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Moody’s: Υπάρχει βελτίωση στα μεγέθη της Τράπεζας Πειραιώς ….. Ανοιχτό σενάριο μια
αναβάθμιση …..
Όπως αναφέρουνε οι αναλυτές της Moody’s, διατηρεί την αξιολόγηση "Caa2" για την Τράπεζα Πειραιώς η
Moody’s με θετικές προοπτικές, με τους αναλυτές του οίκου αξιολόγησης να σημειώνουνε πως υπάρχει βελτίωση
στα μεγέθη της τράπεζας κάτι το οποίο θα λειτουργήσει θετικά για την αξιολόγησή της στο επόμενο διάστημα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της Moody’s, οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την προσδοκία
του για βελτιώσεις των βασικών οικονομικών μεγεθών της Πειραιώς στους επόμενους 12-18 μήνες, μετά την
ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, καθώς και τον μηδενισμό του ELA και την αύξηση των καταθέσεων
κατά 5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μάρτιο του 2019. Ο δείκτης καθαρών δανείων προς
καταθέσεις της τράπεζας βελτιώθηκε στο 88% τον Μάρτιο του 2019 από 105% το Δεκέμβριο του 2017. Οι
θετικές προοπτικές λαμβάνουν επίσης υπόψη το θετικό καθαρό αποτέλεσμα της Τράπεζας Πειραιώς για τους
τρεις μήνες του 2019, σημειώνοντας κέρδη 23 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με καθαρές ζημιές 115 εκατ. το
προηγούμενο έτος, και το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτίωσης των βασικών κερδών και της ποιότητας του
ενεργητικού.
Παράλληλα, όπως επισημαίνει, η αξιολόγηση Caa2 της Τράπεζας Πειραιώς αντανακλά την άμεση πρόκληση να
μειώσει το πολύ υψηλό επίπεδο των NPEs, που ήταν στο 52,1% των ακαθάριστων δανείων της το α’ τρίμηνο, σε
ένα περιβάλλον σταδιακής βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα. Οι καλύτερες προοπτικές της
τράπεζας για περαιτέρω βελτιώσεις στη χρηματοδότησή της, την ποιότητα του ενεργητικού και την κερδοφορία
της, είναι πιθανό να ασκήσουν κάποια ανοδική πίεση στην αξιολόγησή της το επόμενο διάστημα, όπως
επισημαίνει η Moody’s.
Σε ότι αφορά τα επίπεδα κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, βρίσκονται άνετα πάνω από τα όρια των
ρυθμιστικών απαιτήσεων, ενώ ο pro forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώθηκε στο 13,7%
τον Μάρτιο του 20191, αν και ενσωματώνει ένα υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
(DTC). Ο οίκος πάντως εκτιμά ότι η Πειραιώς έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη βιώσιμη κερδοφορία το
2019-2020, θέτοντας τέλος στην περίοδο απομείωσης κεφαλαίων.
Στους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της Πειραιώς, η Moody’s
τοποθετεί την βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την βελτίωσης στην ποιότητα
ενεργητικού, ην κερδοφορία και την χρηματοδότηση. Αντίθετα, οι παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε υποβάθμιση της τράπεζας είναι η μη επίτευξη σημαντικής μείωσης των NPEs to 2019-2020, μία νέα πολιτική
αναταραχή στη χώρα ή η υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας.
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ΥΠΟΙΚ: Να ακολουθήσουν όλες οι τράπεζες το παράδειγμα της ΕΤΕ για επιβράβευση των
συνεπών δανειοληπτών
Την πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας να επιβραβεύσει τη συνέπεια στην εξόφληση των στεγαστικών
δανείων χαιρετίζει το υπουργείο Οικονομικών και καλεί και τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα να πράξουν
αναλόγως.
«Είναι μια πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αναγνωρίζει εμπράκτως την
προσπάθεια των συνεπών δανειοληπτών» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.
Όπως αναφέρει στις 18 Φεβρουαρίου 2019 ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και τότε αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνάντησή του με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
τόνιζε ότι «πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να επιβραβευτούν αυτοί οι δανειολήπτες που τα χρόνια της κρίσης με
πολύ μεγάλο κόπο κατάφεραν να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στις τράπεζες».
«Καλούμε και τις άλλες τράπεζες να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση» καταλήγει η ανακοίνωση του
υπουργείου.
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ΤΧΣ: Κατέγραψε ζημιές 1,37 δισ. ευρώ για τη χρήση του 2018
Πραγματοποιείται σήμερα στις 11:00 η γενική συνέλευση του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του το Ταμείο, αυτό κατέγραψε
ζημιές της τάξης των 1,37 δισ. ευρώ για τη χρήση του 2018, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές του
καταστάσεις.
Σύμφωνα με το Ταμείο, οι ζημιές είναι αποτέλεσμα της πτώσης των τραπεζικών μετοχών και της αποτίμησης
σε εύλογη αξία της συμμετοχής του ΤΧΣ στις τράπεζες, από τις οποίες κατέγραψε ζημιά μέσω αποτελεσμάτων
1,16 δισ. ευρώ, ενώ ζημιά 235,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε από την αποτίμηση των CoCos της Πειραιώς.
Οι παραπάνω ζημιές, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα έσοδα από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες οδήγησαν σε
απώλειες χρήσης 1,37 δισ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες ζημιές από τη ίδρυση του Ταμείου έως το τέλος του του
2018 ανήλθαν στα 37 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια του περιορίστηκαν στα 5,41 δισ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, το ΤΧΣ ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση της στρατηγικής αποεπένδυσης
της συμμετοχής του στις ελληνικές συστημικές τράπεζες, η οποία θέτει τους όρους και τη διαδικασία
αποεπένδυσης αναφορικά με την επιστροφή τους στον ιδιωτικό τομέα.
Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες διαμορφώνεται στο 10,96%
στην Alpha Bank, στο 40,39% στην Εθνική, στο 1,40% στη Eurobank και στο 26,42% στην Τράπεζα Πειραιώς.
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Axia: Σύσταση buy για την Εθνική Τράπεζα μετά την πώληση του Symbol
Σύσταση buy και τιμή-στόχο τα 2,90 ευρώ δίνει η Axia Research στη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μετά
και την πώληση του χαρτοφυλακίου Symbol την οποία χαρακτηρίζει ένα πολύ σημαντικό βήμα τόσο για την
ίδια την τράπεζα όσο και για το σύνολο του κλάδου.
Η Axia χαιρετίζει την ανακοίνωση άλλης μίας πώλησης χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων στην Ελλάδα. Η
πώληση του χαρτοφυλακίου Symbol έγινε στο 28% του ποσού αρχικού κεφαλαίου ή στο 34% της ακαθάριστης
λογιστικής αξίας. Η τιμή συναλλαγής σημαίνει ότι η προσφορά εισήλθε στα 255 εκατ. ευρώ, ποσό που
αντιστοιχεί σε premium ύψους 30 εκατ. ευρώ στη λογιστική αξία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της.
Όπως επισημαίνει, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την πώληση του χαρτοφυλακίου Symbol (12.800
εξασφαλισμένα δάνεια μικρών επιχειρήσεων και δάνεια ΜΜΕ που συνδέονται με 8.300 ακίνητα στην Ελλάδα)
σε κοινοπραξία χρηματιστηριακών συμβούλων από θυγατρικές των Ceterbridge Partners και Elliott Advisors,
με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 900 εκατ. ευρώ και με εκτιμώμενη ακαθάριστη λογιστική αξία 750 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συναλλαγή Symbol είναι σημαντική για τα κεφάλαια της τράπεζας, με
την Axia να εκτιμά ότι θα προσθέσει 19 μ.β στα κεφάλαια (ο δείκτης CET1 ήταν στο 15,7% στο α’ τρίμηνο).

