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Επικεφαλής Eurogroup: Κίνδυνος διάλυσης της ευρωζώνης εάν δεν…
Ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο προειδοποίησε τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών για τον κίνδυνο
«κατακερματισμού» της ευρωζώνης ως συνέπεια της πανδημίας του κορονοϊού, σε επιστολή του, της οποίας το Γαλλικό
Πρακτορείο έλαβε γνώση σήμερα.
«Αναπόφευκτα θα βγούμε από την κρίση με ένα επίπεδο χρέους πολύ υψηλότερο» έγραψε στην επιστολή του ο
Σεντένο, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας. «Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα και οι διαρκείς
του επιπτώσεις δεν πρέπει να αποτελέσουν αιτία κατακερματισμού», πρόσθεσε. Η επιστολή εστάλη χθες στους
υπουργούς των 19 κρατών-μελών της ευρωζώνης (Eurogroup) –καθώς και στους υπουργούς των χωρών της ΕΕ που δεν
ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.
«Υπάρχει μια συναίνεση στα κύρια στοιχεία της πολιτικής απάντησης σε αυτή τη φάση της κρίσης του κορονοϊού:
βελτίωση των συστημάτων υγείας, παροχή ρευστότητας την οποία χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να συνεχίσουν να
λειτουργούν και κάλυψη των εισοδημάτων των εργαζομένων που έχουν απολυθεί», εξήγησε. «Οφείλουμε να
διερευνήσουμε μέτρα εφαρμογής των υφιστάμενων εργαλείων, αλλά πρέπει να είμαστε ανοικτοί στο να εξετάσουμε
άλλες λύσεις, όταν τα πρώτα αποδειχθούν ανεπαρκή», πρόσθεσε.
Μία από αυτές τις νέες «λύσεις» διχάζει ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους: η δημιουργία ενός «εργαλείου» για την έκδοση
ευρωομολόγου –γνωστού ως «κορονο-ομολόγου»– που ζητούν η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία καθώς και έξι ακόμα
χώρες της ευρωζώνης.
Η αμοιβαιοποίηση χρέους από τις ευρωπαϊκές χώρες είναι κάτι που εδώ και καιρό ζητούν χώρες με υψηλό χρέος στη
νότια Ευρώπη, όπως η Ιταλία, αλλά τη λύση αυτή απορρίπτουν οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά. Αυτές τίθενται υπέρ
της αξιοποίησης του ταμείου διάσωσης της ευρωζώνης –του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)—που
μπορεί να προσφέρει πιστωτική γραμμή στις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ο Σεντένο δήλωσε ότι είναι
«έτοιμος να θέσει προς συζήτηση συγκεκριμένες προτάσεις, καλά αιτιολογημένες και αποτελεσματικές, που να
μπορούν να μας βοηθήσουν να επισπεύσουμε την απάντησή μας».
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Εθνική Τράπεζα: Με ισχυρό ατού ρευστότητας και κεφαλαίων στην κρίση –
Επιταχύνει τον μετασχηματισμό
Κανονικά συνεχίζεται η διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την Εθνική Τράπεζα να εξετάζει τις
προσφορές που έχει λάβει από τους ενδιαφερόμενους, όπως αναφέρθηκε από τη διοίκηση της ΕΤΕ στους αναλυτές
των ξένων οίκων. Ωστόσο, η Τράπεζα σχημάτισε πρόβλεψη (impairment) 500 εκατ. ευρώ για την περίπτωση πώλησης
της ασφαλιστικής κάτω από τη λογιστική αξία.
Η κρίση του κορονοϊού δεν επηρεάζει την εξέλιξη των σχεδίων που έχει δρομολογήσει η Εθνική Τράπεζα και όπως
αναφέρθηκε, προχωρά κανονικά η διαδικασία για την τιτλοποίηση NPLs άνω των 6 δισ. ευρώ (project Frontier) ώστε
να βγει στις αγορές όταν οι συνθήκες ομαλοποιηθούν.
Ο εξαγωγικός κλάδος και κυρίως ο τουρισμός θα πληγούν τα επόμενα τρίμηνα, ενώ δευτερογενείς επιπτώσεις που
μπορεί να είναι σημαντικές θα υποστούν η εμπιστοσύνη και η αγορά εργασίας. Τα δημοσιονομικά μέτρα της
κυβέρνησης θα μπορέσουν να απαλύνουν ένα μέρος του στρες που υφίσταται η αγορά από την κρίση του κορονοϊού.
