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Ολο το δυσμενές σενάριο για τα stress test
Αντιμέτωπες με το δυσμενές σενάριο των stress tests της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής βρίσκονται πλέον οι ελληνικές τράπεζες καθώς ανακοινώθηκαν οι
παραδοχές υπό τις οποίες θα «στρεσαριστούν» τα ιδρύματα.
Οσον αφορά στην οικονομία και την πορεία του ΑΕΠ, επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία που είχαν διαρρεύσει νωρίτερα στο Reuters. Οσον αφορά στο δυσμενές
σενάριο για την πορεία του Χρηματιστηρίου και των ομολόγων:
Tο πιθανό σοκ από την πτώση των τιμών των μετοχών είναι αυξημένο σε όλες τις χώρες σε σχέση με το προηγούμενο τεστ του 2016. Για την εγχώρια αγορά
το πιθανό σοκ της πτώσης των τιμών του Γενικού Δείκτη για τα έτη 2018-2020 τοποθετείται σε 30,9%, 28,2% και 22,2% ενώ οι μέσοι όροι για την Ευρώπη
είναι 31,4%, 28,7% και 22,6%. Στο προηγούμενο τεστ, τα αντίστοιχα μεγέθη την περίοδο 2016-2018 ήταν 26,4%, 23,6% και 15,7% με τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο να είχε διαμορφωθεί 26,2%, 25,2% και 16,7%.
Τέλος στο τωρινό stress test, το πιθανό σοκ από την αύξηση στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων είναι σχεδόν παρόμοιο με το 2016 για τις
ευρωπαϊκές τράπεζες. Κατά μέσο όρο προβλέπει αυξήσεις στα yields στο δυσμενές σενάριο κατά 84, 86 και 81 μονάδες βάσης. Για την Ελλάδα, το σημείο
εκκίνησης για το 10ετές είναι το 6,1% (βασικό σενάριο). Στο βασικό σενάριο, οι αποδόσεις του 10ετούς θα διαμορφωθούν σε 5,5%, 5,7% το 2019 και 6%
το 2020. Στο δυσμενές σενάριο, υπολογίζεται αύξηση έναντι του βασικού σεναρίου κατά 131, 133 και 126 μονάδες βάσης αντίστοιχα για την περίοδο 20182020.
Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για τις παραδοχές του stress test επιβεβαίωσε τα στοιχεία που είχε δημοσιεύσει νωρίτερα το Bloomberg
όσον αφορά στα σενάρια για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, την ανεργία και τις τιμές κατοικιών και εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα.
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Αναλυτικά οι/ μακροοικονομικοί παράμετροι της άσκησης έχουν ως εξής:
* Σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ, στο αρνητικό σενάριο η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 1,3% φέτος και 2,1% το 2019,
πριν αναπτυχθεί με 0,2% το 2020. Το βασικό σενάριο προβλέπει ανάπτυξη 2,4% του ΑΕΠ, 2,5% και 2,4% στην τριετία
2018-20.
* Στο βασικό σενάριο, οι τιμές οικιστικών ακινήτων αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 0,5% το 2018 και να αυξηθούν
κατά 0,5% το 2019 και 1% το 2020. Στο δυσμενές σενάριο, προβλέπεται πτώση τιμών κατά 7,3% το 2018, 6,7% το 2019
και 3,6% το 2020.
* Το βασικό σενάριο για τις τιμές των εμπορικών ακινήτων προβλέπει ετήσια αύξηση κατά 0,3% για κάθε ένα από τα
επόμενα τρία χρόνια. Με βάση το δυσμενές σενάριο, οι τιμές αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 9,2% το 2018, 6,1% το
2019 και 2,2% το 2020.
* Η ανεργία θα υποχωρήσει στο 19,9% φέτος και θα συνεχίσει να υποχωρεί στο 18,3% το 2019 και στο 16,6% το 2020, στο
βασικό σενάριο. Στο δυσμενές, η ανεργία υπολογίζεται σε 20,6% το 2018, πέφτει στο 20% το 2019 και στο 19,1% το 2020.
* Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, στο βασικό σενάριο αναμένεται να είναι 0,9% φέτος, 1% το 2019 και 1,1% το 2020. Στο
δυσμενές, είναι μηδενικός τη φετινή χρονιά, διαμορφώνεται σε -1,1% το 2019 και -1,8% το 2020.
ΕΚΤ: Το Μάιο οι ανακοινώσεις
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα για τα stress tests των τεσσάρων
ελληνικών τραπεζών το Μάιο, ώστε να υπάρξει χρόνος να καλυφθούν τυχόν κεφαλαιακά ελλείμματα προτού η χώρα
εξέλθει από το πρόγραμμα, τον Αύγουστο.
