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Τράπεζες: Αύξηση των κερδών από την «πραγματική» τραπεζική
Αυξητικές τάσεις κατέγραψε η κερδοφορία από επαναλαμβανόμενες εργασίες στον τραπεζικό κλάδο στο α΄ τρίμηνο του 2022,
δημιουργώντας στις διοικήσεις των συστημικών ομίλων αισιοδοξία ότι ο στόχος για υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων εφέτος είναι
εφικτός, παρά τις συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Όπως γράφει ο Άγης Μάρκου στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσαν πριν λίγες ημέρες
οι τράπεζες, το καθαρό αποτέλεσμα από τις βασικές τους δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα 278 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Πρόκειται για μία πολύ ικανοποιητική επίδοση που καταδεικνύει την ικανότητα των τραπεζών να παράγουν υψηλά κέρδη με οργανικό
τρόπο, αναφέρουν αναλυτές που παρακολουθούν τον κλάδο.
Η επίδοση αυτή καταγράφηκε κόντρα στην πίεση που δέχθηκαν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τα καθαρά έσοδα από τόκους στους 4
μεγάλους του συστήματος, λόγω των κινήσεων εξυγίανσης που ολοκληρώθηκαν το 2021, οι οποίες περιόρισαν με εφάπαξ κινήσεις το
δανειακό τους χαρτοφυλάκιο.
Πώς εξηγείται
Αυτό κατέστη δυνατό μέσω:
Της σημαντικής ενίσχυσης του εισοδήματος από προμήθειες, ως αποτέλεσμα των αυξημένων ρυθμών πιστωτικής επέκτασης στην
επιχειρηματική πίστη και της ανόδου των πωλήσεων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων
Της ροής νέων χρηματοδοτήσεων που έφτασαν τα 10 δισ. ευρώ, αμβλύνοντας τις επιπτώσεις από την απομόχλευση λόγω των
τιτλοποιήσεων και πωλήσεων κόκκινων δανείων κατά την περυσινή χρήση
Της μείωσης του κόστους για τον πιστωτικό κίνδυνο, καθώς πλέον οι δείκτες καθυστερήσεων κινούνται κατά μέσο όρο κάτω από το 10%
Του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, απόρροια των κινήσεων αναδιάρθρωσης του δικτύου των καταστημάτων και των
επιτυχημένων δράσεων εθελουσίας εξόδου εργαζομένων
Τα επόμενα βήματα
Η στρατηγική αυτή θα συνεχιστεί τα επόμενα τρίμηνα. Το μεγάλο στοίχημα για τις τραπεζικές διοικήσεις είναι η επιτάχυνση του
επιχειρησιακού τους σχεδιασμού για τη χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων.
Αναμφίβολα έμφαση θα δοθεί σε εξωστρεφείς κλάδους, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ
υψηλές επιδόσεις αναμένονται και στη λιανική τραπεζική, τόσο στη στεγαστική, όσο και στην καταναλωτική πίστη.
Παράλληλα, θα εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών εσόδων στο πλαίσιο της αποτελεσματικής
διαχείρισης αποταμιευτικών πόρων. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των
πιστωτικών ιδρυμάτων, που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα.
«Η ανάπτυξη ενός διατηρήσιμου επιχειρηματικού μοντέλου που θα επιτρέπει την επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου οργανικής
κερδοφορίας θα ενισχύσει την ικανότητα του τραπεζικού τομέα να στηρίζει την πραγματική οικονομία, να επιβραβεύει τους μετόχους
τους με ικανοποιητικά μερίσματα και να απορροφά τις επιπτώσεις ενδεχόμενων αναταράξεων, ενδογενών και εξωγενών» υποστηρίζουν
τραπεζικές πηγές.
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Ελληνική Οικονομία: Στο 7% η ανάπτυξη για το πρώτο τρίμηνο του 2022
Ανάπτυξη 7% εμφάνισαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2022. Σε σχέση με το τέταρτο
τρίμηνο του 2021, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3%. Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,4% σε
τριμηνιαία βάση και κατά 7,7% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2021.