Τα παραπάνω ανέφερε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, σχολιάζοντας τις επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Παύλος Μυλωνάς, εκτίμησε ότι με βάση το καλό σενάριο – που είναι και το βασικό – η κρίση
θα τελειώσει τον Μάιο – Ιούνιο και τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα τον Ιούλιο – Αύγουστο, σώζοντας έτσι και
ένα μέρος της σεζόν για τον τουρισμό. "Το πότε θα τελειώσει η κρίση είναι θέμα των γιατρών. Πρέπει να δούμε
σημάδια βελτίωσης από Ιταλία και Ισπανία, αλλά όπως φαίνεται, η Οικονομία θα ξεπεράσει το σοκ και προς το τέλος
του έτους θα υπάρξει ανάκαμψη", εκτίμησε ο κ. Μυλωνάς, δεσμευόμενος ότι η Εθνική Τράπεζα θα είναι άμεσα δίπλα
στις επιχειρήσεις που πλήττονται. Όπως αναφέρθηκε, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει ρευστότητα περίπου 500 εκατ. ευρώ
από πιστοδοτικές γραμμές που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις.
"Η εποπτική αντιμετώπιση των δανείων αβέβαιης είσπραξης και τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, ύψους 13 δισ.
ευρώ δηλ. στο 6% του ΑΕΠ, για τους επόμενους 2 – 3 μήνες μάς επιτρέπουν να δώσουμε αναστολές πληρωμών
τρίμηνης διάρκειας για τα νοικοκυριά και μέχρι το τέλος του έτους για τις επιχειρήσεις", είπε ο κ. Μυλωνάς,
προσθέτοντας ότι μήνα με τον μήνα αυξάνονται τα στεγαστικά δάνεια που η Εθνική "παγώνει".
Στην κρίση του κορονοϊού, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, καθώς τα κεφαλαιακά κέρδη,
ύψους 515 εκατ. ευρώ, από το swapτων κρατικών ομολόγων που πραγματοποίησε μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2020,
διαμορφώνουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,4% και 18,3% proforma. Όπως ανέφερε η διοίκηση της
Τράπεζας, στο α΄ τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί και κεφαλαιακά κέρδη 300 εκατ. ευρώ από ομόλογα. Η τράπεζα
βρίσκεται επίσης και με"μαξιλάρι" ρευστότητας 4,8 δισ. ευρώ, πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις και επιπλέον
στοιχεία ενεργητικού χωρίς επιβαρύνσεις, ύψους 6,6 δισ. ευρώ, και έκθεση στη διατραπεζική μόλις 1,4 δισ. ευρώ.
Όπως ανέφερε ο κ. Μυλωνάς, η Εθνική Τράπεζα έχει το ατού της υψηλής ρευστότητας που της επιτρέπει να
ανταπεξέλθει σε πολύ αρνητικές εξελίξεις στις αγορές, καθώς και της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας. Παράλληλα,
στάθηκε στην ισχυρή διοικητική ομάδα της Τράπεζας, η οποία υλοποιεί το σχέδιο μετασχηματισμού αποτελεσματικά
και αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα υπό τις παρούσες συνθήκες. Όπως σημείωσε, το σχέδιο μετασχηματισμού όχι
μόνο δεν σταματά, αλλά θα επιταχυνθεί με έμφαση στην ψηφιοποίηση, με προοπτική την αλλαγή μοντέλου
λειτουργίας της Τράπεζας, με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας,στο μέλλον.
Τέλος, αναφερόμενος στο επιλυθέν ζήτημα του ΛΕΠΕΤΕ, η διοίκηση της ΕΤΕ ανέφερε ότι για τα επόμενα χρόνια η
Εθνική Τράπεζα θα επιβαρύνεται με ένα ποσό της τάξεως των 35 – 40 εκατ. ευρώ.
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Η Ιταλία και ο φόβος των εξεγέρσεων….
