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Αναβλήθηκε η τηλεδιάσκεψη με τους θεσμούς
Αναβλήθηκε τελικά η τηλεδιάσκεψη που ήταν προγραμματισμένη για απόψε μεταξύ των θεσμών και των
εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τηλεδιάσκεψη είναι πιθανόν να πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, κάτι που ωστόσο
θα επιβεβαιωθεί αύριο, διαφορετικά επόμενος σταθμός θα είναι το Eurogroup της Μάλτας.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Γιώργος Χουλιαράκης ήταν στη... θέση τους, στο υπουργείο Οικονομικών, αλλά
προέκυψαν τεχνικά προβλήματα που δεν στάθηκε δυνατό να επιλυθούν, προκειμένου να γίνει η τηλεδιάσκεψη
που είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης, σε συνέχεια των συζητήσεων που είχε ο υπουργός
Οικονομικών με τους εκπροσώπους των δανειστών, στις Βρυξέλλες, μία ημέρα νωρίτερα.
Αγνωστο είναι αν οι συνομιλίες θα συνεχιστούν την Πέμπτη και με ποιον τρόπο. Πάντως, πληροφορίες από το
υπουργείο Οικονομικών ανέφεραν ότι σε περίπτωση που δεν γίνει η τηλεδιάσκεψη είναι πιθανή συνάντηση των
Ελλήνων υπουργών με τους Θεσμούς, την Παρασκευή στη Μάλτα, λίγες ώρες πριν το Eurogroup.
Πάντως, ο πρωθυπουργός, ερωτηθείς αν εκτιμά πως θα γίνει έκτακτη ευρωπαϊκή Σύνοδος για το ελληνικό
ζήτημα, απάντησε λακωνικά: «Νομίζω πως όχι».
Την απάντηση αυτή έδωσε προσερχόμενος στο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν του ο ΣΕΤΕ.
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Αλ. Τσίπρας: Δεν θα χρειαστεί έκτακτη Σύνοδος για το ελληνικό ζήτημα
Δεν θα πάμε σε Συμβούλιο Κορυφής για το ελληνικό πρόγραμμα, εκτίμησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
προσερχόμενος στο δείπνο που του παραθέτει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
Συγκεκριμένα απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το εάν θα συγκληθεί έκτακτη σύνοδος για το ελληνικό
πρόγραμμα, ο κ. Τσίπρας απάντησε «Νομίζω πως όχι».
Αναφερόμενος στο στοίχημα που είχε βάλει με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ τον περασμένο Μάιο, ότι θα υπάρξει
ανάπτυξη στον τουρισμό, ο πρωθυπουργός είπε ότι «το στοίχημα το κέρδισε ο ελληνικός τουρισμός και κατ'
επέκταση η ελληνική οικονομία, και η Ελλάδα στο σύνολό της διότι ο τουρισμός την κράτησε όλα αυτά τα
χρόνια της κρίσης και θα δώσει ώθηση στα χρόνια που έρχονται».
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Τι προβλέπει το σχέδιο συμφωνίας για την άρση του αδιεξόδου στη διαπραγμάτευση
Σχέδιο συμφωνίας, με σκοπό να επιτευχθεί η επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα θα συζητηθεί στο Εurogroup
τη Παρασκευής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Κ και μετά τις χθεσινές διαπραγματεύσεις με
τους επικεφαλής των θεσμών στις Βρυξέλλες, στο τραπέζι πλέον ένα σχέδιο συμφωνίας και ο τρόπος για να
ξεπεραστεί το αδιέξοδο των προηγούμενων ημερών ως προς το πότε θα τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα για
ασφαλιστικό και το φορολογικό.
Σύμφωνα με δύο ευρωπαίους αξιωματούχους το σχέδιο που συζητήθηκε χθες περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων
ύψους 1% του ΑΕΠ στο ασφαλιστικό το 2019 και ύψους 1% του ΑΕΠ το 2020 στο φορολογικό τομέα. Όμως σε
περίπτωση που οι προβλέψεις για το 2018 δεν βγουν αληθινές και η οικονομία βρίσκεται σε χειρότερη
κατάσταση, τότε τα μέτρα στο σύνολο τους (1% του ΑΕΠ ασφαλιστικό και 1% του ΑΕΠ φορολογικό) θα
τεθούν σε εφαρμογή όλα μαζί από το 2019.
Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, σήμερα το απόγευμα αναμένονται να συνεχιστούν οι συνομιλίες εξ
αποστάσεως από τις βάσεις των θεσμών μέσω τηλεδιάσκεψης, με σκοπό να παρουσιαστεί το παραπάνω σχέδιο
κατά την διάρκεια του Eurogroup της Παρασκευής και να αποφασιστεί η επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα
άμεσα.
