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HSBC: Υπερδιπλασιάζει την εκτίμησή της για την ανάπτυξη της Ελλάδας
φέτος
Σε σημαντική αναβάθμιση των εκτιμήσεων της για την πορεία της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας φέτος προχώρησε
η HSBC, υπερδιπλασιάζοντάς μάλιστα την πρόβλεψη που είχε για την αύξηση του ΑΕΠ, την οποία τοποθετεί πλέον στο
4,5% από 2,2% πριν.
Όπως γράφει η Ελευθερία Κούρταλή στο capital.gr, οι λόγοι είναι, όπως επισημαίνει, ότι οι προοπτικές ανάπτυξης στην
Ελλάδα καθώς και στο σύνολο της ευρωζώνης έχουν βελτιωθεί σημαντικά τους τελευταίους τρεις μήνες καθώς τα
κρούσματα έχουν μειωθεί και οι ρυθμοί των εμβολιασμών έχουν επιταχυνθεί, με το επιχειρηματικό και καταναλωτικό κλίμα
να έχει βελτιωθεί, ενώ η εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε, αναμένεται να
δώσουν σημαντική ώθηση στο ΑΕΠ μέσω των επενδύσεων.
Ελαφρώς χαμηλότερα, αλλά σταθερά στα υψηλότερα επίπεδα στην ευρωζώνη καθώς και στην υπόλοιπη Ευρώπη,
τοποθετεί την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2022, στο 5,5% από 6% πριν. Συγκριτικά, εκτιμά πως η
ανάπτυξη στην ευρωζώνη φέτος θα κινηθεί στο 4,4% από 3,6% που προέβλεπε πριν, και το 2022 στο 4%.

Όπως επισημαίνει η HSBC, η ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας το 2021 οδηγεί επίσης σε άνοδο των
θέσεων εργασίας σε σχέση με ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Η βρετανική τράπεζα πλέον εκτιμά ότι το ποσοστό
ανεργίας της ευρωζώνης θα ανέλθει στο 8,4% το πρώτο τρίμηνο του 2022, 0,3% χαμηλότερα από την πρόβλεψη προ τριών
μηνών. Αυτό προϋποθέτει σταδιακή αύξηση στη συμμετοχή στην εργασία και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Σε ό,τι
αφορά την Ελλάδα, η HSBC εκτιμά πως η ανεργία φέτος θα ανέλθει στο 16,7% από 17% που προέβλεπε πριν, και το 2022
στο 16,3% από 16,5% πριν.
Συνέχεια…
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Σύμφωνα με τις νέες ανοδικά αναθεωρημένες προβλέψεις ανάπτυξης για την περιοχή της ευρωζώνης, το επίπεδο του
ΑΕΠ εκτιμάται πως θα επιστρέψει τώρα στα επίπεδα του 2019 στο α’ τρίμηνο του 2022 (έναντι του β’ τριμήνου του 2022
που εκτιμούσε
/ πριν από τρεις μήνες). Το ποσό της χαμένης παραγωγής (ή η μόνιμη οικονομική πληγή) είναι μικρότερο.
Μέχρι το τέλος της περιόδου πρόβλεψης (δ’ τρίμηνο του 2022) αναμένεται ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα είναι μόλις 0,4%
χαμηλότερο από την τάση του προ πανδημίας (+1%), με την ταχύτητα της ανάκαμψης να ποικίλλει πολύ μεταξύ των
οικονομιών.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η HSBC εκτιμά πως το ΑΕΠ θα επιστρέψει στα επίπεδα της κανονικότητας προ πανδημίας στο
β’ τρίμηνο του 2022. Το ποσό της χαμένης παραγωγής της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται στο δ’ τρίμηνο του 2022 να
είναι επίσης χαμηλότερο σε σχέση με πριν και τοποθετείται στο 2,8% από 4%. Η ανάπτυξη της Ελλάδας στο δ ’τρίμηνο
του 2022 τοποθετείται στο 3,7% από 3% που προβλεπόταν πριν.

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά μεγέθη, ο προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα παραμείνει ελλειμματικός την επόμενη διετία,
και από έλλειμα 9,7% το 2020 φέτος θα αυξηθεί σε έλλειμα 10,5% και το 2022 θα μειωθεί σε έλλειμα 5,3%. Το ελληνικό
χρέος θα αυξηθεί πάντως φέτος, όπως εκτιμά η HSBC και θα παραμένει άνω του 200% του ΑΕΠ έως το 2022. Πιο
αναλυτικά, από 205,6% το 2020 θα βρεθεί στο 208,8% φέτος και στο 202,3% το 2022.

