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Δυνατότητα ένταξης δανείων 15 δισ. στο πρόγραμμα «Γέφυρα»
Σημαντική στήριξη στα έσοδα των τραπεζών θα δώσει το πρόγραμμα «Γέφυρα» –για την προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω
επιδότησης της δόσης από το υπουργείο Οικονομικών–, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν δάνεια έως και 15 δισ. ευρώ. Πρόκειται για
δάνεια φυσικών προσώπων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών ή επιχειρηματιών που έχουν οφειλή με υποθήκη την πρώτη τους
κατοικία.
Από το πρόγραμμα έχει υπολογιστεί ότι μπορούν να επωφεληθούν πάνω από 300.000 δανειολήπτες και ενδεικτικό της μεγάλης
ανταπόκρισης που υπάρχει είναι το γεγονός ότι, μέχρι χθες το μεσημέρι, είχαν εισέλθει στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας
Ιδιωτικού Χρέους 34.494 φορολογούμενοι. Από αυτούς, 27.661 είχαν συναινέσει στην άρση του απορρήτου τους και ο αριθμός των
αιτήσεων που είχε υποβληθεί έως χθες είχε φτάσει τις 11.397.
Το πρόγραμμα, που επιδοτεί έως και το 90% της μηνιαίας δόσης για όλα τα ενήμερα δάνεια που συνδέονται με την πρώτη κατοικία αλλά
και σημαντικό ποσοστό (από 60% έως 80%) της δόσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα λειτουργήσει ως τροφοδότης των εσόδων
από τόκους για τις τράπεζες σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο, κατά την οποία η κρίση δοκιμάζει τις αντοχές νοικοκυριών και
επιχειρήσεων και την ικανότητά τους να αποπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Δικαιούχοι του προγράμματος «Γέφυρα» είναι οι οικονομικώς πληγέντες από την οικονομική κρίση που προκαλεί η πανδημία, έχοντας
υποστεί μείωση του εισοδήματός του, και στους οποίους έχει παρασχεθεί οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης
εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών ή φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Εκτός από τις παραπάνω
κατηγορίες, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και οι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς και οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έλαβαν
μειωμένο μίσθωμα στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης για τη μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας
κατοικίας λόγω κορωνοϊού.
Η επιδότηση των τόκων για εννέα μήνες από το κράτος έρχεται να «κουμπώσει» με τα προγράμματα αναστολής δόσεων που έχουν
εφαρμόσει οι τράπεζες και τα οποία λήγουν –ανάλογα με την κατηγορία των δανειοληπτών– είτε στα τέλη Σεπτεμβρίου είτε ή στα τέλη
Δεκεμβρίου, διασφαλίζοντας την ομαλή αποπληρωμή των στεγαστικών δανείων όχι μόνο για το 2020, αλλά και για το 2021.
Αυτό, γιατί η κρατική επιδότηση συνοδεύεται με την υποχρέωση για τη συνέχιση της αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων από
την πλευρά των δανειοληπτών που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα για χρονικό διάστημα από 6 έως και 18 μήνες, ανάλογα με την
κατηγορία του δανείου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επιστραφεί η κρατική επιδότηση.
Οπως προβλέπει το πρόγραμμα, αν κάποιος δανειολήπτης έχει λάβει αναστολή πληρωμών δανείων από την τράπεζα, τότε μπορεί να
επιλέξει είτε να διακόψει την αναστολή και να ξεκινήσει να πληρώνει, λαμβάνοντας ταυτόχρονα και την κρατική επιδότηση, είτε να
περιμένει τη λήξη της αναστολής πληρωμών και να ξεκινήσει να πληρώνει μετά, λαμβάνοντας και πάλι την κρατική επιδότηση. Ετσι η
επιδότηση μπορεί να παρασχεθεί για χρονικό διάστημα εννέα μηνών, με σημείο εκκίνησης το αργότερο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Ειδικά για όσους δανειολήπτες είχαν μη εξυπηρετούμενο ή καταγγελμένο δάνειο πριν από την πανδημία, η συμμετοχή στο πρόγραμμα
προϋποθέτει τη ρύθμιση της οφειλής με την τράπεζα.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος έχει υπολογιστεί στο 1 δισ. ευρώ και, εκτός από τα έσοδα από τόκους των τραπεζών, θα συμβάλει
στην αποτροπή δημιουργίας μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων, στηρίζοντας την προσπάθεια των τραπεζών για την εξυγίανση των
ισολογισμών τους.