Με την κατάσταση στην Ιταλία να παραμένει πραγματικά εκρηκτική, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο έγραψε το Bloomberg την Τρίτη, στο οποίο
σημειώνεται πως την ώρα που ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζουσέπε Κόντε, προσπαθεί να κρατήσει τη χώρα ενωμένη απέναντι στην εξάπλωση
του κορωνοϊού με το εθνικό lockdown που έχει επιβληθεί, ο Νότος φαίνεται ότι αποτελεί ένα καζάνι που βράζει.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg στο ρεπορτάζ του, η κυβέρνηση έχει στείλει αστυνομικές δυνάμεις στο Παλέρμο της Σικελίας, έπειτα
από καταγγελίες ότι συμμορίες σχεδιάζουν επιθέσεις σε καταστήματα μέσω των social media.
Μια πτωχευμένη εταιρεία ακτοπλοϊκών μεταφορών σταμάτησε να εξυπηρετεί το νησί, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών ζωτικών
προμηθειών και φαρμάκων, αν και η κυβέρνηση σε ανακοίνωση της τόνισε ότι θα βρεθεί λύση. Το κράτος παλεύει να μην εξαπλωθεί η πανδημία
του κορωνοϊού, την ώρα που κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η Μαφία μπορεί να προετοιμάζεται για κάποια ενέργεια.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg, η πρόληψη τυχόν αναταραχών στη Νότια Ιταλία, στην ουσία το λιγότερο αναπτυγμένο κομμάτι της
χώρας σε σχέση με τον πλούσιο βορρά, έχει γίνει η κυριότερη προτεραιότητα της κυβέρνησης, σύμφωνα με Ιταλούς αξιωματούχους.
Η Ιταλία έχοντας ανοίξει ήδη μέτωπο με τη Γερμανία για τους όρους της οικονομικής βοήθειας που χρειάζεται λόγω κορωνοϊού, το φαινόμενο με
τη μαφία μπορεί να φτάσει πολύ πέρα από τη Ρώμη, εάν αποτύχει ο Κόντε, αναφέρει το Bloomberg.
«Πρέπει να δράσουμε γρήγορα», δήλωσε ο Δήμαρχος του Παλέρμο στη La Stampa. «Η αναστάτωση μπορεί να μετατραπεί σε βία» πρόσθεσε.
Τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι το lockdown θα συνεχιστεί μέχρι τουλάχιστον το Πάσχα, ενώ η κυβέρνηση Κόντε
δουλεύει πάνω σε ένα νέο πρόγραμμα ρευστότητας για τα μέσα Απριλίου ύψους 30 δισ. ευρώ, έπειτα από μέτρα 25 δισ. ευρώ που έχουν ήδη
τεθεί στην πράξη.
Έκκληση για βοήθεια
Στο πλαίσιο της βοήθειας που έχει ήδη ανακοινώσει, ο Κόντε προσπαθεί να διοχετεύσει κεφάλαια προς τον Νότο. Το Σαββατοκύριακο έδωσε 4,3
δισ. ευρώ από ένα ταμείο αλληλεγγύης για τους δήμους και πρόσθεσε σε αυτά άλλα 400 εκατ. ευρώ, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε
κουπόνια για αγορές παντοπωλείου. «Κανείς δεν θα μείνει πίσω», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε τηλεοπτική συνέντευξη.
Ωστόσο, οι αξιωματούχοι του Νότου πιέζουν για περισσότερα, τονίζοντας ότι τα χρήματα από το ταμείο αλληλεγγύης προορίζονταν έτσι και
αλλιώς για αυτούς, ενώ οι οικονομικές ζημιές έχουν φέρει την περιοχή στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Πέρα από τις ενδεχόμενες αναταραχές στο Νότο αλλά και το «μπρα ντε φερ» με την Ευρώπη, ο Κόντε παλεύει να σταθεί όρθιο το σύστημα Υγείας
της χώρας, την ώρα που η ερευνητική ομάδα Prometeia εκτιμά ότι για το 2020 το ΑΕΠ της χώρας θα μειωθεί κατά 6,5%.
Στο Νότο, «πολλοί άνθρωποι ζουν από μέρα σε μέρα, κάνουν περίεργες δουλειές, όπως εκφόρτωση φορτηγών στις αγορές με αποτέλεσμα να
έχουν πρόβλημα», δήλωσε ο Στέφανο Πάολονι, πρόεδρος της αστυνομικής ένωσης. «Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να δούμε αν υπάρχει
οργανωμένο έγκλημα πίσω από τις κοινωνικές αναταραχές» πρόσθεσε.