Σε ότι αφορά τη νομισματική πολιτική, η HSBC εκτιμά πως η ΕΚΤ θα την διατηρήσει πολύ χαλαρή. Αναμένεται πως το
tapering, δηλαδή η μείωση του ρυθμού αγορών του PEPP, θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, ενώ αργότερα φέτος θα
επιβεβαιωθεί και το τέλος του PEPP τον Μάρτιο-2022. Η ΕΚΤ έτσι θα ανακοινώσει αύξηση των αγορών περιουσιακών
στοιχείων στο πλαίσιο του "κανονικού" προγράμματος QE από τον Απρίλιο του επόμενου έτους, με πιθανό τον
διπλασιασμό των αγορών στα 40 δισ. ευρώ μηνιαίως.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει η HSBC, η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να επιτρέψει στην Ευρώπη να
αναδυθεί ισχυρότερη. Η Ευρώπη μπορεί να "ανοικοδομηθεί καλύτερα" μόνο εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
μπορούν να δημιουργήσουν ταχύτερη "προσφορά" ανάπτυξης.
Η εφαρμογή του Ταμείου Ανάκαμψης θα αποτελέσει βασικό παράγοντα ανάπτυξης για τις χώρες της ευρωζώνης,
δεδομένου ότι μεγάλο μέρος του θα χρησιμοποιηθεί για δημόσιες επενδύσεις (ή για την παροχή κινήτρων σε ιδιωτικές
επενδύσεις). Εάν οι χώρες καταφέρουν και υλοποιήσουν τα σχέδια ανάκαμψης, τα οποία περιλαμβάνουν σχέδια
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων - συμπεριλαμβανομένων των αγορών εργασίας, των φορολογικών συστημάτων και της
δημόσιας διοίκησης, τότε η συνολική παραγωγικότητα - η αποτελεσματικότητα με την οποία συνδυάζονται κεφάλαιο και
εργασία στην παραγωγή - θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί μακροπρόθεσμα.
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ΤΧΣ: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ΑΜΚ της Alpha Bank … Στο 9% το
ποσοστό της …
Η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank αποτελεί αφετηρία μιας νέας περιόδου για την τράπεζα, η
οποία ως βασικό στόχο έχει την περαιτέρω επέκταση της πιστωτικής ανάπτυξής της, την αξιοποίηση των
πλεονεκτημάτων της, την βελτίωση των αποδόσεων για τους μετόχους της, καθώς και την ευρύτερη συμβολή στην
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
το οποίο και συμμετείχε στην ΑΜΚ υπό τους ίδιους όρους με ιδιώτες επενδυτές.
Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha πραγματοποιήθηκε με όρους αγοράς με τιμή προσφοράς
1 ευρώ ανά μετοχή, όπως καθορίστηκε μέσω διεθνούς και εγχώριας ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς
βιβλίου προσφορών.
Σύμφωνα με την εντολή του να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και να ξεκινήσει μια σταδιακή αποεπένδυση των
συμμετοχών του στο κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών, το ΤΧΣ αποφάσισε να μειώσει τη συμμετοχή του στην Alpha σε
9% μετά την ολοκλήρωση της αύξησης. Παραμένει ωστόσο ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας, αποδεικνύοντας
έμπρακτα, όπως αναφέρει, την εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και το μέλλον της τράπεζας.
Η μερική συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha ήταν αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης και
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και ενισχύει την πρόθεση για σταδιακή αποεπένδυση των συμμετοχών του στις
ελληνικές τράπεζες, διατηρώντας, παράλληλα, τις προοπτικές αποκόμισης αξίας στο προσεχές μέλλον, ώστε να
επωφεληθεί το Ελληνικό δημόσιο από την προβλεπόμενη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας.
Το ΤΧΣ επιδιώκει τη διαρκή υποστήριξη της Alpha στην εκτέλεση του ευρύτερου σχεδίου «Tomorrow», το οποίο
εξυπηρετεί παράλληλα τις προτεραιότητες της Τράπεζας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας στη μετα-πανδημία εποχή.
Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha, το ΤΧΣ, κατά τη συγκεκριμένη φάση, διόρισε ως από κοινού
χρηματοοικονομικούς συμβούλους την UBS Europe SE και την Société Générale και ως μοναδικό νομικό σύμβουλο τη
δικηγορική εταιρεία «Kyriakides Georgopoulos».