Επιπλέον, η Axia αναμένει κέρδη ύψους 30 εκατ. ευρώ στον ισολογισμό της τράπεζας από αυτήν τη συναλλαγή
μαζί με μείωση του RWA κατά 225 εκατ. ευρώ. Εκτιμά επίσης ότι η μείωση του δείκτη NPEs θα διαμορφωθεί
στις 120 μ.β, όταν ο δείκτης στο α’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 37,7%, ενώ ο δείκτης κάλυψης του ομίλου θα
μειωθεί κατά 60 μ.β στο 58,1%. Σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο αναμένεται να εξυπηρετηθεί από την Cepal
Hellas. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε στα μέσα Ιουλίου ομόλογο Tier 2 ύψους 400 εκατ. ευρώ,
προσθέτοντας 114 μονάδες βάσης στον δείκτη συνολικού κεφαλαίου του ομίλου που ανερχόταν στο 15,8% το
πρώτο τρίμηνο.
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Στον Σαράντη brands που χάνει η Folli Follie
Απώλειες έχει αρχίσει να μετράει ο όμιλος Folli Follie, o οποίος χάνει και επίσημα πλέον την αντιπροσώπευση
μεγάλων brand τόσο από τον κλάδο της ένδυσης όσο και από εκείνο των καλλυντικών. Την ίδια ώρα σε τροχιά
ανάπτυξης βρίσκεται ο όμιλος Σαράντη, ο οποίος συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά το χαρτοφυλάκιό του με την
απορρόφηση σημάτων τα οποία μέχρι πρότινος έλεγχε η Folli Follie.
Όπως σχολιάζει και η Καθημερινή, την Τρίτη ο όμιλος δέχθηκε και άλλο ισχυρό πλήγμα καθώς ανακοινώθηκε

