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Οι τράπεζες υπερκάλυψαν τον στόχο μείωσης των κόκκινων δανείων για το 2017
Ξεπέρασαν το στόχο της μείωσης των κόκκινων δανείων οι τράπεζες το 2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τραπέζης της Ελλάδος στο τέλος του 2017 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών (ΜΕΑ) μειώθηκαν
στα 94,4 δισ. ευρώ έναντι στόχου μείωσης στα 95,9 δισ. ευρώ. Ως ποσοστό του συνόλου των χορηγήσεων τα
ΜΕΑ υποχώρησαν στο 48,6%.
Οι συγκριτικά καλύτερες από το αναμενόμενο επιδόσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στην υψηλή θεραπεία
δανείων (curing), καθώς και στις υψηλότερες από το αναμενόμενο διαγραφές και εισπράξεις, ενώ οι πωλήσεις
κινήθηκαν στα αναμενόμενα επίπεδα με βάση το σχεδιασμό των τραπεζών. Στον αντίποδα, οι ρευστοποιήσεις
εξασφαλίσεων είχαν μειωμένη συμβολή, καθώς βρίσκονταν χαμηλότερα από το αναμενόμενο επίπεδο καθόλη τη
διάρκεια του έτους.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) μειώθηκαν στα 65,1 δισ. ευρώ (33,5%) έναντι στόχου 65,9δις (33,3%).
Συμπεριλαμβανομένων και των εκτός Ισολογισμού στοιχείων τα σύνολο των ΜΕΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του
2017 σε 95,7 δισ. ευρώ.
Η μείωση των ΜΕΑ, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΤτΕ, κατά το τελευταίο τρίμηνο οφείλεται κατά
κύριο λόγο στις διαγραφές που άγγιξαν τα 2,1 δισ. ευρώ και στις πωλήσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ.
Οι συνολικές διαγραφές και οι πωλήσεις σε ετήσια βάση, άγγιξαν τα 6,5 δισ. ευρώ και τα 3,6 δισ. ευρώ
αντίστοιχα. Επιπρόσθετα και σε αντίθεση με την τάση που παρατηρήθηκε κατά το υπόλοιπο έτος, ο τριμηνιαίος
ρυθμός αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) εμφανίζεται βελτιωμένος στο 1,8% και
ξεπερνά τον τριμηνιαίο δείκτη αθέτησης (default rate), ο οποίος εμφανίζει μειωτική πορεία, αγγίζοντας το 1,7%.
Η μείωση των ΜΕΑ, που προήλθε από εισπράξεις και ρευστοποιήσεις, ήταν επίσης βελτιωμένη σε σύγκριση με
το προηγούμενο τρίμηνο. Καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο καταναλωτικό και επιχειρηματικό
χαρτοφυλάκιο, όπου η τριμηνιαία μείωση άγγιξε το 14,8% και 4,4% αντίστοιχα.
Οι επιδόσεις στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο εμφανίζονται χαμηλές, καθώς σημειώθηκε τριμηνιαία μείωση μόλις
0,6%. Σε ετήσια βάση, η μείωση στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο άγγιξε το 12,3%, στο καταναλωτικό το
19,7%, ενώ στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο σημειώθηκε αύξηση των ΜΕΑ κατά 0,4%.
Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2017, ο δείκτης ΜΕΑ άγγιζε το 43,4% για το στεγαστικά, το 49,3% για το
καταναλωτικά και το 41,8% για τα επιχειρηματικά δάνεια. Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, η μεγαλύτερη
συγκέντρωση ΜΕΑ παρατηρείται στο χαρτοφυλάκιο των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 65,4%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
(ΜΜΕ - δείκτης ΜΕΑ: 57,0%). Σταθερά καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των
μεγάλων επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 22,9%) και στα ναυτιλιακά δάνεια (δείκτης ΜΕΑ: 35%).
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ΔΝΤ: Οι συζητήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους έχουν εντατικοποιηθεί
Οι συζητήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους έχουν εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα,
υποστήριξε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέρι Ράις κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου την
Πέμπτη το πρωί στην Ουάσινγκτον.
«Είπαμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με το πρόγραμμα στην Ελλάδα με όρους. Εξαρτάται από δύο πτυχές,
την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και το χρέος. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η τεχνική εργασία και οι
συζητήσεις σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους έχουν ενταθεί και εργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να
φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα μειώνει αξιόπιστα το χρέος της Ελλάδας. Έτσι αυτή η προσπάθεια
εντείνεται».
Παράλληλα, το Ταμείο πέρασε στην αντεπίθεση υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις του ΔΝΤ με την Ευρώπη είναι
στο σύνολο τους «εξαιρετικές», αποφεύγοντας, όμως, να σχολιάσει τις συγκεκριμένες επικριτικές τοποθετήσεις
που έκαναν ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με αφορμή το ελληνικό πρόγραμμα.
