Βρέθηκαν 4 κύρια χρονικά σηµεία που ο ∆είκτης βρέθηκε 

σε πολύ υψηλά επίπεδα και 4 κύρια χρονικά σηµεία που βρέθηκε σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα. 

 
Γράφηµα 25: Πορεία Τραπεζικού ∆είκτη 22/01/2001-01/10/2010, Πηγή: www.capital.gr 

 

 

1.3.1  Υψηλή στις 18/04/2001 

 

Ο Τραπεζικός ∆είκτης στις 18/04/2001 βρέθηκε σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριµένα 

στις 4.560,49 µονάδες. 

 Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2001 άρχισε να πνέει ένας άνεµος αισιοδοξίας, 

αφού το σύνολο των αποτελεσµάτων του τραπεζικού κλάδου για το 2000 έδειξε 

σηµαντικές υπεραξίες εκατοντάδων δισ. στα χαρτοφυλάκια οµολογιών τους, κυρίως 

λόγω της έντονης αποκλιµάκωσης των επιτοκίων. Η αναβάθµιση της πιστοληπτικής 
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ικανότητας για τις Πειραιώς, Εµπορική και Eurobank, καθώς και η έκθεση του 

επενδυτικού οίκου UBS Wartburg είναι δύο ενδεικτικά στοιχεία για το θετικό 

momentum που επικρατούσε στον κλάδο. 

 Συγκεκριµένα σε έκθεσή του, ο οίκος UBS ανέφερε µεταξύ των άλλων ότι η 

διόρθωση της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς βρισκόταν στα τελευταία στάδια. 

Αναµενόταν εισροή κεφαλαίων από εξωτερικούς θεσµικούς επενδυτές της τάξεως 

των 4 τρισ. ∆ρχ. που θα είχαν ως κύριο στόχο τα blue chips και κυρίως τον τραπεζικό 

κλάδο. Στην ίδια έκθεση, ο οίκος αναφερόταν και στα πολύ χαµηλά P/E που 

διαπραγµατεύονταν οι ελληνικές τράπεζες. 

 Σε συνέντευξή του, ο τότε πρόεδρος του Χ.Α. κ. Π.Αλεξάκης, και σε ερώτηση 

που δέχτηκε για την εικόνα του Γενικού ∆είκτη της Σοφοκλέους, απάντησε πως η 

αναβάθµιση της αγοράς που αναµενόταν το Μάϊο του 2001 θα προσέφερε πολλά 

οφέλη και κυρίως την θετική στάση την οποία θα είχαν πολλοί ξένοι θεσµικοί 

επενδυτές. ∆ιατύπωσε και αυτός την αισιοδοξία ότι ήδη από τον Φεβρουάριο του 

2001 οι κινήσεις των ενεργών ξένων επενδυτών για την ελληνική χρηµατιστηριακή 

αγορά είχαν ξεκινήσει. 

 Επίσης, πρέπει να τονιστεί και η επιχειρηµατική κινητικότητα που υπήρχε 

εκείνη την περίοδο από πλευράς τραπεζών. Η Ελλάδα όδευε προς την Ο.Ν.Ε. και οι 

ελληνικές τράπεζες δηµιουργούσαν στρατηγικές συνεργασίες µε ξένους οµίλους, µε 

σκοπό την δηµιουργία προϊόντων από κοινού και την περαιτέρω θωράκισή τους 

απέναντι στον εγχώριο και τον διεθνή ανταγωνισµό. Παράλληλα, αναµενόταν αύξηση 

της λειτουργικής και της συνολικής κερδοφορίας τους για το α’ εξάµηνο του 2001. 

 Τέλος, ενδεικτικό αναφοράς είναι και το γεγονός ότι στον δείκτη της Morgan 

Stanley, το TOP-10 του MSCI αποτελούταν από 5 τράπεζες, από τις οποίες οι 4 είχαν 

αυξήσει και το “βάρος” τους στον δείκτη. 

 Παρατίθεται γράφηµα του Τραπεζικού ∆είκτη για την περίοδο από τις 

22/01/2001 εώς τις 25/06/2001. 
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Γράφηµα 26: Πορεία ∆ΤΡ, 22/01/2001-25/06/2001, Πηγή: www.capital.gr 

 

1.3.2  Χαµηλή στις 17/03/2003 

 

Ο Τραπεζικός ∆είκτης στις 17/03/2003 βρέθηκε σε χαµηλά επίπεδα και συγκεκριµένα 

στις 1.289,35 µονάδες. 

 Ύστερα από το τροµοκρατικό χτύπηµα στους ∆ίδυµους Πύργους την 

11/09/2001, οι διεθνείς αγορές άρχισαν να δέχονται τροµερές πιέσεις. Μέσα σε αυτό 

το κλίµα βρέθηκε και η ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά µε αποτέλεσµα την πτώση 

του Γενικού ∆είκτη αλλά και του Τραπεζικού ∆είκτη. 

 Τα µειωµένα κέρδη των τραπεζών για το 9µηνο του 2002 αλλά και για την 

χρήση του 2002 (ενδεικτική η µείωση κερδών για την Εθνική κατά 51,5% για το έτος 

2002) και οι αναµενόµενες µειώσεις κερδοφορίας για το α’ τρίµηνο του 2003 ήταν οι 

κύριοι λόγοι για την πτώση του δείκτη. 

 Περαιτέρω, πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός της έλλειψης ρευστότητας. 

Συνηθίζεται σε περιόδους που οι αγορές δεν αποδίδουν, οι ξένοι θεσµικοί επενδυτές 

να απέχουν από “περιφερειακές” αγορές (όπως η ελληνική) και να ψάχνουν 

ασφαλέστερους προορισµούς επενδύσεων. Όµως και το ελληνικό επενδυτικό στοιχείο 
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φαίνεται να απείχε από το Χ.Α., αφού οι Έλληνες µικροεπενδυτές είχαν απώλειες από 

το 1999 και µετά που κυµαίνονταν κατά µέσο όρο στο 40%-50%. 

 Παρατίθεται γράφηµα του Τραπεζικού ∆είκτη για την περίοδο από τις 

22/02/2002 εώς τις 20/04/2003. 

 
Γράφηµα 27: Πορεία ∆ΤΡ, 22/02/2002-20/04/2003, Πηγή: www.capital.gr 

 

1.3.3  Υψηλή στις 28/02/2006 και στις 07/04/2006 

 

Ο Τραπεζικός ∆είκτης στις 28/02/2006 και στις 07/04/2006 βρέθηκε σε υψηλά  

επίπεδα και συγκεκριµένα στις 6.194,04 και 6.191,42 µονάδες αντίστοιχα. 