Εγκληματικές συμμορίες
Η αστυνομία έχει σταθμεύσει έξω από τα σούπερ μάρκετ στο Παλέρμο αφού τουλάχιστον μία ομάδα οργισμένων κατοίκων αρνήθηκε να
πληρώσει για τις αγορές που είχε κάνει. Μια ιδιωτική ομάδα στο Facebook με όνομα «εθνική επανάσταση», η οποία έχει περίπου 2.600 μέλη,
προτρέπει πολίτες να πραγματοποιήσουν επιδρομές σε καταστήματα, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
όπως το WhatsApp, παρακολουθούνται, ανέφερε η εφημερίδα.
Ο Giuseppe Provenzano, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το Νότο στο υπουργικό συμβούλιο του Κόντε, δήλωσε ότι θα πρέπει να δοθεί επίσης
επίδομα σε άτομα που βρίσκονται στην παρανομία. Ο κίνδυνος αφορά το ότι οι συμμορίες θα κάνουν επιδρομές για να βοηθήσουν όσους έχουν
ανάγκη, γεμίζοντας το κενό που αφήνει η κυβέρνηση.
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Η GS & Οι μαύρες προβλέψεις της για τις ευρωπαικές τράπεζες
Σύμφωνα με το Bloomberg, όπως αναφέρει η Goldman Sachs σε ανάλυση της, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα δουν
μείωση των πιθανών κερδών τους κατά 120 δισ. ευρώ (131 δισ. δολάρια) τα επόμενα τρία χρόνια καθώς η εξάπλωση
του κορωνοϊού έχει επηρεάσει οικονομικά τόσο τις τράπεζες όσο και τους πελάτες τους.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της GS, με επικεφαλής τον Γιέρνεϊ Όμαχεν αναθεώρησε δραστικά προς τα κάτω της
προβλέψεις της για τα κέρδη του τραπεζικού κλάδου έως το 2023.
Η αναθεώρηση ήταν της τάξεως του -27%, τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την πρόβλεψη των απωλειών της τάξης
των 30 δισ. ευρώ που είχαν κάνει στις 10 Μαρτίου. Επιπλέον, οι αναλυτές προχώρησαν σε μείωση των συστάσεων
αγοράς τραπεζικών μετοχών, όπως της Natixis στο Παρίσι και της Bawag Group στη Βιέννη.
«Οι τράπεζες σε ολόκληρη την Ευρώπη πρόκειται να δυσκολευτούν με την αύξηση της συσσώρευσης των δανείων
αλλά και λόγω των αδύναμων εσόδων, την ώρα που το κόστος είναι πιθανό να παραμείνει το ίδιο», έγραψαν σε
υπόμνημα οι αναλυτές.
«Οι προοπτικές για τον τραπεζικό κλάδο, παράλληλα με τη συνολική οικονομία, έχουν μειωθεί σημαντικά», ανέφεραν
οι αναλυτές της Goldman Sachs.
Οι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν προσκολλημένοι σε συστημικές μεγάλες τράπεζες, καθώς είναι πιθανό να
επωφεληθούν περισσότερο από τη σειρά μέτρων που έχουν λάβει οι ρυθμιστικές αρχές κάθε χώρας και η Ευρώπη για
την υποστήριξη των αγορών, σύμφωνα με τους αναλυτές. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα από τους επενδυτές σε
συγκεκριμένες τράπεζες με υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και μεγάλο κεφάλαιο (Diversified Banks), όπως η HSBC
Holdings Plc, η Banco Santander SA και η BNP Paribas SA.
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 το πρώτο τρίμηνο του 2020
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΕΥΔΑΠ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
TITC
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Μαρτίου
-11,21%
-45,53%
-34,13%
-35,36%
-14,57%
2,50%
-23,16%
-32,46%
-51,40%
-15,20%
-37,89%
-30,21%
-6,39%
-19,38%
-23,99%
-13,36%
-10,43%
-5,13%
-28,56%
-14,35%
-31,85%
-3,47%
-19,41%
-3,32%
-37,14%

Απόδοση από 01/01/20
-18,10%
-63,55%
-50,60%
-52,91%
-31,84%
-13,11%
-45,04%
-36,43%
-65,45%
-39,57%
-58,97%
-57,07%
-27,29%
-30,74%
-45,44%
-33,58%
-37,63%
-28,88%
-40,21%
-23,00%
-54,78%
-18,31%
-45,68%
-4,83%
-46,80%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-22,50%
-25,63%
-37,64%

-39,09%
-41,00%
-59,48%
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