«Έχουμε σχέσεις με τα μέλη μας στην Ευρώπη σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και σε ένα ευρύ φάσμα χωρών.
Αυτό περιλαμβάνει και την Ελλάδα φυσικά, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτή. Έτσι θα χαρακτήριζα αυτές τις
σχέσεις ως πολύ υγιείς, εξαιρετικές και συνεχείς. Θα υπενθυμίσω ότι υπήρξαν ακόμα και προγράμματα
πρόσφατα στην Ευρώπη, όπως στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, και στην Ιρλανδία. Υπήρξε υποστήριξη όσον
αφορά την παροχή συμβουλών, όπου πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτής της στήριξης από το ΔΝΤ σε αυτές τις
περιπτώσεις και αυτά τα παραδείγματα ήταν πολύ χρήσιμο και πραγματικά θετικό. Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει
να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην διαλέγουμε επιλεκτικά κάποιες δηλώσεις, διότι πιστεύω ότι η σχέση με
την Ευρώπη και τα κράτη μέλη μας στην Ευρώπη είναι εξαιρετική».
Ο κ. Ράις δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες για πιέσεις περί επίσπευσης της εφαρμογής μείωσης του
αφορολόγητου από το 2019, λέγοντας ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές για την επόμενη χρονιά θα συζητηθούν
μέσα στους επόμενους μήνες. Παράλληλα υπενθύμισε την θέση του Ταμείου πως σημασία δεν έχει τόσο το
χρονοδιάγραμμα όσο η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η αξιόπιστη ελάφρυνση του χρέους.
«Δεν έχω συγκεκριμένη ημερομηνία για εσάς, αλλά αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένω
ότι η συζήτηση για τη δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας το 2019 θα πραγματοποιηθεί με τις ελληνικές και
ευρωπαϊκές αρχές τους επόμενους μήνες».
Τέλος, ο εκπρόσωπος του Ταμείου διευκρίνισε πως η πρόταση της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ Κριστίν
Λαγκάρντ για τη δημιουργία ενός «ταμείου για δύσκολους καιρούς στην Ευρώπη» συνεισφέρει απλώς στο
διάλογο που είναι σε εξέλιξη για το πώς μπορεί να θωρακιστεί καλύτερα η Ευρώπη απέναντι σε μελλοντικές
κρίσεις.
«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές διαφορές. Δεν προορίζεται για να αντικαταστήσει τον ESM. Έτσι, οι
χώρες θα εξοικονομούν χρήματα σε καλές στιγμές για να τα χρησιμοποιήσουν σε δύσκολες στιγμές. Και αυτό
δεν είναι (για την αντιμετώπιση) μιας κρίσης, αλλά για μια κυκλική κάμψη. Έτσι, ο ESM έρχεται σε λειτουργία
όταν υπάρχει μια κρίση» κατέληξε ο εκπρόσωπος του Ταμείου.
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Και επίσημα τίτλοι τέλους της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής στην EXIN
Στις 29 Ιουνίου 2017, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ("ΕΤΕ" ή "Τράπεζα”) ανακοίνωσε την πώληση του
75% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων «η ΕΘΝΙΚΗ» στην
ΕΧΙΝ Financial Services Holdings B.V. (“EXIN”), υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, εκπλήρωσης ορισμένων
προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εγκρίσεων από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού και την
Τράπεζα της Ελλάδος.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στις 28 Μαρτίου 2018, καταληκτική ημερομηνία, από την πλευρά της
ΕΧΙΝ, εκπλήρωσης αναβλητικών αιρέσεων όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης
μεταξύ της ETE και της EXIN, η ΕΤΕ έλαβε γνώση ότι οι ανωτέρω δεν πληρούνται και ως εκ τούτου,
αποφάσισε να τερματίσει τη Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης. Η Τράπεζα θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις.

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

Ρεκόρ εξαγορών και συγχωνεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο το Α' τρίμηνο 2018
Στο ύψος - ρεκόρ των 1,2 τρισ. δολαρίων έφθασε η αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών (M&A) σε παγκόσμιο
επίπεδο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, καθώς η φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ και η ταχύτερη οικονομική
ανάπτυξη στην Ευρώπη έδωσαν ώθηση στην τάση πολλών επιχειρήσεων για συμφωνίες.