 Η ουσιαστική ανάταση του τραπεζικού κλάδου ξεκίνησε από τον Σεπτέµβριο 

του 2005. Τα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα 9µήνου και χρήσης για το 2005, 

καθώς και προβλέψεις για περαιτέρω αύξηση των κερδών για το α’ τρίµηνο του 2006 

ήταν οι κύριοι λόγοι της “πυροδότησης” του ράλι που έκανε ο κλάδος. 

 Σε έκθεσή του ο οίκος Merrill Lynch έκανε προβλέψεις για κέρδη διετίας 

(2006-2007) για τις τράπεζες, ενώ ο ελβετικός οίκος UBS ανέµενε ετήσιο growth rate 

+20% για τα κέρδη των τραπεζών και αύξησε τις τιµές-στόχους των µετοχών τους. 
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 Τα χαµηλά P/E της Σοφοκλέους σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές αγορές, οι 

προβλέψεις για υψηλές µερισµατικές αποδόσεις της τάξεως του 3% και 3,5% για τα 

έτη 2005 και 2006 αντίστοιχα, καθώς και η µεγάλη ρευστότητα των ξένων θεσµικών 

επενδυτών ήταν οι λόγοι της µεγάλης εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό, 

κεφάλαια που τοποθετήθηκαν κατά κύριο λόγο στον τραπεζικό κλάδο. Ενδεικτικά για 

το 7µηνο του 2005 υπήρξε πλεόνασµα εισροών ύψους 8,1 δισ.€. Ειδικότερα, οι ξένοι 

θεσµικοί επενδυτές, επένδυσαν 145 εκ.€ για την αγορά του 5,2% των µετοχών της 

Εµπορικής Τράπεζας και περισσότερα από 300 εκ.€ για την αγορά ιδίων µετοχών της 

Εθνικής. Παράλληλα, αισιόδοξες προβλέψεις για εισροές κεφαλαίων στον τραπεζικό 

κλάδο πήγαζαν και από την αναµενόµενη πώληση πακέτου µετοχών της ATEBank 

και της Εµπορικής, καθώς και µε την είσοδο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου στο 

Χ.Α. Οι ξένοι θεσµικοί επενδυτές δεν φαίνονταν διατεθειµένοι να ρευστοποιήσουν, 

παρά το γεγονός ότι είχαν καταγράψει θεαµατικές αποδόσεις. 

 Τέλος, οι κινήσεις για την εξαγορά της FinnansBank από την Εθνική Τράπεζα 

και οι φήµες για επέκταση και άλλων εταιριών στην Τουρκία από τον τραπεζικό 

κλάδο ήταν ένας ακόµη παράγοντας που συνετέλεσε στην συγκεκριµένη άνοδο. 

 Παρατίθεται γράφηµα του Τραπεζικού ∆είκτη για την περίοδο από τις 

18/09/2005 εώς τις 20/04/2006. 

 
Γράφηµα 28: Πορεία ∆ΤΡ, 18/09/2005-20/04/2006, Πηγή: www.capital.gr 
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1.3.4  Χαµηλή στις 14/06/2006 

 

Ο Τραπεζικός ∆είκτης στις 14/06/2006 βρέθηκε σε χαµηλά επίπεδα και συγκεκριµένα 

στις 4.692,69 µονάδες. 

 Αυτή η πτώση για τον Τραπεζικό ∆είκτη θεωρήθηκε περισσότερο ως 

διόρθωση µετά το πολύµηνο ράλι του κλάδου αλλά και της αγοράς, παρά ως η αρχή 

µιας µεγάλης κάµψης. 

 Κυρίως οφείλεται στην πιο ψύχραιµη αντίληψη και ανάλυση των δεδοµένων 

για την εξαγορά της FinnansBank από την Εθνική Τράπεζα, καθώς αυτή η κίνηση 

είχε αρκετά σηµεία τα οποία οδηγούσαν στο συµπέρασµα ότι ίσως δεν θα απέδιδε τα 

δέοντα. Συγκεκριµένα, η Εθνική Τράπεζα θεωρήθηκε ότι επένδυσε πολύ µεγάλο ύψος 

κεφαλαίων σε σχέση µε το µέγεθός της. ∆εδοµένου και του γεγονότος ότι η 

οικονοµία της Τουρκίας θεωρείτο ασταθής αλλά και οι σχέσεις της µε την Ελλάδα 

ήταν “εύθραυστες” συµπληρώνουν το παζλ των ανησυχιών των αγορών για τη 

συγκεκριµένη επενδυτική κίνηση. Ένα ακόµη γεγονός, το οποίο συνδέεται µε τα 

προηγούµενα, είναι πως για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής της 

τάξεως των 3 δισ.€, εκτιµήθηκε ότι οι ξένοι θεσµικοί επενδυτές συµµετείχαν µε 

περίπου 2 δισ.€. Κεφάλαια βεβαίως τα οποία προέκυψαν σε µεγάλο βαθµό από 

ρευστοποιήσεις άλλων πακέτων µετοχών, κυρίως τραπεζικών. 

 Τέλος, οι ανησυχίες για την πορεία των επιτοκίων οδήγησαν σε αυτό το κλίµα 

διόρθωσης στα διεθνή χρηµατιστήρια, µε συνέπεια και η ελληνική χρηµατιστηριακή 

αγορά να ακολουθήσει την συγκεκριµένη πορεία.  

Παρατίθεται γράφηµα του Τραπεζικού ∆είκτη για την περίοδο από τις 

20/04/2006 εώς τις 20/07/2006. 
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Γράφηµα 29: Πορεία ∆ΤΡ 20/04/2006-20/07/2006, Πηγή: www.capital.gr 

 

1.3.5  Υψηλή στις 31/10/2007 και στις 06/11/2007 

 

Ο Τραπεζικός ∆είκτης στις 31/10/2007 και στις 06/11/2007 βρέθηκε σε υψηλά  

επίπεδα και συγκεκριµένα στις 7.751,08 και 7.758,07 µονάδες αντίστοιχα. 

 Το 2006 ήταν χρονιά για κέρδη-ρεκόρ για το σύνολο των τραπεζών και τα 

αισιόδοξα µηνύµατα για την συνέχιση της κερδοφορίας και για το 2007 ήταν εµφανή. 

Τα 3ετή και 4ετή business plans των τραπεζών προµήνυαν µια ανοδική πορεία της 

κερδοφορίας τους, ενώ δεν µπορεί να παραγκωνιστεί το γεγονός ότι ήδη από το α’ 

τρίµηνο του 2007 οι αγορές των Βαλκανίων θα απέδιδαν τα δέοντα προς όφελος του 

κλάδου. Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων 9µήνου από το σύνολο των τραπεζών 

ήρθε ως επισφράγισµα των προβλέψεων για υψηλές κερδοφορίες. 