"Με στόχο να ολοκληρωθεί το stress test πριν το τέλος του τρίτου προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας, το
χρονοδιάγραμμα θα επιταχυνθεί και τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν το Μάιο", αναφέρει η ΕΚΤ. Οι
ανακοινώσεις για τις υπόλοιπες τράπεζες της ευρωζώνης αναμένονται στις 2 Νοεμβρίου.
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Νέα παράταση ζητά η EXIN για την Εθνική Ασφαλιστική - Σοβαρές ελλείψεις στον φάκελο
Η προθεσμία των δέκα ημερών που είχε το Exin Financial Group, προκειμένου να υποβάλει στην ΤτΕ τον
πλήρη φάκελο για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να εκπνέει, με τον
φάκελο να παραμένει στα συρτάρια των αρμοδίων υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος με σοβαρές ελλείψεις,
παρά τις νέες διαβεβαιώσεις που έδωσε με δηλώσεις του ο ιδρυτής της ΕΧΙΝ M. Φέρφιλντ.
Ο κ.Φέρφιλντ, μιλώντας στο διεθνές περιοδικό «Reinsurance», δήλωσε ότι το deal για την εξαγορά της Εθνικής
Ασφαλιστικής προχωράει και δεν απειλείται, πως η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και συνεπώς δεν
υπάρχει χρηματοδοτικό κενό.
Ο ιδρυτής της ΕΧΙΝ συμπλήρωσε στο «Reinsurance» πως η συμφωνία προγραμματίζεται να κλείσει στο τέλος
του πρώτου τριμήνου.
Βάσει του διαγωνισμού που διενήργησαν η Goldman Sachs και η Morgan Stanley, η προθεσμία για να
ολοκληρωθεί η αγορά του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής λήγει τον Μάρτιο.
Η ΕΧΙΝ, αν και κέρδισε τον διαγωνισμό για να εξαγοράσει το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής από πέρυσι το
καλοκαίρι, μέχρι και χθες δεν κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να
εγκρίνει η ΤτΕ την πώληση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν προσκομιστεί ακόμη και βασικές
πληροφορίες, όπως π.χ. το σχήμα των μετόχων που εξαγοράζει τη Ασφαλιστική, δημιουργώντας εύλογα
ερωτήματα.
Σύμφωνα με το Euro2day.gr, το τέλος του μήνα ήρθε και η Exin δεν κατέθεσε φάκελο. Περιορίστηκε σε μια
επιστολή, με την οποία ενημέρωσε την TτE ότι συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με δυνητικούς επενδυτές.
Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο για την υπόθεση και δείχνει να εξαντλεί τα
χρονικά περιθώρια για να κατατεθούν τα απαραίτητα στοιχεία.
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H Ελλάδα ξαναβρίσκει την οικονομική της ανεξαρτησία τον Αύγουστο αναφέρει η Les Echos
«Η Η Αθήνα ετοιμάζεται να ζήσει χωρίς οικονομική βοήθεια. Σύντομα το τέρμα του τούνελ για την Ελλάδα. Η
χώρα που παρ’ ολίγον να βγει από την ευρωζώνη, πρόκειται να ξαναβρεί την οικονομική της ανεξαρτησία τον
Αύγουστο», γράφει η γαλλική οικονομική εφημερίδα "Les Echos".
«Έξι χρόνια αφότου γνώρισε την πιο παταγώδη αποτυχία της ιστορίας, το ελληνικό κράτος δεν θα υπολογίζει
πια στην βοήθεια των Eυρωπαίων και του ΔΝΤ. Σε αυτή την προοπτική η Αθήνα προετοιμάζεται να εκδώσει
επταετή ομόλογα. Αυτή η πρώτη έξοδος στις αγορές είναι η πρώτη για το 2018, μπορεί να φτάσει τα 3δισ. € και
πρόκειται να συμβεί τις επόμενες δύο εβδομάδες σύμφωνα με το Reuters. Άλλες δύο αναμένονται μέχρι τον
Αύγουστο. Η κατάσταση είναι ενθαρρυντική. Το κόστος δανεισμού, αδύνατο σημείο για την ευρωζώνη, έχει
πέσει σε επίπεδα προ κρίσης: για τη διετία το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 1,45% ενώ για τη δεκαετία στο
3,67%. Η Ελλάδα προσφέρει έτσι αποδόσεις πιο ελκυστικές από των άλλων χωρών και τα ομόλογά της
αποτελούν πόλο έλξης για την κοινότητα των "hedge funds". Η Αθήνα που υποσχέθηκε νέες μεταρρυθμίσεις
πρόκειται σύντομα να λάβει 7δισ. € από τους επίσημους δανειστές της», γράφει η γαλλική εφημερίδα.