Οι ισχυρές χρηματιστηριακές αγορές και αγορές ομολόγων και τα διογκωμένα ταμειακά διαθέσιμα των επιχειρήσεων
συνέβαλαν επίσης στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επικεφαλής των εταιρειών, πείθοντάς τους ότι σήμερα είναι
καλύτερος από ποτέ ο χρόνος για την επιδίωξη συγχωνεύσεων, δήλωσαν πηγές που μετέχουν σε τέτοιες συμφωνίες. «Η
σαφήνεια στα φορολογικά αποδέσμευσε μέρος της δραστηριότητας M&A που ήταν στρατηγική επιτακτική, αλλά οι
εταιρείες περίμεναν τον σωστό χρόνο από χρηματοοικονομική άποψη», δήλωσε ο Anu Aiyengar, επικεφαλής του
τμήματος Μ&Α για τη Βόρεια Αμερική της JPMorgan Chase.
Αν και η αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 67% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο
του 2018, ο αριθμός των συμφωνιών μειώθηκε κατά 10% στις 10.338, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Thomson
Reuters, υποδηλώνοντας ότι αυξάνεται η μέση αξία των συμφωνιών. Μεταξύ των μεγαλύτερων συμφωνιών που
σημειώθηκαν στο τρίμηνο ήταν η απόκτηση της αμερικανικής φαρμακευτικής αλυσίδας Express Scripts Holding από την
επίσης αμερικανική ασφαλιστική εταιρεία Gigna με τίμημα 67 δισ. δολάρια και η εξαγορά της μονάδας ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας Innogy SE της RWE από τη γερμανική εταιρεία κοινής ωφέλειας E.ON έναντι 38,5 δισ. δολαρίων. Ο
όγκος των εξαγορών και συγχωνεύσεων διπλασιάσθηκε στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο, ενώ στις ΗΠΑ αυξήθηκε 67%
και στην Ασία κατά 11%. «Το καλύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη δημιούργησε μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη για να προχωρήσουν τα πράγματα. Συμφωνίες που ήταν αντικείμενο επεξεργασίας για μεγάλα χρονικά
διαστήματα καρποφορούν τώρα και ορισμένοι κλάδοι, όπως της κοινής ωφέλειας, αναδιαμορφώνονται πλήρως με το
τελευταίο κύμα ενοποιήσεων», δήλωσε στέλεχος της HSBC Holdings. Συνέχεια…
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Στις ΗΠΑ, το χρηματιστηριακό ράλι ανακόπηκε στο πρώτο τρίμηνο από τις εξαγγελίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την
επιβολή δασμών στις κινεζικές εισαγωγές. Οι αποτιμήσεις των εταιρειών παραμένουν υψηλές, αλλά η μεταβλητότητα της αγοράς
αυξήθηκε. «Οι εταιρείες έγιναν πιο επιθετικές στην επιδίωξη συμφωνιών που έχουν ισχυρή στρατηγική λογική. Οι αποτιμήσεις, όμως,
παραμένουν υψηλές και τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών έγιναν πιο προσεκτικά πρόσφατα αναφορικά με μεγάλες εξαγορές,
καθώς είναι πιο δύσκολο να πείσουν τους επενδυτές τους για την προοπτική δημιουργίας αξίας με τέτοια επίπεδα τιμών», δήλωσε
στέλεχος Goldman Sachs Group.
Ο κίνδυνος αποτροπής συμφωνιών από τις ρυθμιστικές Αρχές, επίσης, αυξήθηκε. Η παρέμβαση του Τραμπ για να μπλοκάρει την
επιθετική προσφορά ύψους 117 δισ. δολαρίων της Broadcom, με έδρα τη Σιγκαπούρη, για την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας
κατασκευής μικροκυκλωμάτων Qualcomm, για λόγους εθνικής ασφάλειας, υπογράμμισε τις αυξημένες ανησυχίες στις ΗΠΑ για την
υποχώρησή τους έναντι της Κίνας στην κούρσα των νέων τεχνολογιών. Στο μέτωπο του ανταγωνισμού υπάρχει επίσης κάποια
αβεβαιότητα. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε αγωγή για να μπλοκάρει την προσφορά ύψους 85 δισ. δολαρίων της
αμερικανικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας AT&T για την εξαγορά της Time Warner, λόγω ανησυχιών για το πώς οι δύο εταιρείες θα
ενοποιούσαν τους κλάδους τους.
