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Στουρνάρας: Η νέα κυβέρνηση πρέπει να φέρει επενδύσεις
Στην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων σε πρώτο πλάνο αναφέρεται ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης
Στουρνάρας, σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Τα Νέα».
«Αυτή τη στιγμή η αντίδραση των αγορών στις προοπτικές της οικονομίας είναι ένας πολύ θετικός παράγοντας, ο οποίος
πρέπει να αξιοποιηθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται ότι μετά τις ευρωεκλογές, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα, οι τιμές των κρατικών τίτλων ενισχύθηκαν, ενώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης τιμών κατέγραψε
υψηλό 13 μηνών.
«Η νέα κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή, θα πρέπει να δώσει έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων καθώς επίσης και στη
θωράκιση της Δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας των Θεσμών, στο Κράτος Δικαίου, που αποτελούν βασικούς παράγοντες
για την προσέλκυση επενδύσεων», υπογράμμισε ο κ. Στουρνάρας.
«Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί και στην εφαρμογή υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής και στην προώθηση μιας
Δημόσιας Διοίκησης με ψηφιοποιημένες διαδικασίες και μείωση της γραφειοκρατίας, μιας Δημόσιας Διοίκησης η οποία θα
επιτελεί το έργο της χωρίς κομματισμούς και παρεμβάσεις», συμπλήρωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.
«Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να επενδύσει στο τρίγωνο της γνώσης: Παιδεία, Ερευνα, Καινοτομία», κατέληξε ο κ.
Στουρνάρας.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το πλάνο μετασχηματισμού της Alpha Bank
Υπέρ της προώθησης και της έγκρισης ενός σχεδίου συλλογικής υποβοήθησης των τραπεζών, στην προσπάθειά τους να μειώσουν γρηγορότερα τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), τάχθηκε η διοίκηση της Alpha Bank, κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Όπως σχολιάζει και η Καθημερινή της Κυριακής, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Alpha Bank Βασίλη Ράπανο, η έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές και η
ψήφιση από το ελληνικό Κοινοβούλιο ενός σχεδίου συλλογικής υποβοήθησης, όπως αυτά του ΤΧΣ και της ΤτΕ, θα διευκόλυνε σημαντικά την προσπάθεια
των τραπεζών να μειώσουν ταχύτερα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους, εξασφαλίζοντας ρευστότητα για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.
Την ίδια άποψη υποστήριξε και ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Βank Βασίλης Ψάλτης, επισημαίνοντας ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα συνέβαλε σημαντικά
στην επίτευξη και στην υπέρβαση των επιχειρησιακών στόχων μείωσης των NPEs που έχουν καταθέσει οι εγχώριες τράπεζες στον ενιαίο εποπτικό
μηχανισμό (SSM).
κ. Ψάλτης ανέφερε στην ομιλία του ότι, στην επέτειο των 1 ετών από την ίδρυση της τράπεζας, που συμπίπτει με την ανάληψη των καθηκόντων του
ως διευθύνοντος συμβούλου, αναγνωρίζει τη μεγάλη ευθύνη που έχει αναλάβει και τη δέσμευσή του στους κοινούς στόχους με τους μετόχους, την
προτεραιότητα στον πελάτη και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας που εισέρχεται σε περίοδο ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ότι η
συνολική στρατηγική μετασχηματισμού της Alpha Βank θα ανακοινωθεί στο τέταρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς και θα σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας
για την τράπεζα. πως υπογράμμισε, «το σχέδιο θα επιλύει προβλήματα του παρελθόντος και θα βάζει την τράπεζα στο επίκεντρο των εξελίξεων», ενώ
παρουσίασε τους βασικούς άξονες του μετασχηματισμού, οι οποίοι είναι:
Συνέχεια…
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Επιτάχυνση της επίλυσης του προβλήματος των NPEs, αξιοποιώντας την ευελιξία που παρέχει η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, αλλά και
στοχευμένες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και των θεσμικών παραγόντων της χώρας.
Στήριξη της δυναμικής ανάπτυξης και επενδύσεων στην Ελλάδα, μέσω νέων χρηματοδοτήσεων προς την πραγματική οικονομία και μέσω ενός
διευρυμένου συνόλου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη διευκόλυνση και ανάπτυξη της δραστηριότητας των πελατών της τράπεζας.