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

Eurobank: Συγχώνευση θυγατρικής στη Σερβία με την Direktna Banka
a.d. Kragujevac
Συμφωνία για τη συγχώνευση της θυγατρικής της στη Σερβία Eurobank a.d. Beograd με την Direktna Banka a.d.
Kragujevac ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank.
Πιο αναλυτικά, η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία ("Eurobank"), θυγατρική της "Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και
Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία" (Eurobank Holdings), ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τους μετόχους της
Direktna Banka a.d. Kragujevac ("Direktna"), για τη συγχώνευση της Direktna με τη θυγατρική της Eurobank στη Σερβία,
Eurobank a.d. Beograd ("Eurobank Serbia") (η "Συναλλαγή"), με απορρόφηση της Direktna από τη Eurobank Serbia.
Η συνενωμένη τράπεζα ("Eurobank Direktna") θα έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των €2 δισ., συνολικά ίδια
κεφάλαια άνω των €300 εκατ. και, μετά την πλήρη υλοποίηση των εκτιμώμενων συνεργειών, προ προβλέψεων και
καθαρά κέρδη άνω των €50 εκατ. και €35 εκατ. αντιστοίχως.
Συνέχεια…
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Το μερίδιο αγοράς της ενοποιημένης τράπεζας θα υπερβεί το 6,5%, βάσει συνολικών δανείων, καθιστώντάς την έβδομη
μεγαλύτερη τράπεζα στη Σερβία.
Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Eurobank θα ελέγχει περίπου το 70% της ενοποιημένης τράπεζας, ενώ οι
μέτοχοι της Direktna θα κατέχουν το υπόλοιπο 30%. Και τα δύο μέρη έχουν δεσμευτεί σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο
προσανατολισμένο στην ανάπτυξη, ενσωματώνοντας φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης που θα επιτρέψουν στην
συνενωμένη τράπεζα να χρηματοδοτήσει τη σερβική οικονομία και να αναπτυχθεί κερδοφόρα τα επόμενα χρόνια. Η
Συναλλαγή περιλαμβάνει και την καταβολή μερίσματος/επιστροφής κεφαλαίου στην Eurobank. Η Συναλλαγή είναι
κεφαλαιακά ουδέτερη για τη Eurobank με τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται κατά 3% μετά την υλοποίηση των
συνεργιών.
Η Συναλλαγή συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις χώρες όπου έχει
παρουσία ο Όμιλος και περαιτέρω ανάπτυξη με συμπληρωματικές εξαγορές και φιλικές συγχωνεύσεις.
O κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Επικεφαλής των
Διεθνών Δραστηριοτήτων της Eurobank, δήλωσε: "Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συμφωνία με
τους μετόχους της Direktna για τη συγχώνευση των δύο τραπεζών μας στη Σερβία και τη δημιουργία ενός πολύ
ισχυρότερου, μεγαλύτερου και δυναμικού τοπικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αυτή η Συναλλαγή συνάδει με τη
στρατηγική της Eurobank για περαιτέρω επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας
για τους μετόχους της μέσω στοχευμένων εξαγορών, συγχωνεύσεων ή κοινοπραξιών. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη
συνεργασία μας με δύο εξαιρετικούς Σέρβους επιχειρηματίες, τον Andrej και τον Bojan, και είμαστε σίγουροι για την
επιτυχία των φιλόδοξων σχεδίων μας στη Σερβία. Η συγχώνευση της Eurobank Serbia με την Direktna έχει ουσιαστικά
πλεονεκτήματα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ενοποιημένης τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των πελατών
λιανικής όσο και των πελατών επιχειρηματικής τραπεζικής, των καταθετών, των υπαλλήλων και των ρυθμιστικών
αρχών".
Ο κ. Andrej Jovanović και ο κ. Bojan Milovanović, μέτοχοι της Direktna, σχολίασαν: "Αυτή η συγχώνευση αποτελεί μια
ξεκάθαρη ευκαιρία για ενίσχυση της κερδοφόρας ανάπτυξης που έχουμε επιτύχει με την Direktna. Πιστεύουμε ότι η
Eurobank Direktna θα έχει μια μοναδική ευκαιρία να επωφεληθεί από το ισχυρό θεσμικό υπόβαθρο και το μέγεθος που
φέρνουν οι εταίροι μας από την Eurobank και από τη βαθιά μας γνώση της εγχώριας αγοράς. Ο συνδυασμός των
ανθρώπων και της