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Χορεύει η ΕΕ στο ρυθμό των Γερμανών;
Γενικός Γραμματέας της Κομισιόν έγινε πρόσφατα ο Γερμανός Μάρτιν Σελμάγιερ. Εξαρχής έγινε λόγος για αδιαφάνεια στη διαδικασία
και ότι οι Γερμανοί έχουν καταλάβει πολλά σημαντικά πόστα. Ισχύει;
Το θέμα της υπερεκπροσώπησης των Γερμανών στις Βρυξέλλες βρέθηκε πρόσφατα και πάλι στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας,
όταν ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και ο αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό επίτροπος ανακοίνωσαν ότι ο Γερμανός
Μάρτιν Σελμάγιερ θα γίνει νέος Γενικός Γραμματέας της Κομισιόν. Ο εν λόγω νομικός είναι έμπιστος του Γιούνκερ και φίλα
προσκείμενος στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Στο τέλος Φεβρουαρίου μεταπήδησε μέσα από μια αδιαφανή διαδικασία από το
γραφείο του Γιούνκερ σε ΓΓ της Κομισιόν. Από τον Φεβρουάριο βρίσκεται στην κορυφή της υπηρεσίας με τους περίπου 32.000
υπαλλήλους.
Η υπόθεση εν τω μεταξύ ερευνάται και από το Ευρωκοινοβούλιο. Το γεγονός ότι ο 47χρονος νομικός είναι Γερμανός έχει προκαλέσει
μεγάλη δυσαρέσκεια ακόμα και σε μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όπως είναι ο Φρανκ Ένγκελ από το Λουξεμβούργο. Η
κριτική επικεντρώνεται στο γεγονός ότι σημαντικά πόστα της ΕΕ βρίσκονται στα χέρια Γερμανών, όπως για παράδειγμα η προεδρία
του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Ακόμη Γερμανοί βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις σημαντικών
οργανισμών όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας.
Μέρκελ: Πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η ισχύς της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ είναι αδιαμφισβήτητη. Με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην ΕΕ
και την οικονομική ευρωστία, η δύναμη της Γερμανίας είναι δεδομένη. Πολλές μικρότερες χώρες όμως κάνουν λόγο για «γερμανική
κηδεμονία».
Ωστόσο στη Γερμανία η σχετική συζήτηση διεξάγεται συχνά από την εντελώς αντίθετη οπτική γωνία και επικεντρώνεται στο γεγονός
ότι η χώρα δεν εκπροσωπείται στα ηγετικά πόστα στο βαθμό που αναλογεί στο μέγεθος και την ισχύ της, όπως είπε την περασμένη
εβδομάδα στις Βρυξέλλες η ίδια η καγκελάριος Μέρκελ.
Υποεκπροσώπηση των Γερμανών λοιπόν στο μηχανισμό των Βρυξελλών; Πρόσφατα στοιχεία της Κομισιόν δείχνουν το εξής: η
Γερμανία κατέχει το 10% των μονίμων υψηλότερων θέσεων της Επιτροπής την ώρα που ο πληθυσμός της αντιστοιχεί στο 16% του
συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού. Σε όλα τα επίπεδα διαθέτει το 7,2% των θέσεων ενώ η Γαλλία πάνω από 10% και η Ιταλία μάλιστα
13%. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι δεν πρόκειται για πολιτικές θέσεις.
\ υψηλόβαθμών θέσεων
Η σημασία των
Η σημασία που αποδίδεται στην κατάληψη των υψηλών θέσεων διαφαίνεται και από την πρόσφατη έκθεση της κυβέρνησης για
τη γερμανική παρουσία στους διεθνείς οργανισμούς, όπου αναφέρεται ότι «μια ποσοτική και ποιοτική γερμανική παρουσία είναι
σημαντική για την προάσπιση των συμφερόντων μας και για τη σύμπραξη μας στα διεθνή θέματα».
Ωστόσο η γερμανική παρουσία σε υψηλές ευρωπαϊκές θέσεις φαίνεται να δυσαρεστεί πολλούς. Ο Λουξεμβούργιος πολιτικός Φρανκ
Ένγκελ δηλώνει ότι η σημερινή εικόνα επιδρά αρνητικά στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Πηγή: Deutsche Welle
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 το Μάρτιο και το πρώτο τρίμηνο
του 2018 (1Q)

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 Μαρτίου
-8,81%
-11,78%
-2,62%
-3,13%
-7,74%
-6,45%
-8,23%
9,69%
-4,33%
-4,85%
-14,42%
-7,53%
-9,18%
-10,00%
-4,99%
-2,95%
-9,84%
-4,35%
-7,19%
-6,07%
-29,20%
-4,67%
-10,04%
-4,23%
-9,49%

Απόδοση πρώτου τριμήνου
(1Q18)
-9,09%
-3,19%
8,24%
5,10%
10,38%
-3,80%
32,62%
9,69%
-4,79%
3,15%
-18,12%
-9,71%
-11,60%
-7,39%
-2,66%
-2,68%
-4,81%
4,90%
-11,52%
-4,52%
-16,29%
13,04%
-12,01%
12,93%
-16,63%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-6,60%
-5,17%
-14,12%

-2,73%
-3,14%
-10,41%
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