Τα σημερινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποτυπώνουν τον μέχρι στιγμής αντίκτυπο από
τις πληθωριστικές πιέσεις και τη γεωπολιτική κρίση στην οικονομία. Παράλληλα, δίνουν και μια εικόνα στην κυβέρνηση
για το πώς πρέπει να κινηθεί το επόμενο διάστημα σε σχέση με τα μέτρα που θέλει να εφαρμόσει κατά της ακρίβειας. Το
δεύτερο «ραντεβού» για αυτή την εβδομάδα είναι για την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία αναμένονται οι ανακοινώσεις της
ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτιμάται ότι θα κινηθεί λίγο κάτω από το 12%.
Τριμηνιαίες μεταβολές
o Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2021.
o Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,7% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2021.
o Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,6% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2021. Οι εξαγωγές
αγαθών μειώθηκαν κατά 0,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,4%.
o Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 5,6% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2021. Οι εισαγωγές
αγαθών μειώθηκαν κατά 5,0%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 8,9%.
Ετήσιες μεταβολές
o Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 10,5% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2021.
o Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,7% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2021.
o Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 9,6% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2021. Οι εξαγωγές
αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 23,0%.
o Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 17,5% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2021. Οι
εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15,5%.
Οι προβλέψεις για την οικονομία
Όπως αναφέρει το MR, σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος υποβαθμίσεων στις
εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία –όπως και για τις υπόλοιπες της Ευρωζώνης.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις που δημοσίευσε η Eurobank, το 2022 αναμένεται να κλείσει με ανάπτυξη 3% και
πληθωρισμό 7%. Το δυσμενές σενάριο της τράπεζας μιλά για ανάπτυξη 1,4% και πληθωρισμό στο 8,2%.
Η Morgan Stanley περιμένει ανάπτυξη 3,2% φέτος και 2,5% το 2023, ενώ η Bank of America έχει υποβαθμίσει τις
εκτιμήσεις της στο 2,6% για φέτος και μόλις 2% το 2023.
Η ING περιμένει ρυθμούς ανάπτυξης 2,9% φέτος, 2,4% το 2023 και 2,2% το 2024. Ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 8,1%
φέτος, στο 2,4% το 2023 και στο 2% το 2024.
Οι προβλέψεις της UniCredit κάνουν λόγο για ανάπτυξη 3,3% φέτος και 3% το 2023.
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BlackRock: Μείνετε μακριά από μετοχές και ομόλογα
«Περιορίστε την έκθεσή σας σε περιουσιακά στοιχεία κινδύνου» συστήνει ο επενδυτικός κολοσσός BlackRock,
λόγω του σοκ που υφίστανται αγορές και οικονομίες από την κατάσταση που επικρατεί στην Ενέργεια.
Παράλληλα, ο οίκος παραμένει underweight στα ομόλογα λόγω του πληθωριστικού περιβάλλοντος, όπως
επισημαίνει στη νέα έκθεση της.
Όπως επισημαίνει, η ΕΚΤ πρόκειται να επιβεβαιώσει αυτήν την εβδομάδα ότι επίκειται άνοδος επιτοκίων, με
τις αγορές να αναμένουν διαδοχικές αυξήσεις μέχρι το 2023. Από τη μεριά της, η Fed θα φτάσει στο μέγιστο, σε
ό,τι αφορά τα επιτόκια, στο τέλος του τρέχοντος έτους, με την BlackRock να υποστηρίζει πως, τελικά, το
άθροισμα των αυξήσεων θα αποδειχθεί ιστορικά χαμηλό, καθώς οι κεντρικές τράπεζες θα επιλέξουν να ζήσουν
με πληθωρισμό, προκειμένου να μην επηρεαστεί η ανάπτυξη.
«Πρόβλημα, ωστόσο, είναι το γεγονός πως οι αγορές «βλέπουν» υπερβολική σύσφιξη και εξ αυτού του λόγου
παραμένουμε neutral για τα assets βραχυπρόθεσμα».
Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ οφείλεται κυρίως στην Ενέργεια και στα τρόφιμα – ιδιαίτερα μετά τον
πόλεμο στην Ουκρανία.
Στους αντίποδες, στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός είναι πιο ευρείας βάσης, με αυξήσεις που οφείλονται στα αγαθά
και την ενέργεια.
Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή κατά την οποία περιορισμοί στην παραγωγή έχουν γίνει οι κυρίαρχοι μοχλοί των
πληθωριστικών πιέσεων, επισημαίνεται.
«Σκεφτείτε τα σημεία συμφόρησης και τις δυσκολίες στην παραγωγή, την προμήθεια, τη μεταφορά και τη
στελέχωση».
Σε κάθε περίπτωση, το δίλημμα έχει ως εξής: Χαμηλότερη ανεργία, ανάπτυξη ή πληθωρισμό, και εναλλακτικά
χαμηλότερες τιμές, αλλά ύφεση… Με άλλα λόγια, η BlackRock δεν «βλέπει» σε καμία περίπτωση πληθωρισμό
στο ύψος του «χρυσού» 2%.
Αυτό αφήνει την πόρτα ανοιχτή για υπερβολική σύσφιξη…
Η κατάσταση είναι οξύτερη στην Ευρώπη. Οι αγορές αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει αρκετά τα επιτόκια
μέχρι το 2023 για να περιορίσει τον πληθωρισμό, που «έτρεχε» σε ετήσια βάση με 8,1% τον Μάιο.
Με άλλα λόγια, όπως επισημαίνει η επενδυτική εταιρεία, τα επιτόκια θα αυξηθούν γρήγορα εγκαταλείποντας
το αρνητικό έδαφος, με κίνδυνο πρόσκρουσης στον ύφαλο της ύφεσης, όπως συνέβη και κατά την ενεργειακή
κρίση του 1970.
Η απόφαση της περασμένης εβδομάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορεύσει τις εισαγωγές αργού από
τη Ρωσία είναι το τελευταίο παράδειγμα του πώς η Δύση είναι αποφασισμένη να απογαλακτιστεί ενεργειακά
από τη Ρωσία.
Αυτή η κατάσταση όμως ανεβάζει τις τιμές του πετρελαίου και επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα
αναφέρουνε τέλος οι αναλυτές της Blackrock.
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Ο γκουρού των αγορών Κιγιοσάκι προειδοποιεί: Οι «φούσκες» έχουν
κατακλύσει τις οικονομίες
Ο θρυλικός επενδυτής και γκουρού των αγορών Ρόμπερτ Κιγιοσάκι έχει επανειλημμένες φορές σημάνει συναγερμό για τις «φούσκες» που έχουν
κατακλύσει τις οικονομίες παγκοσμίως, αλλά και για την επερχόμενη ύφεση, με καταιγισμό από tweets όλο τον χρόνο…
Ο συγγραφέας ενός από τα πλέον ευπώλητα βιβλία «Rich Dad Poor Dad» θεωρεί την επόμενη πτώση στην οικονομική δραστηριότητα ως μια ευκαιρία
να κερδίσει, ενώ συνιστά την αγορά χρυσού, ασημιού, bitcoin, ακόμη και προϊόντων οικιακής χρήσης.
Τα 10 καλύτερα tweets τη χρονιά που πέρασε…
1 WOW: Words of Wisdom (λόγια σοφίας): Τα κέρδη γίνονται όταν αγοράζετε, όχι όταν πουλάτε. Η τιμή του bitcoin καταρρέει. Θαυμάσια νέα. Αγόρασα
bitcoin στα 6.000ν δολ. και τα 9.000 δολ. Θα αγοράσω περισσότερα εάν και όταν το bitcoin δοκιμάσει 20.000 δ0λ. Έρχεται η ώρα να γίνουμε
πλουσιότεροι.
2 Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος: Μόλις αγόρασα 2.500 US Silver Eagles σε 5 Πράσινα Κουτιά. Γιατί ασήμι; Ο χρυσός έχει ήδη ανέβει. Το Bitcoin
εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό. Το ασήμι είναι -50% από το ιστορικό υψηλό του. Είναι βιομηχανικό μέταλλο.