 εξειδικευμένης γνώσης μας θα καταστήσει την Eurobank Direktna μία τράπεζα επιλογής στη σερβική
αγορά. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συμφωνία μας και ανυπομονούμε να ξεκλειδώσουμε όλες τις συνέργειες που θα
φέρει αυτή η συγχώνευση".
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές και
αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021.
Η BNP Paribas ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank Serbia για την εν λόγω
Συναλλαγή, ενώ η Milbank LLP, το δικηγορικό γραφείο Živković Samardžić και οι Moravčević Vojnović σε συνεργασία με
τη Schoenherr παρείχαν νομική υποστήριξη και συνδρομή.
Με παρουσία σε πέντε χώρες ο όμιλος
Όπως διευκρινίζουν τραπεζικές πηγές, στο νέο σχήμα η Eurobank θα διατηρεί πλειοψηφική συμμετοχή (70%), ενώ το
υπόλοιπο 30% θα κατέχουν οι δύο μέτοχοι της Direktna, Σέρβοι επιχειρηματίες Andrej Jovanovic και Bojan Milovanovic.
Η Eurobank διατηρεί επίσης το μάνατζμεντ του νέου σχήματος και θα διορίζει CEO.
Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της Eurobank για συνεχή ανάπτυξη κατων διεθνών δραστηριοτήτων, τόσο
οργανικά, όσο και μέσω εξαγορών ή/και συγχωνεύσεων.
Σημειώνεται ότι η Eurobank είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που διατηρεί παρουσία στη Σερβία, όπου στο παρελθόν είχαν
θυγατρικές όλες οι σημερινές συστημικές τράπεζες.
Η ενίσχυση της Eurobank στην αγορά της Σερβίας έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων στη Βουλγαρία, όπου η
θυγατρική της Eurobank εξαγόρασε το 2016 την Alpha Bank Bulgaria και το 2019 την Piraeus Bank Bulgaria.
Η Eurobank είναι η ελληνική τράπεζα με ισχυρές διεθνείς δραστηριότητες και διακριτή παρουσία στην ευρύτερη
γεωγραφική περιφέρεια. Ο Όμιλος είναι παρών σε πέντε χώρες εκτός Ελλάδος (Βουλγαρία, Κύπρος, Σερβία,
Λουξεμβούργο και Βρετανία). Έχει την 3η σε μέγεθος τράπεζα της Βουλγαρίας (Postbank) και την κορυφαία corporate
bank στην Κύπρο (Eurobank Cyprus) και μια εξειδικευμένη στο private banking και το wealth management θυγατρική, την
Eurobank Private Bank Luxembourg. 30% των βασικών εσόδων προ-προβλέψεων του Ομίλου, προέρχονται από τις
παραπάνω διεθνείς δραστηριότητες.
Μετά τη συγχώνευση η νέα τράπεζα θα είναι η 7η στη Σερβία σε συνολικό ενεργητικό, 7η σε δάνεια και 8η στις
καταθέσεις. Θα διαθέτει
-Ενεργητικό άνω των €2 δις
-Δανειακό χαρτοφυλάκιο άνω του €1.5 δις
-Θα είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη με περίσσεια ρευστότητας και καταθέσεις περίπου €2 δις
-Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για τον Όμιλο.
Η στρατηγική της Eurobank, αφού πρώτη ολοκλήρωσε την ενίσχυση των κεφαλαίων της μέσω της συγχώνευσης με την
Grivalia και\ την απαλλαγή της από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι στρατηγική ανάπτυξης και
χρηματοδότησης των πελατών της, ιδιαίτερα επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, μεγάλων, μεσαίων και μικρών. Όπως
όλα τα τελευταία χρόνια, με συνέπεια και αυξημένες δυνατότητες λόγω της εξυγίανσης του ισολογισμού, θα συνεχίσει να
την εφαρμόζει αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες που αποτελούν βασικές αγορές.
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Οι αποδόσεις
των μετοχών του ΓΔ το Α΄εξάμηνο του 2021 (1H21)
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ΒΥΤΕ
ΙΚΤΙΝ
ΕΛΤΟΝ
ΕΧΑΕ
ΣΠΕΙΣ
ΑΣΚΟ
ΟΠΑΠ
ΜΟΗ
ΟΛΘ
ΕΥΑΠΣ
ΙΝΚΑΤ
ΔΕΗ
ΟΛΠ
ΚΡΙ
ΠΡΟΦ
ΕΛΙ

Απόδοση Α' εξαμήνου 2021
18,72%
42,20%
19,07%
16,31%
7,36%
2,72%
-9,85%
79,49%
38,46%
-9,05%
-1,51%
76,08%
0,51%
-4,81%
-37,08%
67,54%
16,76%
16,76%
11,50%
62,59%
3,73%
18,65%
11,48%
-14,83%
28,91%
5,92%
-4,26%
87,11%
19,41%
5,22%
12,97%
-28,29%
-0,14%
6,19%
-93,01%
48,31%
46,91%
13,70%
31,67%
10,99%
12,29%
15,20%
15,44%
20,38%
45,22%
18,98%
21,94%
5,26%
39,78%
8,21%
16,07%
21,19%
8,43%
9,79%
32,10%
20,73%
1,23%
30,58%
0,00%
26,62%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

9,38%
10,51%
7,35%

V