Πηγή: Καθημερινή
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Εθνική Τράπεζα: Kέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
457 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 457 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020
ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα από 239 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2019, εξαιρουμένου του κόστους
Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (90 εκατ. ευρώ), της δαπάνης για το ΛΕΠΕΤΕ (19 εκατ. ευρώ), καθώς και του
κόστους αναδιάρθρωσης και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών (8 εκατ. ευρώ).
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Παύλος
Μυλωνάς, δήλωσε ότι η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην
οικονομία. «Η επιβολή περιοριστικών μέτρων και η αυξημένη αβεβαιότητα οδήγησαν σε μία άνευ
προηγουμένου πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο 2020. Παρόλα αυτά, με το σταδιακό
άνοιγμα της οικονομίας και με καθυστέρηση του υψίστης σημασίας τουριστικού κλάδου, καθώς και με την
ευρεία εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας, η δραστηριότητα σε
συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης ήδη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο»,
ανέφερε
ο
κ.
Μυλωνάς.
Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, «ο ρόλος μας στη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής
οικονομίας είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχουμε προχωρήσει στη στοχευμένη παροχή
μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή μας σε όλα τα κυβερνητικά
προγράμματα στήριξης. Ειδικότερα, έχουμε προχωρήσει σε μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών που
ανέρχονται σε 3,5 δισ. σε περισσότερους από 39 χιλ. πελάτες. Επιπλέον, έχουμε εκταμιεύσει νέα δάνεια της
τάξεως των 2,8 δισ. ευρώ σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης, ενώ οι προγραμματισμένες
εκταμιεύσεις για το δεύτερο εξάμηνο 2020 υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της
Εθνικής Τράπεζας.\
Πρόσθεσε επίσης: «Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, ακολουθήσαμε μία
συντηρητική στάση και σχηματίσαμε ήδη κατά το πρώτο τρίμηνο 2020 το σύνολο των προβλέψεων
απομείωσης σχετιζόμενων με την πανδημία του κορονοϊού (0,4 δισ. ευρω). Αργότερα στη χρονιά, αναμένουμε
να εκκινήσουμε τη διαδικασία τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier).
Υπερβαίνοντας τα 6 δισ. ευρώ , η εν λόγω τιτλοποίηση θα συντελέσει αποφασιστικά στη δραστική μείωση του
τρέχοντος υπολοίπου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Εθνικής ύψους 10 δισ. ευρώ κατά σχεδόν τα 2/3α.
Κεφαλαιοποιώντας την ενισχυμένη οργανική μας κερδοφορία, θα απορροφήσουμε τις απαιτούμενες
προβλέψεις, θέτοντας ως στόχο την ολοκλήρωση της συναλλαγής το πρώτο εξάμηνο 2021.
Τα οργανικά αποτελέσματα του Ομίλου παρέμειναν ανθεκτικά σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.
Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε 132 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020. Αυτή η
επίδοση αντικατοπτρίζει τη σημαντική περιστολή των εγχώριων δαπανών προσωπικού και των γενικών
διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 9% και 6%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση, καθώς και την
ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον κορονοϊό,
αντανακλώντας την καλύτερη εκ του αναμενόμενου οργανική επίδοση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.
Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και καθώς η οικονομία ανακάμπτει, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τα
επιτεύγματα του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού μας. Κεφαλαιοποιώντας τη δυναμική αυτή,
θα επιταχύνουμε τόσο τη μετάβασή μας στα ψηφιακά κανάλια, όσο και την υιοθέτηση ενός πιο ευέλικτου
λειτουργικού μοντέλου, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της Τράπεζας. Είμαι υπερήφανος για τα
επιτεύγματά μας κατά τη διάρκεια αυτού του ταραχώδους πρώτου εξαμήνου του έτους: την προάσπιση της
ασφάλειας του προσωπικού μας και τη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας,
εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τον ιστορικό μας ρόλο».
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Ρεκόρ γαι 5η συνεχόμενη συνεδρίαση για τον χρυσό με ώθηση από την ελπίδα
της οικονομικής ανάκαμψης
Ρεκόρ σημείωσαν για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του
χρυσού, τα οποία έκλεισαν ένα βήμα πιο κοντά στα 2.100 δολάρια ανά ουγγιά.
Συγκεκριμένα, ο χρυσός παράδοσης Δεκεμβρίου κέρδισε 20,10 δολάρια (+1%) κλείνοντας στα 2.069 δολάρια
ανά ουγγιά. Ο χρυσός έχει κερδίσει πάνω από 35% φέτος, καθώς θεωρείται ένα asset που πρέπει να διατηρήσει
την αξία του, καθώς η πανδημία και η εκτύπωση χρημάτων από τις κεντρικές τράπεζες διαβρώνουν την αξία
άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Οι αγορές περίμεναν την περαιτέρω βοήθεια καθώς οι συνομιλίες Δημοκρατικών - Ρεπουμπλικάνων για ένα νέο
πακέτο τόνωσης της αμερικανικής οικονομίας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν την προσοχή των επενδυτών που
ελπίζουν οι δύο πλευρές να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία. Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε χθες τα δύο
μέρη ότι θα ενεργήσει μεμονωμένα εάν οι συνομιλίες δεν ολοκληρωθούν με επιτυχία τις επόμενες ημέρες.