Οπως τονίζει η Les Echos, «η κυβέρνηση ελπίζει να δημιουργήσει ένα 'στρώμα' 20δισ. € για την αποπληρωμή
των χρεών της το 2019, με το μισό ποσό να προέρχεται από τον ESM και το άλλο μισό από τις αγορές. Όμως για
να ξαναγίνει η Ελλάδα ένα κράτος όπως τα άλλα ενώπιον των επενδυτών θα πρέπει να διαγράψει ένα μέρος του
χρέους της προς τους δημόσιους δανειστές. Είναι η προϋπόθεση και για το ΔΝΤ ώστε να καταστεί το χρέος
βιώσιμο».
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Eurostat: Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη μείωση ανεργίας, σε 12μηνη βάση εντός ΕΕ
Τη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ κατέγραψε μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Οκτωβρίου 2017 το επίπεδο της
ανεργίας στην Ελλάδα, από 23,3% σε 20,7% αντιστοίχως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ωστόσο το ποσοστό ανεργίας στην
Ελλάδα παραμένει το υψηλότερο στην ΕΕ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε στο 20,7% τον Οκτώβριο
του 2017, έναντι 20,8% το Σεπτέμβριο.
Συνέχεια…
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Εξάλλου, τον Δεκέμβριο (δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα), το επίπεδο της ανεργίας σε σχέση με τον
Νοέμβριο παρέμεινε σταθερό στην ευρωζώνη και στην ΕΕ, στο 8,7% και στο 7,3%, αντιστοίχως. Η ανεργία
στην ευρωζώνη κατέγραψε το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2009 και στην ΕΕ το χαμηλότερο
επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2008. Ένα χρόνο πριν, τον Δεκέμβριο του 2016 η ανεργία στην ευρωζώνη και
στην «ΕΕ των 28» ήταν 9,7% και 8,2% αντιστοίχως. Συνολικά τον Δεκέμβριο καταγράφονται 17,961
εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 14,137 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη.
Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (20,7% τον Οκτώβριο) και στην
Ισπανία (16,4%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,3%), στη Μάλτα και στη
Γερμανία (3,6%).
Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στους 990 χιλιάδες. Το
ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 17% και στις γυναίκες στο 25,4%.
Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα μειώθηκε τον Οκτώβριο στο 40,8%, έναντι
40,3% τον Σεπτέμβριο. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα
(40,8%), στην Ισπανία (36,8%) και στην Ιταλία (32,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Τσεχία
(4,9%) και στη Γερμανία (6,6%).
Τον Δεκέμβριο η ανεργία των νέων στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 17,9% και στην ΕΕ στο 16,1%.
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Κερέ: Η ΕΚΤ δεν θα τερματίσει βιαστικά το QE
H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν θα βιαστεί πολύ να τερματίσει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων,
ύψους 2,55 τρισ. ευρώ, καθώς ο πληθωρισμός δεν έχει επανέλθει ακόμη στο επίπεδο που θέλει η τράπεζα,
δήλωσε σήμερα το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Μπενουά Κερέ. «Φυσικά (η ποσοτική χαλάρωση)
δεν θα διαρκέσει για πάντα, αλλά υπάρχει επίσης μία πολύ ευρεία συμφωνία στο Διοικητικό Συμβούλιο… ότι
πρέπει να έχουμε υπομονή και σύνεση, επειδή δεν είμαστε ακόμη εκεί που θέλουμε να είμαστε αναφορικά με
τον πληθωρισμό», είπε ο Κερέ, απαντώντας σε ερωτήσεις μετά από ομιλία που έκανε στο Δουβλίνο. «Δεν
πρόκειται να είμαστε πολύ βιαστικοί», πρόσθεσε.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρα

Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον Ιανουάριο 2018
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
ΦΦΓΚΡΠ

Απόδοση %
8.73%
9.74%
11.15%
17.47%
22.12%
1.09%
63.38%
1.17%
9.27%
15.51%
7.21%
5.88%
9.32%
4.35%
7.29%
6.85%
10.50%
9.81%
2.86%
10%
18.24%
18.97%
7.86%
11.45%
1.47%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

9.53%
6,87%
9.27%
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