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Ξεπέρασαν τους στόχους τους οι τράπεζες το 2016 στην μείωση των κόκκινων δανείων
Ξεπέρασαν τους στόχους που είχαν θέσει οι τράπεζες αναφορικά με την μείωση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και ανοιγμάτων. Σύμφωνα με την απολογιστική Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος στο τέλος του
2016 το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για όλο το τραπεζικό σύστημα υποχώρησε στα 104,8 δισ.
ευρώ έναντι 105,8 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος.
Σε ποσοστό ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 50% του συνόλου των δανείων
έναντι στόχου 50,5%. Αντίστοιχα οι τράπεζες μείωσαν το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο
36,2% έναντι στόχου 36,4%.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το δεσμευτικό πρόγραμμα που έχουν καταθέσει οι τράπεζες ο δείκτης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει να μειωθεί στο 33,9% έως το 2019 και αυτός των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων στο 20,4%.
Συνέχεια..
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης θα επιτευχθεί κατά τα δύο
τελευταία έτη, το 2018 και το 2019. Η μείωση εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τις επιτυχείς ρυθμίσεις
δανείων (δηλαδή την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων που βρίσκονται επί του παρόντος σε
καθυστέρηση), από διαγραφές δανείων, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων
και μεταβιβάσεις δανείων.
Αντίθετα, αρνητική συμβολή στην περαιτέρω μείωση των υπολοίπων MEA εκτιμάται ότι θα έχει η
συσσώρευση νέων Mη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων η οποία αναμένεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος του
2017. Κατά την ίδια περίοδο, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ΜΕΔ) αναμένεται να μειωθούν κατά 49%, από 78,3 δισεκ.ευρώ τον Ιούνιο του 2016 σε 40,2 δισεκ. ευρώ το
2019. Ο σχετικός δείκτης ΜΕΔ αναμένεται να μειωθεί από 37% σε 20,4% για την ίδια χρονική περίοδο. Η
μεγαλύτερη μείωση του υπόλοιπου, καθώς και του δείκτη ΜΕΔ, συγκριτικά με τα αντίστοιχα μεγέθη των ΜΕΑ
σχετίζεται κυρίως με την ελάχιστη περίοδο ενός έτους σε καθεστώς επιτήρησης, που απαιτείται από τις
κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ώστε να αναταξινομηθούν ρυθμισμένα δάνεια από
τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα προς τα εξυπηρετούμενα.
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Βερολίνο: Ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις
Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών εκφράζεται υπέρ μιας άμεσης συμφωνίας στο θέμα της δεύτερης
αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος και επιβεβαιώνει συνάντηση Σόιμπλε-Ντάισελμπλουμ την Πέμπτη.
Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών αναμένει την Παρασκευή στη συνεδρίαση του Eurogroup στη Μάλτα
ότι θα κατατεθεί έκθεση για την πορεία των διαπραγματεύσεων των θεσμών με την Ελλάδα. Μιλώντας σήμερα
στο κυβερνητικό μπρίφινγκ η εκπρόσωπος του υπουργείου Φριντερίκε φον Τίζενχαουζεν επιβεβαίωσε μεν ότι
οι συνομιλίες διεξάγονται με «εντατικό» ρυθμό, αλλά αρνήθηκε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες των
διαπραγματεύσεων.
Για παράδειγμα, στο κατά πόσο ευσταθούν πληροφορίες πως η συζήτηση των εμπλεκόμενων πλευρών
διεξάγεται πλέον στη βάση συμβιβαστικής πρότασης και πιθανώς το βράδυ να καταλήξουν σε συμφωνία για
την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης. «Δεν θα εκφράσουμε προσδοκίες», δήλωσε. «Θα πρέπει να
περιμένουμε το τι θα προκύψει» από τις συζητήσεις των θεσμών με την Αθήνα.
Πάντως, τόνισε η κ. φον Τίζενχαουζεν, «έχουμε ανάγκη από ταχεία πρόοδο στη βάση των συμφωνιών.
Καθυστερήσεις δεν είναι ποτέ καλές για την οικονομική ανάκαμψη».
Συνάντηση Σόιμπλε-Ντάισελμπλουμ
Η κ. φον Τίζενχαουζεν επιβεβαίωσε πληροφορίες για συνάντηση του γερμανού υπουργού Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε με τον πρόεδρο του Eurogroup Γέρουν Ντάισελμπλουμ την Πέμπτη στο Βερολίνο. Δεν
θέλησε να δώσει πληροφορίες για τα θέματα που θα συζητηθούν, διευκρίνιζοντας απλά ότι «πρόκειται για μια
κανονική, εμπιστευτική συνομιλία όπως πολλές άλλες στο πλαίσιο του Eurogroup – δεν είναι κάτι το
ιδιαίτερο.» Παρά την προσπάθεια της εκπροσώπου του υπουργείου Οικονομικών να μετριάσει τις εντυπώσεις
για αυτή τη συνάντηση, το σίγουρο είναι ότι το ελληνικό πρόβλημα θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών.