Την ίδια ώρα υποχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ, σε μία
νέα ένδειξη ότι η αγορά εργασίας συνεχίζει να ανακάμπτει σταδιακά μετά τα δρακόντεια μέτρα που
επιβλήθηκαν τους προηγούμενους μήνες για την ανάσχεση της πανδημίας του κορονοϊού. Ειδικότερα, οι νέες
αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας υποχώρησαν κατά 249.000 στις 1,186 εκατ. για την εβδομάδα που
ολοκληρώθηκε την 1η Αυγούστου.
Πηγή: capital.gr
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H Goldman Sachs & Οι εκτιμήσεις της για το εμβόλιο και την πορεία των
αγορών..
Όπως έγραψε την Πέμπτη το Bloomberg, κι όμως, αν και όλος ο πλανήτης περιμένει με αγωνία την
ανακοίνωση ότι βρέθηκε το εμβόλιο που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό, η Goldman
Sachs προειδοποιεί τους επενδυτές να είναι προετοιμασμένοι για νέες αναταράξεις στις αγορές, όταν υπάρξει
μια τέτοια εξέλιξη.
Σύμφωνα με τους αναλυτές του Bloomberg, αυτό, όπως εξηγεί, θα γίνει γιατί θα πυροδοτηθεί ένα sell-off στα
ομόλογα και μια μετατόπιση από την τεχνολογία στις κυκλικές μετοχές (cyclical stocks: μετοχές εταιρειών που
παρουσιάζουν κυκλικές διακυμάνσεις στην αξία τους, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας).
Η αυξημένη πιθανότητα να εγκριθεί εμβόλιο ως το τέλος Νοεμβρίου δεν έχει αποτιμηθεί επαρκώς από τις
 αναφέρουν αναλυτές της Goldman σε σημείωμά τους. Τους επόμενους μήνες, οι συνέπειες των
αγορές μετοχών,
εκλογών στις ΗΠΑ και η εξέλιξη του κορωνοϊού – εν μέρει με την επαναλειτουργία των σχολείων – είναι επίσης
πιθανό να είναι βασικοί παράγοντες που θα οδηγήσουν τις αγορές, συμπληρώνουν.
«Η έγκριση ενός εμβολίου θα μπορούσε να θα θέσει εν αμφιβόλω τις εκτιμήσεις της αγοράς τόσο για την
κυκλικότητα όσο και για τα αιώνια αρνητικά πραγματικά επιτόκια», αναφέρουνε οι αναλυτές της Goldman
Sachs, προσθέτοντας ότι ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να υποστηρίξει πιο απότομες καμπύλες απόδοσης,
παραδοσιακές κυκλικές μετοχές και τράπεζες, ενώ θα αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία των μετοχών του
κλάδου τεχνολογίας.
Αν συμβεί αυτό σε συνδυασμό με μια αλλαγή κυβέρνησης στις ΗΠΑ, οι αναδυόμενες αγορές ίσως
επωφεληθούν «αν μειωθούν οι κίνδυνοι αναφορικά με την εμπορική πολιτική και αυξηθούν οι φορολογικοί
κίνδυνοι».
Αν και οι στρατηγικοί αναλυτές αναφέρουν ότι μπορεί να είναι πολύ νωρίς να τοποθετηθούν επιθετικά οι
επενδυτές για μια τέτοια αλλαγή, συστήνουν τα options. Για παράδειγμα, ορισμένα options στον S&P 500
εξακολουθούν να φαίνονται ελκυστικά και η Goldman βλέπει άνοδο στο επίπεδο των 3.700 μονάδων εάν
υπάρξει πρώιμο εμβόλιο.
Αντίθετα, θα υπάρξει υποχώρηση στο επίπεδο των 2.200 αν υπάρξει δεύτερο κύμα κορωνοϊού. Ο αμερικανικός
δείκτης έκλεισε χθες κοντά στις 3.328 μονάδες
Τέλος, η εκτίμηση των αναλυτών της Goldman Sachs είναι πως η εξασθένιση του δολαρίου θα συνεχιστεί.
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Μεγάλος στόχος η οριστική διάσπαση των αντιστάσεων στις 630 – 640
μονάδες, αν και με τόσο χαμηλό τζίρο δε φαίνεται τόσο εύκολο ….
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