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Moody’s: Προβληματισμός για την ταχύτητα προόδου της Ελλάδας
Προβληματισμό για την ταχύτητα προόδου της ελληνικής οικονομίας εξέφρασε ο Κόλιν Έλις, ανώτερο στέλεχος
της Moody’s Investor Service.
«Καταγράφουμε πρόοδο στην Ελλάδα -αυτήν τη στιγμή “Β3” με θετική προοπτική- όμως δεν είναι ιδιαίτερα
γρήγορη» τόνισε χαρακτηριστικά, από το βήμα συνεδρίου του Economist, το οποίο διεξάγεται στο Βερολίνο.
Όσον αφορά την επιστροφή της χώρας στις αγορές ομολόγων, ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα έχει κάποιον χρόνο,
καθώς δεν χρειάζεται να επιστρέψει στις αγορές σύντομα».
«Στην πραγματικότητα, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα στην επόμενη 5ετία και η πρόκληση έγκειται στο γεγονός
ότι όσο πιο γρήγορα το κάνει, τόσο μεγαλύτερο απόθεμα χρέους θα αποπληρώσει» έσπευσε να προσθέσει.
Δεν παρέλειψε πάντως, να προειδοποιήσει και για το πολιτικό ρίσκο, το οποίο συνδέεται με την υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων.
Τέλος, όσον αφορά τον αντίκτυπο της ανατροπής της μεταρρύθμισης στις συντάξεις, ο Έλις απάντησε με νόημα ότι
«θα έδινα περισσότερη σημασία στη συνολική προοπτική της χώρας, η οποία δείχνει θετική».
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Μήνυμα Στουρνάρα για επιμονή στις μεταρρυθμίσεις- τι είπε για κόκκινα δάνεια
Την ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και να αποφευχθεί η αθέτηση υποσχέσεων έναντι των πιστωτών
υπογράμμισε ο Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας και την εξασφάλιση βιώσιμης αναχρηματοδότησης του χρέους. Όσον αφορά στις τράπεζες,
τόνισε ότι έχουν βελτιώσει αισθητά κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα, αλλά αναγνώρισε ότι παραμένει το
μεγάλο αγκάθι των κόκκινων δανείων. Σημείωσε πάντως ότι υπάρχουν ήδη αρκετά εργαλεία και θα αναπτυχθούν
και άλλα για την αντιμέτωπισή του.
Συνέχεια….
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«Μετά από /τρεις κύκλους κεφαλαιοποίησης, οι ελληνικές τράπεζες έχουν δείκτες κεφαλαίου υψηλότερους από τον μέσο
όρο της ζώνης του ευρώ και διατηρούν αποθέματα επαρκή να απορροφήσουν πρόσθετες πιστωτικές ζημίες. Επιπλέον,
έχουν βελτιώσει αισθητά τη θέση ρευστότητας, ανακτώντας την πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά και εκδίδοντας
καλυμμένα ομόλογα, περιορίζοντας έτσι την εξάρτησή τους από τη χρηματοδότηση των κεντρικών τραπεζών» ανέφερε
χαρακτηριστικά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας από το βήμα συνεδρίου του Economist, που οργανώνεται στο
Βερολίνο.
Στο σημείο αυτό σταματούν τα καλά νέα για τις ελληνικές τράπεζες, όπως τα διατύπωσε ο κ. Στουρνάρας, δεδομένου ότι τα
μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, όπως παραδέχθηκε, παραμένουν ένα από τα πιο σημαντικά κληροδοτήματα της κρίσης
και η μεγαλύτερη πρόκληση για το ελληνικό πιστωτικό σύστημα.
Ο κεντρικός τραπεζίτης θύμισε ότι έχουν εφαρμοστεί αρκετές σημαντικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο να αποκτήσουν οι
τράπεζες μια ποικιλία εργαλείων για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Μεταξύ αυτών η δημιουργία δευτερογενούς
αγοράς για κόκκινα δάνεια και η επακόλουθη χορήγηση άδειας σε 14 εταιρείες εξυπηρέτησης πιστώσεων, η λειτουργία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών οι και ηλεκτρονικές δημοπρασίες περιουσιακών στοιχείων.
«Οι προσπάθειες αυτές έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς» τόνισε, μιλώντας για μείωση της τάξης του 4,7% στο
απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων τον Σεπτέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2018.
Όπως εξήγησε ο κ. Στουρνάρας ενώ βασικό όχημα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μέχρι στιγμής ήταν οι
διαγραφές, στο εξής τον κύριο ρόλο θα διαδραματίζουν οι πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων (συμπεριλαμβανομένων
των τιτλοποιήσεων). Θύμισε δε ότι η ΤτΕ παρουσίασε πρόσφατα ένα σχέδιο, που έχει ως στόχο να περιορίσει στο μισό των
όγκο των κόκκινων δανείων σε ορίζοντα τριετίας.
Όσον αφορά στις οικονομικές προοπτικές, η ΤτΕ αναμένει μεγέθυνση της δραστηριότητας μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, η
πρόβλεψη αυτή υπόκειται σε ρίσκα που σχετίζονται με καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και στις
ιδιωτικοποιήσεις, προειδοποίησε. Επιπλέον όπως είπε ως τροχοπέδη θα μπορούσε να λειτουργήσει ενδεχόμενη
παρεκτροπή από προηγούμενες δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαστικών αποφάσεων για
προηγούμενες συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις.
«Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και να είναι δυνατή η
αναχρηματοδότηση του χρέους με βιώσιμους όρους, οι ελληνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων και να αποφύγουν την αθέτηση των δεσμεύσεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα» ξεκαθάρισε ο κ.
Στουρνάρας.
Ο επικεφαλής της ΤτΕ δεν παρέλειψε τέλος να αναφερθεί και στην πρόταση για προληπτική γραμμή. Όπως είπε αν και δεν
είναι πανάκεια, θα μπορούσε σίγουρα να βοηθήσει την Ελλάδα στην τρέχουσα συγκυρία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
(Πηγή: Ναυτεμπορική)
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To Marshall αυξάνει τις short θέσεις του στην Τράπεζα Πειραιώς παρά το ράλι
Αν και πολλοί ανέμεναν πως τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τις κινήσεις των short funds στις τραπεζικές μετοχές μετά και την