 Από τις αρχές του έτους, δεν ήταν λίγες και οι εκθέσεις διεθνών οίκων για το 

λαµπρό µέλλον του ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Συγκεκριµένα: 

a) Ο ελβετικός οίκος UBS έκανε θετικότατες συστάσεις για τις τραπεζικές 

µετοχές και έδωσε υψηλές τιµές-στόχους. Περαιτέρω, προχώρησε και στην 
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εξέταση πιθανών κινδύνων για τον κλάδο µε τα εξής αισιόδοξα 

συµπεράσµατα: 

i. Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος δεν κινδυνεύει από τις τελευταίες 

εξελίξεις µε τα subprime loans στις Η.Π.Α. 

ii.  ∆εν υπάρχει φόβος σε περίπτωση έλλειψης ρευστότητας. 

iii.  ∆εν υπάρχει περίπτωση πολέµου τιµών στα επιτόκια καταθέσεων, 

παρά την πριν 3 µήνες κίνηση της Eurobank να υιοθετήσει επιθετική 

πολιτική στους λογαριασµούς καταθέσεων. 

iv. Οι επιπτώσεις δεν θα είναι ισχυρές σε περίπτωση περαιτέρω 

συρρίκνωσης των περιθωρίων στα στεγαστικά τους δάνεια, και 

v. Ο κίνδυνος για τις τράπεζες από την αδυναµία των νοικοκυριών να 

αποπληρώσουν τα δάνειά τους, φαίνεται πως είναι αµελητέος. 

b) Η έκθεση για τον τραπεζικό κλάδο της Marfin Analysis δείχνει το κλίµα που 

επικρατούσε, καθώς: 

i. ∆όθηκαν τιµές-στόχοι κατά πολύ υψηλότερες από αυτές του 

ταµπλό της Σοφοκλέους. 

ii.  Σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές, ο κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες 

ήταν χαµηλότερος. 

iii.  Οι δείκτες P/E των τραπεζών ήταν χαµηλότεροι σε σχέση µε τον 

µέσο όρο της Σοφοκλέους και οι µερισµατικές αποδόσεις 

θεωρούνταν ικανοποιητικές, και 

iv. Οι υποσχόµενες θέσεις που είχαν λάβει στις αγορές των 

Βαλκανίων και οι προοπτικές επέκτασής τους στις αγορές αυτές 

την προσεχή 3ετία, ολοκλήρωναν το παζλ των θετικών στοιχείων 

για τις τράπεζες. 

c) Τέλος, σε έκθεσή της, η Deutsche Bank θεωρούσε ότι οι ελληνικές τράπεζες 

ήταν χαµηλότερου κινδύνου από πολλές ευρωπαϊκές, καθώς τα προηγούµενα 

χρόνια είχαν καταφέρει να διευρύνουν την αποδοτικότητα των Ιδίων 

Κεφαλαίων τους και παράλληλα να µειώνουν το leverage (βαθµός µόχλευσης) 

τους. 

Παρατίθεται γράφηµα του Τραπεζικού ∆είκτη για την περίοδο από τις 20/08/2007 

εώς τις 20/11/2007. 
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Γράφηµα 30: Πορεία ∆ΤΡ, 20/08/2007-20/11/2007, Πηγή: www.capital.gr 

 

1.3.6  Χαµηλή στις 09/03/2009 

 

Ο Τραπεζικός ∆είκτης στις 09/03/2009 βρέθηκε σε χαµηλά επίπεδα και συγκεκριµένα 

στις 1.194 µονάδες. 

 Οι συνέπειες της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης µπορεί να άργησαν να 

εµφανιστούν στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά σε σχέση µε τις διεθνείς αγορές, 

αλλά µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα πως ήταν αρκετά πιεστικές για την 

Σοφοκλέους και ειδικότερα για τον Τραπεζικό ∆είκτη. 

 Ήδη µε τις πρώτες ανακοινώσεις των αποτελεσµάτων του γ’ τριµήνου του 

2008 για τις τράπεζες, τα οποία έδειξαν έντονη επιβράδυνση, οι ξένοι και εγχώριοι 

θεσµικοί επενδυτές ξεκίνησαν τις µαζικές ρευστοποιήσεις, ενώ η κατάσταση έγινε 

ακόµη δυσκολότερη µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων για το έτος του 2008 

που οδήγησε σε νέο κύµα πωλήσεων των τραπεζικών µετοχών. Οι ξένοι θεσµικοί 

άρχισαν να ρευστοποιούν για να αντλήσουν ρευστότητα, ενώ δεν υπήρχαν ισχυρά 

εγχώρια θεσµικά χαρτοφυλάκια να απορροφήσουν µέρος της προσφοράς των ξένων 

funds. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το περιορισµένο βάθος της Σοφοκλέους, 
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δηµιούργησαν ένα “συνωστισµό” στην έξοδο από την αγορά. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα την συνολική πτώση των τιµών των µετοχών, συµπεριλαµβανοµένου και 

του τραπεζικού κλάδου. Οι δυσµενείς µακροοικονοµικές επιδόσεις και το ρευστό 

πολιτικό περιβάλλον της χώρας µας, ήταν παράγοντες για την αποχή των επενδυτών. 

 Παράλληλα, διεθνείς οίκοι, όπως η ING, η Cheuvreux και η UBS, προέβλεπαν 

σαφή υποχώρηση των κερδών του κλάδου για το 2009, ενώ η τελευταία αναφερόταν 

και σε πτώση της κερδοφορίας και το 2010. 

 Τέλος, πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι το growth story για τις αγορές των 

Βαλκανίων (κυρίως για τις ελληνικές τράπεζες), µετεξελίχθηκε σε εφιάλτη, καθώς 

πολλές ήταν εκείνες οι χώρες που είχαν ήδη πληγεί από την διεθνή κρίση, µε 

αποτέλεσµα να συµπαρασύρουν και τις ελληνικές εταιρίες. Η ελληνική αγορά λόγω 

της ισχυρής παρουσίας της στα Βαλκάνια, φαίνεται να συµπεριφερόταν περισσότερο 

ως αναδυόµενη, παρά ως ανεπτυγµένη. 

 Παρατίθεται γράφηµα του Τραπεζικού ∆είκτη για την περίοδο από τις 

10/11/2008 εώς τις 20/03/2009. 

 
Γράφηµα 31: Πορεία ∆ΤΡ, 10/11/2008-20/03/2009, Πηγή: www.capital.gr 
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1.3.7  Υψηλή στις 14/10/2009 

 

Ο Τραπεζικός ∆είκτης στις 14/10/2009 βρέθηκε σε υψηλά  επίπεδα και συγκεκριµένα 

στις 3.974,92 µονάδες. 