Αξιοποίηση των εξελισσόμενων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, μέσα από το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας, ανταποκρινόμενη
στην ανάγκη για ταχεία, απλή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση μέσα από κάθε κανάλι και στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας και
αποδοτικότητας της τράπεζας.
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με προσήλωση στο αποτέλεσμα, μέσα σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον που παρέχει στους υπαλλήλους τα μέσα και
την εκπαίδευση για την υποστήριξη της εργασίας τους, αλλά και τα κατάλληλα κίνητρα και την αντίστοιχη επιβράβευση για τη συμβολή τους.
κ. Ψάλτης σημείωσε ότι τα νέα «εργαλεία» ρυθμίσεων που εισήγαγε η τράπεζα τον Ιούλιο του 2 18 για αναδιαρθρώσεις δανείων λιανικής τραπεζικής
προσφέρουν θετικές ενδείξεις, καθώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των ρυθμίσεων μακροπρόθεσμου ορίζοντα (+3 %) σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες. ι
μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις αποτελούν πλέον το 72% των συνολικών αναδιαρθρώσεων στα προβληματικά δάνεια λιανικής. Στο σκέλος των πωλήσεων, η
τράπεζα συνεχίζει την υλοποίηση των επιχειρησιακών της στόχων, με τη διοίκησή της να υπενθυμίζει ότι πέρυσι διενήργησε τις υψηλότερες πωλήσεις
χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων μεταξύ των εγχώριων τραπεζών και αναδείχθηκε, με βάση το παραπάνω κριτήριο, στην 7η καλύτερη θέση
μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zημιές ύψους 2 5,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο για τη ΔΕΗ
Ζημιές μετά φόρων ύψους 2 5,1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ το α' τρίμηνο, έναντι ζημιών 12,6 εκατ. το α' τρίμηνο του 2 18.
Παράλληλα, τα EBITDA (λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) κινούνται σε αρνητικό έδαφος, στα -51,3 εκατ. ευρώ,
έναντι 157,1 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2 18.
κύκλος εργασιών το α΄ τρίμηνο του 2 19 διατηρήθηκε ουσιαστικά
σταθερός, καθώς ο μειωμένος όγκος πωλήσεων λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς αντισταθμίστηκε από την αύξηση του μέσου εσόδου
λόγω μερικής ανάκτησης των δαπανών διοξειδίου του άνθρακα από τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης. Σύμφωνα πάντως με τη
ΔΕΗ στα αποτελέσματα δεν έχουν ενσωματωθεί η ανάκτηση δαπανών για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) ύψους 21,9
εκατ. ευρώ για τα έτη 2 12-2 16 μετά από αναθεώρηση του σχετικού ελλείμματος από τη ΡΑΕ, τα οποία εισπράχθηκαν τον Μάιο του
2 19 και η επιστροφή 99,3 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του 2 18, η οποία υλοποιήθηκε με
έκδοση πιστωτικού τιμολογίου τον Ιούνιο του 2 19. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη επίσης τα ποσά που δικαιούται η ΔΕΗ για τις Υπηρεσίες
Κοινής Ωφέλειας του 2 11 τα οποία αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Η επιδείνωση των λειτουργικών δαπανών
αποδίδεται από την επιχείρηση στους εξής τέσσερις παράγοντες:
-στην αυξημένη δαπάνη για φυσικό αέριο λόγω μεγαλύτερων ποσοτήτων αλλά και λόγω αύξησης της τιμής κατά 32,5%
- στην αύξηση της ριακής Τιμής Συστήματος κατά 33,6% και κατ' επέκταση στην υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας
- στην αύξηση της δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 λόγω της ραγδαίας ανόδου της τιμής και
- στη μεγαλύτερη επιβάρυνση από τις δημοπρασίες Ν ΜΕ, καθώς το α΄ τρίμηνο του 2 19 οι σχετικές ποσότητες υπερέβησαν το
άθροισμα της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 18 GWh.