Deutsche Welle
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Ελληνικές Τράπεζες: Σημαντική υποβάθμιση των τιμών στόχων από την Bank of America
Όχι και τόσο ικανοποιημένη για την πορεία των ελληνικών τραπεζών εμφανίζεται σε ανάλυση της για τα
εταιρικά αποτελέσματα του 2016 η BofA Merrill Lynch, η οποία κόβει κατά μέσο όρο 13% τις τιμέςστόχους για τις ελληνικές τράπεζες. Όπως σημειώνεται στην ανάλυση, η Bank of America μειώνει τις
προβλέψεις της για τα κέρδη του διαστήματος 2017-2020 κατά μέσο όρο 8% με 29% ετησίως. Οι αναλυτές
της Bank of America βλέπουν 3%-17% καθοδικό κίνδυνο για τα καθαρά έσοδα στο διάστημα 2017-2018. Αν
 ανάκαμψη της κερδοφορίας να συνεχιστεί, ωστόσο αυτό θα γίνει σε έναν βραδύτερο ρυθμό
και αναμένει την
από ό, τι είχε προβλέψει. Σύμφωνα με την BofA, η ποιότητας του ενεργητικού έχει επιδεινωθεί από τις
αρχές του 2017 και αυτό μεταφράζεται σε υψηλότερo αναμενομένο δείκτη COR το 2017, ακόμα κι αν δεν
τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι του SSM για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΝΡΕs), σύμφωνα με τις
τράπεζες. Συγκεκριμένα, οι αναλυτές της Bank of America κόβουν κατά 13% κατά μέσο όρο τις τιμέςστόχους, στα 1,93 ευρώ για την Alpha Bank (2,27 ευρώ προηγουμένως - σύσταση Neutral) στα 0,18 ευρώ
για την Πειραιώς (από 0,22 ευρώ - σύσταση Underperform), στα 0,26 ευρώ για την Εθνική (από 0,27 ευρώ σύσταση Neutral) και στα 0,60 ευρώ για τη Eurobank (από 0,70 ευρώ προηγουμένως - σύσταση
Underperform). Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Bank of America, οι ελληνικές τράπεζες θα σημειώσουν
σε μέσο όρο δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων στο 2,8% το 2017, καλύτερο από το 0,8% κατά μέσο
όρο το 2016, αλλά χειρότερα από το 7,0% των ευρωπαϊκών τραπεζών και το 15,0% των τραπεζών στην
περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Όπως σημειώνεται, η μείωση στις
προβλέψεις για την κερδοφορία του 2017-2018 οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εσόδων από
τόκους και του υψηλότερου COR. Το 2017, τα καθαρά έσοδα από τόκους θα παραμείνουν σχεδόν σταθερά,
η μείωση του COR θα είναι μέτρια (1,4% κατά μέσο όρο, --0,1% σε ετήσια βάση) και η βελτίωση της
αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων θα βοηθηθεί κάπως τα κόστη και τις προμήθειες. Οι υψηλότερες
προβλέψεις αλλά και οι εκροές καταθέσεων είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι, όπως επισημαίνει. Οι ελληνικές
τράπεζες οδεύουν προς μείωση των ΝΡΕs κατά € 7,7 δισ. συνολικά το 2017, σύμφωνα με τους στόχους. Στο
α' τρίμηνο τα NPLs αυξήθηκαν αλλά τα ΝΡΕs όχι και αυτό δεν αποτελεί θετικό σημάδι : οι τράπεζες
αντιμετωπίζουν εκ νέου καθυστερήσεις στα εξυπηρετουμενα ανοίγματα. Τέλος, σύμφωνα με τις τράπεζες, ο
πρόσφατα εγκεκριμένος νόμος DTC (αναβαλλόμενος φόρος) θα βοηθήσει στο να είναι πιο επιθετικές στις
διαγραφές. Αν και εξακολουθεί να είναι φιλικός για τις τράπεζες, δεν είναι πιθανόν να είναι η αιτία για την
υπέρβαση των στόχων των NPEs του SSM του. Αυτοί οι στόχοι βασίστηκαν στην προϋπόθεση ότι θα
εγκριθεί ο τροποποιημένος νόμος DTC.
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ΓΔ: Κλειδί πάντα για την αγορά η παραμονή υψηλότερα των 650 660 μονάδων. Με βάση αυτήν την παραμονή η αγορά μπορεί να
κάνει ανά πάσα στιγμή την έκπληξη και να κινηθεί προς τις 710 – 720
μονάδες..
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