 Από το Μάϊο του 2009, η ρευστότητα των τραπεζών θεωρείτο 

εξασφαλισµένη, ενώ παράλληλα η στάση των ξένων θεσµικών επενδυτών δεν ήταν 

τόσο αρνητική για την χώρα µας. Ενδεικτικό για την τελευταία διαπίστωση, το 

επιτυχές placement που πραγµατοποίησε η Εθνική Τράπεζα, προκειµένου να 

πουλήσει ίδιες µετοχές. Οι ξένοι θεσµικοί δεν δίστασαν να καλύψουν το 80%, και σε 

τιµή πάνω από το 50% σε σχέση µε το ελάχιστο 12µήνου. 

 Οι θετικές εξελίξεις όµως συνεχίστηκαν και τους επόµενους µήνες και τα 

αισιόδοξα µηνύµατα για την θετική πορεία του κλάδου ήταν αρκετά. 

 Η είδηση ότι οι ελληνικές τράπεζες βιάζονταν να αποπληρώσουν τα χρήµατα 

που είχαν λάβει από το κράτος, δυνάµωσε τις πεποιθήσεις περί εξάλειψης του φόβου 

µη ρευστότητας. Επίσης, θετικές εξελίξεις όσον αφορά το θέµα των επισφαλειών, ότι 

το περιθώριο κέρδους των τραπεζών είχε αρχίσει να βελτιώνεται από το β’ τρίµηνο 

του 2009 και πως είχε αρχίσει να αποκλιµακώνεται η αυξητική τάση των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων από το Μάϊο του 2009, ήρθαν να προστεθούν στο ήδη 

αισιόδοξο κλίµα για ανάταση του κλάδου. Οι προβλέψεις επίσης ανέφεραν ακόµα και 

για διψήφιο ποσοστό χορηγήσεων για το 2010. 

 Οι ξένοι αναλυτές προχώρησαν σε αυξήσεις των τιµών-στόχων των 

τραπεζικών µετοχών, υιοθετώντας µια αισιόδοξη θεώρηση για τις προοπτικές του 

τραπεζικού κλάδου. Παράλληλα, δήλωναν πως ο τραπεζικός κλάδος θα ήταν ο 

πρώτος κλάδος που θα ξεπερνούσε την κρίση και θα επανερχόταν σύντοµα στις 

επιδόσεις του 2007. Το επενδυτικό ενδιαφέρον άρχισε να επικεντρώνεται στον 

FTSE/ΧΑ-20 και κυρίως στις τράπεζες, ενώ θετικό στοιχείο είναι ότι τα ξένα funds 

ενίσχυαν ακόµη περισσότερο τις θέσεις τους. 

 Σε έκθεσή της η Deutsche Bank ανέφερε ότι οι δείκτες των ελληνικών 

τραπεζών βρίσκονταν σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σύγκριση µε αυτούς του 

εξωτερικού, ενώ η UBS προέβλεπε αυξήσεις κεφαλαίου καθώς οι ελληνικές τράπεζες 

φαίνεται να διέθεταν ικανοποιητική ρευστότητα. 
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 Περαιτέρω, πολύ ενθαρρυντικά θεωρήθηκαν και τα αποτελέσµατα των stress 

tests για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα που είχε διενεργήσει η Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

 Τέλος, στα αποτελέσµατα των τραπεζών φαίνεται πως δύο ήταν τα κυριότερα 

στοιχεία που έδωσαν την συγκεκριµένη ώθηση: η σηµαντική µείωση των επιτοκίων 

και η δυναµική ανάκαµψη των διεθνών αγορών. 

 Παρατίθεται γράφηµα του Τραπεζικού ∆είκτη για την περίοδο από τις 

20/03/2009 εώς τις 10/11/2009. 

 

Γράφηµα 32: Πορεία ∆ΤΡ, 20/03/2009-10/11/2009, Πηγή: www.capital.gr 

 

1.3.8  Χαµηλή στις 29/06/2010 

 

Ο Τραπεζικός ∆είκτης στις 29/06/2010 βρέθηκε σε χαµηλά επίπεδα και συγκεκριµένα 

στις 1.344,72 µονάδες. 

 Τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα στα οποία βρισκόταν το κόστος δανεισµού για 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τις ελληνικές τράπεζες, είχε ως συνέπεια την διατήρηση 

µιας στάσης αναµονής από πλευράς επενδυτών. Επίσης τα υψηλότατα spreads των 

κρατικών οµολόγων οδήγησαν σε µεγάλες ζηµίες χαρτοφυλακίου στις τράπεζες, µε 
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αποτέλεσµα να διαµορφώνονται όλες εκείνες οι συνθήκες για αυξήσεις στα επιτόκια 

καταθέσεων και χορηγήσεων. 

 Η γενικότερη δυσµενής οικονοµική κατάσταση της χώρας, ήταν ο κύριος 

λόγος της απροθυµίας των ξένων τραπεζών να δανείσουν τις ελληνικές τράπεζες 

µέσω της διατραπεζικής αγοράς. 

 Ο ρόλος των Ελλήνων µικροεπενδυτών φαίνεται να είχε περιοριστεί αρκετά 

και οι εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές δεν ήταν διατεθειµένοι να επενδύσουν στην 

Σοφοκλέους. Παράλληλα, διεθνείς επενδυτικοί οίκοι συνιστούσαν την πώληση 

τραπεζικών µετοχών, καθώς θεωρούσαν ότι θα µπορούσαν να επαναγοραστούν σε 

χαµηλότερες τιµές, κάτι που οδήγησε και τα διεθνή funds στην επενδυτική αποχή. 

 Η Unicredit προέβλεπε ότι τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών το 2010 θα 

ήταν ακόµη χαµηλότερα από αυτά του 2009. Στο ίδιο µήκος κύµατος και άλλοι 

διεθνείς οίκοι, οι οποίοι σε εκθέσεις τους για τις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών, 

συνέκλιναν στα εξής: 

• ∆εν προβλέπεται θεαµατική εκροή κεφαλαίων, αλλά 

• Η πιστωτική επέκταση για την διετία 2010-2011 θα είναι ελάχιστη εώς 

µηδενική και 

• Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια αναµένεται να αυξηθούν 

Παράλληλα, όσον αφορά τις εκτιµήσεις των διεθνών οίκων, η J.P. Morgan 

προχώρησε σε υποβάθµιση σύστασης και σε χαµηλότερες τιµές-στόχους για το 

σύνολο των τραπεζικών µετοχών. Ο οίκος θεωρούσε ότι η ανάκαµψη θα ερχόταν το 

2012 ή το 2013 και για το 2010 προέβλεπε σοβαρό ενδεχόµενο ζηµιών. 