κύκλος εργασιών το α΄ τρίμηνο του 2 19 διατηρήθηκε ουσιαστικά σταθερός, καθώς ο μειωμένος όγκος πωλήσεων λόγω απώλειας
μεριδίου αγοράς αντισταθμίστηκε από την αύξηση του μέσου εσόδου λόγω μερικής ανάκτησης των δαπανών διοξειδίου του άνθρακα
από τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης.
Σημειώνεται ακόμη ότι:
-Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (χωρίς τις υπό αποεπένδυση θυγατρικές Μελίτης και Μεγαλόπολης)
κάλυψαν το 2, % της συνολικής ζήτησης στη χώρα το α΄τρίμηνο 2 19 (38,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό το α΄ τρίμηνο του 2 18 ήταν 7,8% ( ,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).
-Θετική επίδραση στην λειτουργική κερδοφορία του α΄ τριμήνου 2 19 είχε η αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις
πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 17,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης αντιστροφής πέρυσι ύψους 3,6 εκατ. ευρώ.
- ι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 2 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 182,8 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2 18.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Χ. Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς): Βγήκαμε στις αγορές επειδή τις ξέρουμε
Η σταθεροποίηση του οικονομικού κλίματος συνιστά ευκαιρία για την ελληνική οικονομία, ώστε να αξιοποιήσει τις συνθήκες και να
ανακάμψει μετά την πολυετή ύφεση. ι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης προέβησαν σε αναβαθμίσεις της αξιολόγησης της
χώρας κατά τη διάρκεια του 2 18 και εντός του 2 19 από τη βαθμίδα Β προς τη βαθμίδα ΒΒ-, ενώ θεωρούμε ότι η θετική δυναμική της
οικονομίας σύντομα θα αποτυπωθεί στην αξιολόγηση της χώρας με περαιτέρω αναβαθμίσεις, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της
Τραπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου μιλώντας στην γενική συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς.
Η ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας μας, σε συνδυασμό με την άνοδο του ΑΕΠ και την επιτυχή
ολοκλήρωση των stress tests από τις ελληνικές τράπεζες, ήταν οι βασικοί σταθμοί του 2 18 για την ελληνική οικονομία και τις
ελληνικές τράπεζες, πρόσθεσε.
Μιλώντας για τις τράπεζες, ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι το 2 18 ήταν έτος σημαντικών εποπτικών εξελίξεων για τον τραπεζικό κλάδο και
την Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 είχε συνολική επίπτωση
ύψους 2 δισ. ευρώ στα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ εξίσου σημαντικές προσαρμογές έλαβαν χώρα συνολικά στο
ελληνικό
πιστωτικό
σύστημα.
Σε σχέση με τη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση, οι τράπεζες είναι στο σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων τους.
Παράλληλα, τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής 'Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων του 2 18 έθεσαν τέλος σε μια
αβεβαιότητα αρκετών μηνών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
ι χορηγήσεις των ελληνικών τραπεζών προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα σημείωσαν υποχώρηση κατά 1%, ενώ οι καταθέσεις
ενισχύθηκαν ετησίως κατά 1 %. δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 95% από 111% στο τέλος του 2 17.
Επίσης, το 2 18 μειώθηκε σημαντικά η έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε χρηματοδότηση μέσω Ευρωσυστήματος από 3 δισ. ευρώ
το 2 17 στα 11 δισ. ευρώ. Η αποκλιμάκωση συνεχίζεται και το 2 19, με το ELΑ να έχει μηδενισθεί και την αναχρηματοδότηση μέσω
ΕΚΤ να έχει μειωθεί, είπε ο κ. Μεγάλου.
Αναφερόμενος στην Τράπεζα Πειραιώς είπε μεταξύ άλλων ότι συνέχισε να κινείται με όλες τις δυνάμεις της και το 2 18,
αναλαμβάνοντας δράσεις προς όφελος των περίπου 3 χιλιάδων μετόχων της, των 5 εκατ. πελατών της και των περίπου 12 χιλ.
εργαζομένων της.
ι κύριοι στόχοι για το 2 19 είναι όπως είπε ο κ. Μεγάλου:
-η ενίσχυση των πηγών εσόδων και η λειτουργική αποτελεσματικότητα για τη δημιουργία διατηρήσιμης κερδοφορίας,
-η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού μέσω της συνεπούς εκτέλεσης του πλάνου μείωσης των NPE με ορίζοντα το 2 21,
-η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, και η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας.