ότι η Calvin Klein, θυγατρική της PVH Corp., αλλάζει διανομέα στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες βαλκανικές
χώρες, χάνοντας έτσι ένα από τα brand που «στόλιζαν» το χαρτοφυλάκιό του. Νέος αποκλειστικός διανομέας
και franchise partner για το brand Calvin Klein στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την
Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία επιλέχθηκε η SARKK ABEE, η οποία θα έχει την ευθύνη για τα κανάλια
λιανικής και χονδρικής πώλησης του brand στις χώρες αυτές. Σημειώνεται ότι η SARKK ABEE είναι
συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη και διατηρεί ήδη συνεργασία με την PVH Corp. από το 1998, όταν
έγινε ο αποκλειστικός διανομέας και franchise partner λιανικής και χονδρικής για το brand Tommy Hilfiger
στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μολδαβία.
Την ίδια στιγμή, ο όμιλος Σαράντη υπέγραψε συμφωνία αντιπροσώπευσης για τα καλλυντικά επιλεκτικής
διανομής της COTY στην Ελλάδα, τη διανομή και αντιπροσώπευση των οποίων είχε μέχρι πρότινος η
θυγατρική της Folli Follie, FF Cosmetics. Ηδη, όπως είχε γράψει και η «Κ», ο όμιλος «εποφθαλμιούσε» εδώ και
αρκετό διάστημα τα σήματα της COTY, γεγονός που άρχισε να επιβεβαιώνεται όταν τον περασμένο
Σεπτέμβριο ο όμιλος Σαράντη συνήψε συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία για την αντιπροσώπευση των
προϊόντων Wella. Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει την αντιπροσώπευση και διανομή από την 1η Σεπτεμβρίου
2019 των εξής σημάτων: Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Escada, Gucci,
Hugo Boss, Jil Sander, Joop, Lacoste, Lancaster, Marc Jacobs, Miu Miu, Nikos Philosophy, Roberto Cavali,
Stella McCartney και Tiffany&Co. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεργασία της COTY με τη Folli Follie έληγε
επίσημα τον Αύγουστο, ενώ ενδέχεται –χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί κάτι προς το παρόν– να κατευθυνθούν στον
όμιλο Σαράντη και όσα brand της COTY αφορούν το κανάλι ευρείας διανομής (Max Factor).
Εν τω μεταξύ, ο όμιλος Σαράντη ανακοίνωσε χθες και την επέκταση της συμφωνίας μετόχων με την Estée
Lauder Companies. Η εταιρεία ELCA Cosmetics αποτελεί κοινοπραξία που δημιουργήθηκε το 2001, με σκοπό
την πώληση και τη διανομή προϊόντων ομορφιάς σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο. Αυτή ανήκει
στον όμιλο Σαράντη που κατέχει ποσοστό 49% αλλά και στην εταιρεία The Estée Lauder Companies που
κατέχει το υπόλοιπο 51%. Ο όμιλος αλλά και η EL συμφώνησαν να τροποποιήσουν τη συμφωνία μετόχων που
διέπει την ELCA, επεκτείνοντας τη διάρκειά της από τις 30 Ιουνίου 2021 στις 30 Ιουνίου 2028
\
συμπεριλαμβάνοντας
ταυτόχρονα και τη Μολδαβία. Βάσει της νέας συμφωνίας, η EL θα έχει το δικαίωμα να
αυξήσει το ποσοστό της στην ΕLCA σταδιακά έως το 100%, εξαγοράζοντας τις μετοχές του ομίλου Σαράντη. Η
δε ρευστότητα που θα δημιουργηθεί από την επέκταση της συμφωνίας θα ενισχύσει τις επενδύσεις που
δρομολογεί ο όμιλος κατά τα επόμενα έτη.
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Με 7 συνεχόμενους ανοδικούς μήνες το 2019 …. Οι αποδόσεις των μετοχών
του FTSE 25 τον Ιούλιο και από 01/01/19….

Ιούλιος 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 Ιουλίου
9,42%
0,17%
0,25%
-2,21%
14,44%
-1,82%
49,21%
-9,80%
14,35%
2,27%
9,96%
1,85%
1,12%
4,33%
-0,44%
3,82%
8,57%
12,73%
3,35%
-4,31%
1,17%
-2,47%
14,45%
2,84%
11,63%

Απόδοση από 01/01
46,51%
60,27%
10,70%
65,35%
33,75%
19,24%
117,93%
15,46%
75,26%
28,18%
140,91%
63,85%
33,92%
64,91%
6,67%
38,76%
51,17%
69,17%
34,04%
30,67%
269,05%
24,21%
1,34%
36,70%
43,09%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

3,62%
0,00%
2,72%

46,74%
27,70%
88,39%
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