 Τέλος, πρέπει να τονιστεί και το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα για το 2009 

ήταν αρκετά αποθαρρυντικά, καθώς: 

• Μειώθηκε δραστικά ο όγκος των χορηγούµενων δανείων 

• Αυξήθηκαν οι ζηµίες από επισφάλειες και σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν 

και στο 9% 

• Περιορίστηκε δραστικά το καθαρό περιθώριο δανεισµού 

 

 Παρατίθεται γράφηµα του Τραπεζικού ∆είκτη για την περίοδο από τις 

05/01/2010 εώς τις 10/07/2010. 
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Γράφηµα 33: Πορεία ∆ΤΡ, 05/01/2010-10/07/2010, Πηγή: www.capital.gr 

 

 

1.4 Εξελίξεις και Προοπτικές Τραπεζικού Κλάδου και Χ.Α. 

 

Στην παρούσα ενότητα τονίζονται οι κυριότερες εξελίξεις που διαδραµατίστηκαν 

κατά το τελευταίο διάστηµα στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, γίνεται αναφορά για τις 

προοπτικές που µπορεί να έχει ο κλάδος αλλά και το Χ.Α. στο εγγύς µέλλον και τέλος 

συνοψίζονται οι κυριότεροι παράγοντες που θα κρίνουν την µελλοντική πορεία των 

ελληνικών τραπεζικών οµίλων. 

 

1.4.1  Πρόσφατες Εξελίξεις 

 

Η πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για εξαγορά της κρατικής συµµετοχής στο 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και την ATEBank, οδήγησε σε µεγάλη κινητικότητα το 

επενδυτικό κοινό, το οποίο για µεγάλο διάστηµα τηρούσε στάση αναµονής. Η 

πρόταση υπεβλήθη στις 15 Ιουλίου του 2010 και σε µόλις 12 συνεδριάσεις της 
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Σοφοκλέους, ο Γενικός ∆είκτης κατέγραψε κέρδη 6,87%, ενώ τα κέρδη για τον 

Τραπεζικό ∆είκτη ήταν υπερδιπλάσια. 

 Λίγους µήνες αργότερα όµως, στις 30 Σεπτεµβρίου, ανακοινώθηκε από την 

πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς πως αποχωρεί από την συνδυαστική πρόταση 

εξαγοράς λόγω προβλέψεων ότι οι όποιες ενέργειες για την τελική συµφωνία θα 

αναβάλλονταν για το 2011. 

 

Στις 7 Σεπτεµβρίου του 2010 η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε 

αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Παράλληλα, τονίστηκε η πρόθεση της τράπεζας να 

πουλήσει το 20% της συµµετοχής της στην FinnansBank. Η συνδυαστική αυτή 

κίνηση της Εθνικής προβλέπεται από αναλυτές ότι θα ξεπεράσει τον αρχικό στόχο 

της άντλησης 2,8 δισ.€ και προβλέπουν εισροή κεφαλαίων της τάξεως των 3,5 δισ.€. 

Εκτιµάται πως µέρος των κεφαλαίων θα διατεθούν για την επέκταση της τράπεζας 

στην τουρκική οικονοµία, που σήµερα παρουσιάζει θεαµατικούς ρυθµούς πιστωτικής 

επέκτασης της τάξεως του 30%. 

 Όµως, το σηµαντικότερο όφελος από αυτή τη τολµηρή κατά πολλούς κίνηση 

της Εθνικής, είναι ότι ισχυροποιείται σε πολύ µεγάλο βαθµό όσον αφορά τα Ίδια 

Κεφάλαιά της. Έτσι, φαίνεται πως θα είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα η οποία 

σύντοµα θα απευθυνθεί στην διατραπεζική αγορά για δανεισµό µε χαµηλά επιτόκια. 

Γεγονός το οποίο θεωρείται προποµπός εξελίξεων και αναµένεται να συµπαρασύρει 

θετικά και τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες ώστε να επέλθει η ανάταση στον κλάδο. 

 

Όσον αφορά την ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά, θετικό µπορεί να θεωρηθεί το 

γεγονός ότι παραµένει στο group των ανεπτυγµένων αγορών µετά την αξιολόγηση 

του οίκου FTSE στα τέλη του Σεπτεµβρίου του 2010. Βέβαια, επισηµαίνεται το 

γεγονός ότι η Σοφοκλέους θα τελεί “υπό παρακολούθηση” για ακόµη έναν χρόνο. 

Θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως σε περίπτωση υποβάθµισης, θα δηµιουργηθεί 

“συνωστισµός” στην έξοδο από την φυγή των µεγαλύτερων ξένων θεσµικών 

επενδυτών. 

 Στην παρούσα φάση, φαίνεται πως το τελευταίο διάστηµα εµφανίζονται εκ 

νέου αγοραστές για τις µεγάλες ελληνικές τράπεζες, οι µετοχές των οποίων είχαν 

δεχτεί ισχυρές πιέσεις το προηγούµενο διάστηµα λόγω των ρευστοποιήσεων εκείνων 

των επενδυτών οι οποίοι επιθυµούσαν να συµµετάσχουν στην αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας. Υπάρχει η εκτίµηση ότι ο τραπεζικός κλάδος είναι 
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σε θέση να λειτουργήσει ως ατµοµηχανή ανόδου για την αγορά. Οι µεγάλοι 

επενδυτές, και κυρίως τα αµερικάνικα θεσµικά χαρτοφυλάκια, επενδύουν σε µετοχές 

του κλάδου, καθώς διαβλέπουν πως σύντοµα οι τράπεζες θα έχουν πιο εύκολη 

πρόσβαση στις πηγές χρηµατοδότησης. Επίσης θεωρούν πολύ πιθανό το ενδεχόµενο 

να πραγµατοποιηθούν πολύ σύντοµα συµφωνίες συγχωνεύσεων/εξαγορών. 

 Τέλος, σύµφωνα µε στοιχεία του Σεπτεµβρίου του 2010, οι ξένοι επενδυτές 

φαίνεται να παραµένουν πωλητές ελληνικών µετοχών. Την ίδια στιγµή, οι εγχώριοι 

επενδυτές σπεύδουν να διοχετεύσουν µε κεφάλαια την χρηµατιστηριακή αγορά. Η 

ρευστότητα που απέσυραν τον Σεπτέµβριο τα ξένα θεσµικά χαρτοφυλάκια ανέρχεται 

στα 125 εκ.€, ενώ από την αρχή του έτους υπάρχουν καθαρές πωλήσεις ύψους 1,3 

δισ.€. 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα του α’ εξαµήνου για το 2010 για το σύνολο των 

εισηγµένων εταιριών, είναι σωστό να τονίστει το γεγονός ότι οι τράπεζες για ακόµη 

µία χρονιά κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στις εταιρίες µε τα µεγαλύτερα κέρδη. 