ανάκαμψη του ελληνικού Χρηματιστηρίου αλλά και των μετοχών των τεσσάρων τραπεζικών μετοχών τις τελευταίες ήμερες,
θα δείξουν υποχώρηση από τις αρνητικές τους θέσεις, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, την ημέρα
δηλαδή που ολοκληρώθηκαν οι κινήσεις των funds λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI η οποία τέθηκε σε ισχύ
σήμερα (με αφαίρεση των Πειραιώς, Εθνικής, Eurobank από τον MSCI Standard Greece και υποβάθμισής τους στον MSCI
Small Cap), το βρετανικό hedge fund Marshall Wace προχώρησε σε μικρή αύξηση των short θέσεών του στην Τράπεζα
Πειραιώς. Έτσι, από 0,59% επί των μετοχών της που ήταν οι θέσεις του από τις 20 Νοεμβρίου,την Παρασκευή αυξήθηκαν
στο 0,64% επί των μετοχών της. Τα υπόλοιπα βρετανικά funds (Lansdowne Partners και Oceanwood Capital Management)
δεν προχώρησαν σε κάποια αλλαγή της στάσης τους, με τη μεγαλύτερη συνολική short θέση να συνεχίζει να είναι
στην Τράπεζα Πειραιώς και να φτάνει το 3,38% επί των μετοχών της (το Lansdowne έχει το 2,74% και το Marshall Wace το
0,64%). Το Lansdowne διατηρεί μεγάλες short θέσεις στην Alpha Bank (0,51%) και στην Eurobank (1,33%) ενώ το Oceanwood
μείωσε το short του στην Eurobank κάτω από το 0,5% τον Σεπτέμβριο.
Ο λόγος που τα funds επιμένουν αρνητικά στις ελληνικές συστημικές τράπεζες έχει να κάνει με τις αμφιβολίες που έχουν
γύρω από την αποτελεσματικότητα των σχεδίων των ελληνικών Αρχών (ΤτΕ και ΤΧΣ) για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων του κλάδου. Υπενθυμίζουμε πως σε πρόσφατο σημείωμα του Oceanwood προς τους πελάτες
του υπογράμμισε πως η μόνη λύση να ξεφύγουν οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών από τον κύκλο των έντονων πιέσεων
που έχουν βρεθεί είναι να αντλήσουν σημαντικά ποσά νέων κεφαλαίων. "Τα προβλήματα των ελληνικών τραπεζών είναι
πολύ μεγάλα και σοβαρά για να επιλυθούν χωρίς σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίου", τόνισε χαρακτηριστικά προσθέτοντας
πως "τα σχέδια (των ΤτΕ-ΤΧΣ) δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που μαστίζουν τον κλάδο".
Αξίζει να σημειώσουμε πως τα Marshall Wace, Lansdowne και Oceanwood έχουν σημαντικές short θέσεις στον ευρωπαϊκό
τραπεζικό κλάδο γενικότερα. Συγκεκριμένα, αυτά τα τρία funds είναι μεταξύ των Τop-5 με τον υψηλότερο αριθμό short
θέσεων στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Το Marshall έχει θέσεις σε 16 ευρωπαϊκές τράπεζες (από 12 πέρυσι), το Lansdowne σε 6
(από 5) και το Oceanwood σε 5 (από 1).
Πηγή: Capital.gr
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Ικανοποίηση στη ΔΕΗ για την αναβάθμιση από την S&P
Την ικανοποίησή της για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από τη Standard & Poor's κατά μία
βαθμίδα, από CCC σε CCC+, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των προοπτικών (outlook), από αρνητικές σε θετικές,
εκφράζει η ΔΕΗ.
Συνέχεια…
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Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, η αναβάθμιση αντανακλά κυρίως την επιτυχημένη αναχρηματοδότηση του
υφιστάμενου δανεισμού συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών και τη θετική
αξιολόγηση των δράσεων της εταιρείας για βελτίωση της εισπραξιμότητας, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε μείωση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αντιστροφή προβλέψεων για επισφάλειες. Η S&P τονίζει επίσης στην έκθεσή
της ότι η αναβάθμιση έλαβε υπόψη της και τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών στην Ελλάδα. «Η
αναβάθμιση αυτή είναι θετικός οιωνός για την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές που σχεδιάζεται. Οι προσπάθειες
και οι δράσεις της επιχείρησης, με τις οποίες εκτός των άλλων θα προκύψει περαιτέρω αναβάθμιση, είναι σε
πλήρη εξέλιξη», καταλήγει η ΔΕΗ.
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Επιτάχυνση της ανάπτυξης προβλέπει μεσοπρόθεσμα η ΤτΕ
Το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για την μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών αποτελεί απλή και
συστημική λύση, ανέφερε ο Διοικητής της Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας σήμερα σε συνέδριο στο Βερολίνο.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κατάσταση για την ελληνική οικονομία έχει σαφώς βελτιωθεί μετά την ολοκλήρωση
των προγραμμάτων προσαρμογής, ωστόσο όπως είπε προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών
απαιτείται συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Επίσης υποστήριξε ότι η χώρα δεν θα πρέπει να παρεκλίνει από τις
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ανέφερε προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα επιταχυνθεί μεσοπρόθεσμα.
Ομως προειδοποίησε ότι ελοχεύουν κίνδυνοι. Όπως είπε, την τελευταία οκταετία η Ελλάδα έχει εφαρμόσει ένα
γενναίο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετά μέτωπα που
παραμένου ανοικτά όπως το υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους, τα «κόκκινα» δάνεια, η υψηλή ανεργία, το
brain drain, το επενδυτικό κενό και τα σχετικά υψηλά ποσοστά φτώχειας στους πολίτες.
Όπως είπε, η εγχώρια αποταμίευση είναι ανεπαρκής για να καλυφθούν οι επενδυτικές ανάγκες της οικονομίας,
οπότε είναι κρίσιμο να προσελκυσθούν άμεσες ξένες επενδύσεις, μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και της
επιτάχυνσης του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.
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Οι αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ από 01/01
Μετοχή