κ. Μεγάλου έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς, εκτός των πωλήσεων προβληματικών δανείων που ολοκλήρωσε με
επιτυχία εντός του 2 18, τον Ιούνιο του 2 19 ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση μίας ακόμα πώλησης χαρτοφυλακίου προβληματικών
επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πιστωτικής απαίτησης ,5 δισ. ευρώ. Η εν λόγω συναλλαγή, καθώς και αυτές που
έλαβαν χώρα εντός του 2 18, μείωσε τα προβληματικά μας δάνεια κατά 2,5 δισ. και είχε θετικό αποτέλεσμα στα κεφάλαια της
Τράπεζας.
Αναφέρθηκε επίσης σε κάποια σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα:
- Στις 3 Ιουνίου η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum για τη διαχείριση
Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς / Real Estate
Owned Assets, μέσω της ίδρυσης ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης. Ποσοστό 8 % της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 2 %
στην Τράπεζα Πειραιώς.
Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, 27 δισ. υφιστάμενων NPE της
Τράπεζας Πειραιώς, μαζί με νέα ΝPE που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και Μη Εξυπηρετούμενα
Ανοίγματα από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 1 έτη, ενώ η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται
από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε 1 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum
στοχεύουν να ολοκληρώσουν τη Συναλλαγή την 1η κτωβρίου 2 19.
Η στρατηγική συνεργασία με την Intrum αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στη στρατηγική για τη μείωση των
κινδύνων του ισολογισμού. Η κοινοπραξία με την Intrum θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά
μας στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού μας.
- Επίσης, στις 19 Ιουνίου 2 19 η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους
εκατ., δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα πέντε έτη, στη διεθνή αγορά κεφαλαίων, ενισχύοντας το
συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 9 μβ. Το συνολικό βιβλίο προσφορών διαμορφώθηκε σε περίπου 85 ευρώ
εκατ., ενώ περισσότεροι από 135 θεσμικοί επενδυτές από περισσότερες των 2 χωρών συμμετείχαν στη συναλλαγή.
Πρόκειται, είπε ο κ. Μεγάλου, για την πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 που πραγματοποιεί ελληνική
τράπεζα από το 2 8. Το υψηλό επίπεδο της ζήτησης από τους επενδυτές συνιστά έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης για τη συνολική
πρόοδο που έχουμε σημειώσει στην Τράπεζα Πειραιώς.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Ψάλτης (Alpha Bank): Ξεπέρασαν το μισό δισ. οι χορηγήσεις δανείων
Νέα δάνεια πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ χορήγησε η Alpha Bank το πρώτο τρίμηνο του 2 19, σύμφωνα με τα
όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης στη γενική συνέλευση των μετόχων.
Την ίδια στιγμή η Alpha Bank καταγράφει υψηλές επιδόσεις και στο πρόγραμμα ρυθμίσεων δανείων, με τις
μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις σε 12μηνη βάση να καταγράφουν αύξηση κατά 25%.
Αναφερόμενος στο μεγάλο θέμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ο κ. Ψάλτης τόνισε την ανάγκη η κυβέρνηση να
αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει άμεσα είτε το ιταλικό μοντέλο είτε το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος.
νέος διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας προανήγγειλε ότι η συνολική στρατηγική μετασχηματισμού της Alpha Βank
θα ανακοινωθεί στο τέταρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς και θα σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας για την τράπεζα.
Στο σκέλος των πωλήσεων η τράπεζα συνεχίζει την υλοποίηση των επιχειρησιακών της στόχων με τη διοίκηση να
υπενθυμίζει ότι πέρυσι διενήργησε τις υψηλότερες πωλήσεις χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων μεταξύ των
εγχώριων τραπεζών και αναδείχθηκε, με βάση το παραπάνω κριτήριο, στην 7η καλύτερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών

τραπεζών.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Alpha Bank, Βασίλης Ράπανος, άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική των
τελευταίων ετών επισημαίνοντας ότι η υψηλή φορολογία στην εργασία και οι μειωμένες δημόσιες επενδύσεις δεν βοηθούν
την ανάπτυξη.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εκτός αγορών της Ε.Ε. οι μετοχές ελβετικών εταιρειών από τη Δευτέρα
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg: «Θύμα» της αποτυχίας της Βέρνης να καταλήξει σε συμφωνία με την Ε.Ε έπεσαν οι
μετοχές των ελβετικών εταιρειών, καθώς θα παύσουν να διαπραγματεύονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση από την Δευτέρα 1/ 7/19.