 Παρ’ όλα αυτά, η κερδοφορία τους κατέδειξε εξασθένιση, αλλά οι επιδόσεις 

ξεπέρασαν τις εκτιµήσεις και προβλέψεις των αναλυτών.Τα µεγαλύτερα εµπόδια 

καθώς φαίνεται, είναι η δυσχερής πρόσβαση στις πηγές άντλησης ρευστότητας και η 

ποιότητα των ενεργητικών τους. 

 

 

1.4.2  Προοπτικές 

 

Πριν αρκετά χρόνια, ο πρόεδρος της Alpha Bank κ. Κωστόπουλος είχε δηλώσει πως 

«Η Ελλάδα χωράει το πολύ 2,5 τράπεζες». Αυτή η δήλωση φαίνεται πως στην 

παρούσα φάση περικλείει όλες εκείνες τις εξελίξεις που θεωρούνται αναγκαίες για να 

υπάρξει ουσιαστική ανάκαµψη στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, αλλά και 

γενικότερα στην ελληνική οικονοµία. 

 

Τρία θεωρούνται τα πιο πιθανά σενάρια για ενδεχόµενες εξαγορές/συγχωνεύσεις στο 

αµέσως επόµενο διάστηµα, τα οποία τυγχάνουν και της αποδοχής του διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος, κ.Προβόπουλου. Αυτά είναι: 
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• Απορρόφηση της ATEBank από την Εθνική Τράπεζα 

• Συγχώνευση Alpha Bank-EFG Eurobank, και τέλος 

• Συγχώνευση Marfin Popular Bank-Τράπεζα Πειραιώς 

 

Σε έκθεσή της, για την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, η Τράπεζα της Ελλάδος 

επισηµαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να προχωρήσουν στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών για τη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών. Η αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού τοµέα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα, οι ελληνικοί τραπεζικοί όµιλοι να 

αποκτήσουν το κρίσιµο µέγεθος, να εκµεταλλευθούν τις οικονοµίες κλίµακος και έτσι 

να αποκτήσουν ταχύτερα πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίων. 

 Επίσης, επισηµαίνεται πως στόχοι των τραπεζών πρέπει να είναι: 

a. Η διατήρηση σηµαντικών περιθωρίων κεφαλαίου 

b. Ο σχηµατισµός επαρκών προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου 

c. Ο εξορθολογισµός των λειτουργικών εξόδων και 

d. Η ευέλικτη και συνετή διαχείριση των διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης 

 

Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί πως οι πιέσεις στο µέλλον θα αρχίσουν να 

αµβλύνονται για τον κλάδο, καθώς η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων που 

προβλέπονται στο κυβερνητικό πρόγραµµα δηµοσιονοµικών και διαρθρωτικών 

προσαρµογών, η αξιοποίηση του µηχανισµού τριµερούς στήριξης της ελληνικής 

οικονοµίας και η ανταπόκριση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στις απαιτήσεις 

και στις ευκαιρίες του µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος, θα αποκαταστήσουν την 

εµπιστοσύνη των αγορών. 

 

Μέσα στις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης φαίνεται πως είναι η δηµιουργία 

ενός δηµόσιου τραπεζικού πυλώνα, ενώ δεν αποκλείεται και η δηµιουργία ενός 

δεύτερου. Ενάντια σε αυτές τις προθέσεις φαίνεται να είναι η τριµερής επιτροπή 

στήριξης της ελληνικής οικονοµίας. 

 Αν και η ίδια επισηµαίνει την αναγκαιότητα της δηµιουργίας ισχυρών 

τραπεζικών οµίλων για την περαιτέρω θωράκιση του τραπεζικού συστήµατος, 

προκρίνει ως ιδανικότερη λύση την σύµπλευση µε ξένους εταίρους, οι οποίοι θα 

βοηθήσουν να λειτουργήσει η διατραπεζική αγορά προς όφελος των ελληνικών 

οµίλων. 
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Ο διεθνής οίκος UBS σε έκθεσή του στις 12 Αυγούστου 2010 εκτίµησε τα οφέλη σε 

ενδεχόµενες συγχωνεύσεις µεταξύ ελληνικών τραπεζών και κατέληξε στα 

αποτελέσµατα όπως αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

 

Πίνακας 1: Οφέλη από συνδυασµούς συγχωνέυσεων, UBS, Πηγή: www.capital.gr  

 ΕΤΕ EUROBANK ALPHA ΠΕΙΡΑΙΩΣ MARFIN ATEBANK 

ΕΤΕ - 16% 13% 11% 8% 9% 

EUROBANK 16% - 20% 19% 14% 16% 

ALPHA 13% 20% - 20% 14% 16% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11% 19% 20% - 21% 19% 

MARFIN 8% 14% 14% 21% - 20% 

ATEBANK 9% 16% 16% 19% 20% - 

 

 Επίσης, ο ίδιος οίκος σε ανάλυση του στις 18 Οκτωβρίου 2010, στην οποία 

εξετάζονται πιθανές εξαγορές/συγχωνεύσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, 

αναφέρεται µε θετικές προοπτικές για ενδεχόµενη συγχώνευση µεταξύ της Alpha 

Bank και της EFG Eurobank. 

 Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη έκθεση, µια ένωση µεταξύ των δύο οµίλων θα 

δηµιουργούσε τη µεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, µε assets 155 δισ.€, µε ισχυρή 

παρουσία σε 10 αγορές και οι συνέργειες θα ήταν σηµαντικές σε σχέση µε την 

κεφαλαιοποίηση της αγοράς. 

 

Στο τρίτο Banking Money Conference που πραγµατοποιήθηκε, ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος της T.Bank κ. Γ.Χατζηνικολάου, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι µέσα 

στους επόµενους έξι µε δώδεκα µήνες ο αριθµός των τραπεζών θα έχει µειωθεί, ενώ 

επισήµανε ότι οι συγχωνεύσεις δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν άµεσα το πρόβληµα 

της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας των τραπεζών. 

 Από την πλευρά του ο ∆.Τσοµώκος, ο οποίος είναι καθηγητής 

Χρηµατοοικονοµικών στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, πιστεύει πως οι ελληνικές 

τράπεζες δεν πρέπει να αποχωρήσουν από την αγορά των Βαλκανίων και τονίζει ότι η 

“δηµιουργία” εθνικών πρωταθλητών στον τραπεζικό κλάδο δεν ενδείκνυται ως λύση, 

αλλά πιθανότερα να µετατραπεί σε πηγή προβληµάτων και δυσκολιών. 