Απόδοση %

ΒΙΟ

-19,78%

CENER

-8,27%

ΕΕΕ

-3,30%

ΜΙΓ

-44,35%

ΝΗΡ

-37,66%

ΙΝΤΚΑ

-50,74%

ΚΑΡΤΖ

14,71%

ΜΟΗ

7,83%

ΟΛΠ

1,94%

ΚΡΙ

46,18%

ΓΡΙΒ

-3,04%

ΑΝΕΜΟΣ

3,23%

ΑΤΤ

-76,85%

ΠΛΑΘ

-32,98%

ΠΕΤΡΟ

27,41%

ΕΧΑΕ

-24,20%

ΚΛΜ

-23,61%

ΑΔΜΗΕ

-17,36%

ΕΛΣΤΡ

-24,75%

ΜΛΣ

13,62%

ΟΛΥΜΠ

-26,25%

ΣΕΛΟ

-74,00%

ΟΠΑΠ

-20,95%

ΕΥΡΩΒ

-33,65%

ΜΥΤΙΛ

-15,97%

ΠΛΑΚΡ

29,03%

ΙΝΛΟΤ

-56,71%

ΙΚΤΙΝ

111,71%

ΕΛΤΟΝ

-11,48%

ΔΕΗ

-32,36%

ΕΤΕ

-67,90%

ΙΑΤΡ

-31,51%

ΕΥΑΠΣ

-7,33%

ΑΡΑΙΓ

-10,91%

ΤΕΝΕΡΓ

42,13%

ΟΤΕ

-9,22%

ΣΑΡ

10,67%

ΤΙΤΚ

-13,54%

ΚΟΥΕΣ

40,21%

ΥΓΕΙΑ

69,34%

ΠΕΙΡ

-71,50%

ΑΒΑΞ

-55,62%

ΛΑΜΔΑ

-15,93%

ΕΥΔΑΠ

-16,93%

ΦΡΛΚ

-21,23%

ΙΑΣΩ

41,26%

ΑΛΦΑ

-30,05%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

-24,32%

ΓΔ

-21,45%

FTSE 25

-24,90%

Τραπεζικός Δείκτης

-46,54%
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