λόγος είναι ότι δεν ευοδώθηκαν οι συνομιλίες ανάμεσα στη Βέρνη και στις Βρυξέλλες για τη χάραξη μιας συνολικής συμφωνίας που θα
αντικαθιστούσε μία σειρά συνθηκών που αφορούν διάφορους τομείς από τον αγροτικό κλάδο μέχρι τη μετανάστευση και την πολιτική
αεροπορία.
Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε, χθες, πως θα μπλοκάρει τη διαπραγμάτευση μετοχών εγχώριων εταιρειών σε αγορές της Ε.Ε., αφού
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως δεν βλέπει τον λόγο να παρατείνει την αναγνώριση της ελβετικής αγοράς μετοχών πέραν τα
τέλη του τρέχοντος μηνός. πως επισημαίνει το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση των Ελβετών έγινε για να αποτρέψουν μια αιφνίδια
μείωση της ρευστότητας. Βέβαια, η Ελβετία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο με τις κοινοβουλευτικές εκλογές να είναι
δρομολογημένες για τον κτώβριο.
Εδώ και χρόνια,
\ η Βέρνη και οι Βρυξέλλες προσπαθούν να αντικαταστήσουν με μια συμφωνία τις συνθήκες που έχουν υπογραφθεί στο
παρελθόν. Ωστόσο, η προτεινόμενη συμφωνία δεν εγκρινόνταν από κανένα κόμμα της δεξιάς ή της αριστερής παράταξης. Την ίδια ώρα,
η Ε.Ε. ενέτεινε τις πιέσεις στη Βέρνη από το 2 17 και συνέδεσε την όποια πρόοδο για τη χάραξη μιας συνολικής συμφωνίας με την
τυπική αναγνώριση των ελβετικών χρηματιστηρίων από τις Αρχές. Η ελβετική αγορά μετοχών, η οποία απαρτίζεται από το
χρηματιστήριο της Ζυρίχης και το μικρότερο της Βέρνης (Berne eXchange) είναι η τέταρτη μεγαλύτερη της Ευρώπης. Στο μεταξύ, το
ένα τρίτο των μετοχών των ελβετικών εταιρειών διαπραγματεύεται εντός της Ε.Ε. και το υπόλοιπο στην Ελβετία. Το χρηματιστήριο της
Φρανκφούρτης αλλά και το LSE στο Λονδίνο ενημέρωσαν τους πελάτες τους για τις εξελίξεις. πως σημείωσε ο Φαμπιέν Μπρούγκερ,
διαπραγματευτής στην Banque Cantonale Vaudoise, «είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανείς τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, αλλά σε
γενικές γραμμές μπορεί να συμπεράνει κανείς πως θα επηρεαστεί αρνητικά η απήχηση της ελβετικής αγοράς».
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Οι εντυπωσιακές αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 το πρώτο
6μηνο του 2019
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Cenergy
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Ιουνίου
10,70%
4,14%
-5,34%
25,95%
11,53%
16,67%
-5,07%
8,47%
4,28%
9,73%
1,77%
-1,14%
3,16%
20,13%
-1,32%
6,92%
3,94%
0,23%
5,07%
6,12%
6,02%
18,53%
-5,71%
1,59%
3,61%

Απόδοση Α' Εξαμήνου
33,89%
60,00%
10,43%
69,09%
16,88%
21,45%
46,06%
28,00%
52,89%
25,34%
119,09%
60,87%
32,43%
58,07%
7,14%
33,65%
39,23%
50,07%
29,69%
36,55%
264,76%
27,36%
-11,46%
32,93%
25,85%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

4,61%
5,12%
2,49%

41,61%
27,70%
83,40%
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