 

 

 



 
 

35 

1.4.3  Κυριότερες Παράµετροι για την Πορεία του Κλάδου 

 

Θεωρείται βέβαιο πως το τελευταίο διάστηµα υπάρχει µια ανάταση στον ελληνικό 

τραπεζικό κλάδο. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι δεν έχει προεξοφληθεί 

η ανάκαµψη του τραπεζικού συστήµατος. 

 Κυριότερος παράγοντας για την συνέχιση των αισιόδοξων προβλέψεων 

θεωρείται η απρόσκοπτη εφαρµογή του προγράµµατος της δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής της χώρας µας. Ένας δεύτερος σηµαντικός παράγοντας τονίζεται πως 

είναι οι ενδεχόµενες εξαγορές/συγχωνεύσεις στον κλάδο και η στιγµή 

πραγµατοποίησής τους. Τέλος, σηµαντικό ρόλο στις όποιες εξελίξεις αναµένεται να 

παίξει και το προγραµµατισµένο stress test που θα υποβληθούν οι ελληνικές τράπεζες 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον ∆εκέµβριο του 2010, το οποίο 

προµηνύεται πως θα είναι αυστηρότερο από το προηγούµενο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ FAMA-McBETH 

 

 

2.1 Μελέτη Υποδείγµατος και Κριτικές 

 

Στην παρούσα ενότητα, γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί το υπόδειγµα Fama-McBeth, 

αναφέρονται η διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα συµπεράσµατα στα οποία 

κατέληξαν καθώς και οι κριτικές που έχει δεχθεί το υπόδειγµα. 

 Ο σκοπός της εργασίας των Fama και McBeth ήταν η εξέταση της σχέσης 

ανάµεσα στον κίνδυνο και την προσδοκώµενη απόδοση των κοινών µετοχών του 

NYSE (New York Stock Exchange). Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την 

µελέτη ήταν οι µηνιαίες ποσοστιαίες αποδόσεις όλων των κοινών µετοχών που 

διαπραγµατεύονταν από τον Ιανουάριο του 1926 εώς και τον Ιούνιο του 1968. 

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής. Αρχικά υπολόγισαν τα betas 

για κάθε µετοχή χρησιµοποιώντας τις µηνιαίες αποδόσεις για µια 4ετία (1926-1929). 

Έπειτα δηµιούργησαν 20 χαρτοφυλάκια. Το 5% των µετοχών µε τα υψηλότερα betas 

αποτέλεσε το πρώτο χαρτοφυλάκιο, το 5% των µετοχών µε τα αµέσως επόµενα 

µεγαλύτερα betas αποτέλεσε το δεύτερο χαρτοφυλάκιο και ούτω καθ’εξής, εώς ότου 

το εικοστό και τελευταίο χαρτοφυλάκιο να αποτελείται από το 5% των µετοχών µε τα 

χαµηλότερα betas. Συνεχίζοντας, υπολόγισαν τα betas των 20 χαρτοφυλακίων, 

παλινδροµώντας τις µηνιαίες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων µε τον δείκτη της 

αγοράς για την περίοδο 1930-1934. Για την αµέσως επόµενη 4ετία (1935-1938), 

παλινδροµώντας τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων µε τα betas των χαρτοφυλακίων 

που είχαν βρει από την προηγούµενη περίοδο (1930-1934), εκτίµησαν την συνάρτηση 

(1) R(t)i = α(t) + γ(t)bi + ε(t)i 

για κάθε t. Με αυτόν τον τρόπο προσδιόρισαν τις τιµές των α και γ. 

Ύστερα προχώρησαν στον έλεγχο της χρονικής σειράς των παραµέτρων για να 

διαπιστώσουν αν ισχύουν οι εξής δύο υποθέσεις: 

a) E(a(t)) = 0 

b) E(γ(t)) > 0 
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Τα βήµατα αυτά ακολούθησαν για όλες τις περιόδους µέχρι και το 1968. Κάθε φορά 

υπολόγιζαν τα betas των µετοχών για µία 4ετία, δηµιουργούσαν 20 χαρτοφυλάκια, 

υπολόγιζαν τα betas αυτών των χαρτοφυλακίων για την αµέσως επόµενη 5ετία και 

τέλος υπολόγιζαν για την επόµενη 4ετία την συνάρτηση (1). 

Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν από τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης, 

ήταν τα εξής: 

� Υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης και κινδύνου για 

ένα χαρτοφυλάκιο 

� Κατά µέσο όρο φαίνεται πως ισχύει η σχέση [ERm(t) – ER0(t)] > 0 

� Κανένα µέτρο κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένου και του κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου, δεν επηρεάζει συστηµατικά τις µέσες αποδόσεις 

� Οι συντελεστές και τα κατάλοιπα των παλινδροµήσεων φαίνεται να είναι 

σύµφωνα µε την αποτελεσµατική αγορά 

Οι κυριότερες κριτικές για το υπόδειγµα είναι οι εξής: 

• Στην πραγµατικότητα το χαρτοφυλάκιο αγοράς περιλαµβάνει και άλλες 

µεταβλητές, ορισµένες από τις οποίες δεν είναι δυνατόν να “παρατηρηθούν” ή 

να ποσοτικοποιηθούν. Εποµένως ουσιαστικά, δεν µπορεί να υπάρξει επαρκής 

έλεγχος για το CAPM. 

• Τα betas τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στις παλινδροµήσεις υποθέτουµε ότι 

ανταποκρίνονται πλήρως στα πραγµατικά και µη παρατηρήσιµα betas της 

αγοράς. Όµως πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι τα χρησιµοποιηθέντα betas δεν 

είναι τα πραγµατικά betas της αγοράς, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει και η 

απαιτούµενη ακρίβεια στα εξαγόµενα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα. 

Παρά τις όποιες κριτικές που έχει δεχθεί κατά καιρούς, το υπόδειγµα Fama-McBeth 

χρησιµοποιείται κατά κόρων ακόµα και στις µέρες µας, καθώς θεωρείται απλό ως 

προς την χρήση του και έχει µεγάλη σαφήνεια. 
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2.2 Εφαρµογή του Υποδείγµατος στον Τραπεζικό Κλάδο 

 

Αρχικά συλλέχθησαν οι εβδοµαδιαίες τιµές κλεισίµατος του Γενικού ∆είκτη του Χ.Α. 

και των 12 από τις 15 µετοχές που αποτελούν την σηµερινή εικόνα του Τραπεζικού 

∆είκτη. Θεωρείται σκόπιµο να αναφερθεί πως δεν επιλέγησαν όλες οι µετοχές του 

κλάδου, καθώς 3 τράπεζες εισήχθησαν στο Χ.Α. σχετικά πρόσφατα και δεν θα ήταν 

δυνατή η εφαρµογή του υποδείγµατος µε ένα σχετικά µικρό αριθµό παρατηρήσεων.  

Αναλυτικότερα, επιλέχθησαν οι εξής τράπεζες: 

� Alpha Bank 

� ATEBank 

� Attica Bank 

� Γενική Τράπεζα 

� Marfin Egnatia Bank 

� Τράπεζα της Ελλάδος 

� Εµπορική Τράπεζα 

� Εθνική Τράπεζα 

� EFG Eurobank 

� Τράπεζα Κύπρου 

� Τράπεζα Πειραιώς 

� T.Bank 

Η συλλογή των τιµών κλεισίµατος του Γενικού ∆είκτη του Χ.Α. και των 12 

τραπεζικών µετοχών πραγµατοποιηθήκε από το site www.capital.gr και αφορά την 

περίοδο από 22/01/2001 µέχρι την 01/10/2010. 
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 Στην συνέχεια βρέθηκαν οι εβδοµαδιαίες αποδόσεις για τον Γενικό ∆είκτη του 

Χ.Α. και τις 12 µετοχές. Οι αποδόσεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν αργότερα για να 

“τρέξουµε” τις σχετικές παλινδροµήσεις µέσω του προγράµµατος STATA. 

Τα αποτελέσµατα αυτών παλινδροµήσεων αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα: 

Πίνακας 2: Αποτελέσµατα υποδείγµατος για τις 12 εξεταζόµενες µετοχές 

                             11112222 id regressions
                                                                              
                            _cons    ----....0000000011114444444411115555            ....0000000000006666222200006666                ----2222....33332222            0000....000033339999                ----....0000000022227777999933337777            ----....0000000000000000888899993333
          rm        1111....111111110000555577778888            ....0000666644442222000066668888                11117777....33330000            0000....000000000000                    ....9999777700006666888833334444                1111....222255550000444477773333
                                                                              
                    Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
                                               R-squared             =     0000....4444444466661111
 time variable:  ttttiiiimmmmeeee                          Number of id(s)       =                     11112222
panel variable:  iiiidddd                            Number of obs         =             6666000066660000
 
Fama-MacBeth Estimation

 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον παραπάνω πίνακα (2), καταλήγουµε στο γεγονός ότι το beta 

του τραπεζικού κλάδου είναι στατιστικά σηµαντικό και έχει τιµή 1.110578. Επίσης, ο 

σταθερός όρος βρέθηκε να είναι στατιστικά σηµαντικός. Εποµένως, συµπεραίνεται 

ότι ο τραπεζικός κλάδος για τη συγκεκριµένη περίοδο που µελετήθηκε συνοδεύεται 

από µη αναµενόµενες αποδόσεις (abnormal returns) και σχετικά µεγάλο βαθµό 

κινδύνου. Με άλλα λόγια, η διαδικασία των Fama-McBeth οδηγεί σε απόρριψη του 

υποδείγµατος CAPM. 

Στην συνέχεια, έγινε έλεγχος του υποδείγµατος, χωρίζοντας τον τραπεζικό 

κλάδο σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Συγκεκριµένα, η πρώτη κατηγορία αποτελείται 

από τις 6 τράπεζες οι οποίες συµµετέχουν στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του 

Χ.Α. και η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από τις υπόλοιπες 6 τράπεζες που 

θεωρήθηκαν ότι είναι µικρής/µεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η εκτίµηση 

πραγµατοποιήθηκε πάλι µε την διαδικασία δύο σταδίων των Fama και McBeth. Τα 

εµπειρικά αποτελέσµατα αποτυπώνονται στους κάτωθι πίνακες: 

Πίνακας 3: Αποτελέσµατα υποδείγµατος για τις τράπεζες µεγάλης κεφαλαιοποίησης 

                                 6666 id regressions
                                                                              
                            _cons    ----....0000000000003333111155553333            ....0000000000004444888833334444                ----0000....66665555            0000....555533338888                ----....0000000011114444999988882222                ....0000000000008888666677776666
          rm        1111....222200008888888800003333            ....0000999955558888666622223333                11112222....66661111            0000....000000000000                    ....9999777744442222333366668888                    1111....44444444333333337777
                                                                              
                    Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
                                               R-squared             =     0000....5555666677778888
 time variable:  ttttiiiimmmmeeee                          Number of id(s)       =                         6666
panel variable:  iiiidddd                            Number of obs         =             3333000033330000
 
Fama-MacBeth Estimation
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Πίνακας 4: Αποτελέσµατα υποδείγµατος για τις τράπεζες µικρής/µεσαίας κεφαλαιοποίησης 

                                                                              
                            _cons        ----....000000002222777700007777                    ....00000000000099997777                ----2222....77779999            0000....000033332222                ----....0000000055550000888800005555            ----....0000000000003333333333335555
          rm            1111....00000000111177777777            ....0000666644440000000000001111                11115555....66665555            0000....000000000000                    ....8888444455551111666677771111                1111....111155558888333377772222
                                                                              
                    Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
                                               R-squared             =     0000....3333333399997777
 time variable:  ttttiiiimmmmeeee                          Number of id(s)       =                         6666
panel variable:  iiiidddd                            Number of obs         =             3333000033330000
 
Fama-MacBeth Estimation

 

∆ιαπιστώνεται πως ο συντελεστής a είναι στατιστικά µη σηµαντικός για τις 

τράπεζες µε µεγάλη κεφαλαιοποίηση, ενώ είναι στατιστικά σηµαντικός για τις 

τράπεζες µικρής/µεσαίας κεφαλαιοποίησης. Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα 

ότι οι τράπεζες µε µικρή/µεσαία κεφαλαιοποίηση αποδίσουν µη αναµενόµενες 

αποδόσεις (σύµφωνα µε το CAPM), σε αντίθεση µε αυτές της µεγάλης 

κεφαλαιοποίησης. 
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Κεφάλαιο 1: 

Για την ενότητα 1.2: 

• www.capital.gr 

• www.alpha.gr 

• www.nbg.gr 

• www.eurobank.gr 

• www.piraeusbank.gr 
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• 1.3.1: Μηνιαίο Περιοδικό ΧΡΗΜΑ, Τεύχη: Φεβρουάριος 2001 εώς 

Μάϊος 2001 
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Απρίλιος 2006 
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Για την ενότητα 1.4: 

• Περιοδικό ΧΡΗΜΑ WEEK, Τεύχος 345, 05/10/2010 

• Άρθρα από εφηµερίδα ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ, Περίοδος: 
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