3 Σχέδιο Β… Βιώνουμε τη μεγαλύτερη φούσκα στην παγκόσμια Ιστορία. Φούσκες σε μετοχές, ακίνητα, εμπορεύματα και πετρέλαιο. Τι θα γίνει στο
μέλλον; Κατάθλιψη. Το ΣΧΕΔΙΟ Β μου; Να επιχειρώ, να μείνω εκτός χρηματιστηρίου, να δημιουργήσω δικά μου περιουσιακά στοιχεία, να
χρησιμοποιήσω χρέος ως χρήμα, να εξοικονομήσω χρυσό, ασήμι, bitcoin.
4 Ο Biden & η FED θέλουν ο πληθωρισμός να αποπληρώσει τρισεκατομμύρια χρέη. Η καλύτερη επένδυση είναι η αποθήκευση προϊόντων που θα
χρησιμοποιείτε πάντα όπως χαρτί υγείας, σακούλες σκουπιδιών, κονσερβοποιημένα προϊόντα, κατεψυγμένα τρόφιμα, χρυσό, ασήμι, bitcoin.
5 Ο Γουίλ Σμιθ χαστουκίζει τον Κρις Ροκ στα Όσκαρ. Ο Μπάιντεν χαστουκίζει τον Πούτιν. Τοξική αρρενωπότητα. Ο κόσμος σε μπελάδες. Το εθνικό
χρέος θα φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Ο Μπάιντεν προκαλεί πληθωρισμό και κατηγορεί τον Πούτιν. Το δολάριο ετοιμάζεται να εκραγεί. Αγοράστε
περισσότερο χρυσό, ασήμι, bitcoin, ethereum και solana πριν από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
6 Η στιγμή του Wiley Coyote πλησιάζει. Έρχεται το μεγαλύτερο Bubble Bust. Οι συνταξιοδοτήσεις των Baby Boomers θα κλαπούν. 10 τρισεκατομμύρια
δολάρια πλαστών χρημάτων τελειώνουν. Η κυβέρνηση, η Wall Street και η Fed είναι κλέφτες. Έρχεται υπερπληθωριστική ύφεση. Το κογιότ ξυπνά. Να
προσέχεις.
7 Ποια είναι η πιο επικίνδυνη επένδυση: οι μετοχές ή τα ομόλογα; Τα ομόλογα. Οι τραγικά αρχάριοι επενδυτές ακολουθούν τις συμβουλές αρχάριων περί
μείγματος 60% (μετοχές) 40% (ομόλογα). Θυμηθείτε: Ένα πτυχίο κολεγίου δεν είναι θεραπεία για τη ΒΛΑΚΕΙΑ».
8 Η «φούσκα» σκάει. Θα μπορούσε αυτό να είναι η αρχή της μεγαλύτερης κατάθλιψης που έχει βιώσει ο κόσμος της οικονομίας; Ανησυχώ. Έχουμε να
αντιμετωπίσουμε ένα κόσμο γεμάτο από χρέη, με πόλεμο, του οποίου ηγούνται ψεύτες.
9 Σκάει το Bitcoin. Υπέροχα νέα. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα tweets, περιμένω να πέσει στα 20.000 δολ. Στη συνέχεια θα περιμένω να πιάσει
πάτω στα 17.000 δολ. Οι συντριβές είναι Οι καλύτερες στιγμές για να γίνεις πλούσιος. Φρόντισε».
10 «Ο πλούσιος μπαμπάς» είπε «Το Bull Markets κάνει τους ηλίθιους επενδυτές να φαίνονται έξυπνοι. Οι Bear Markets μετατρέπουν τους ηλίθιους
επενδυτές σε ηττημένους και τους έξυπνους επενδυτές σε νικητές». Οι αγορές καταρρέουν. Καιρός οι έξυπνοι επενδυτές να γίνουν πολύ πλούσιοι νικητές.
Πηγή: Fortune
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Spot commodity prices have jumped to a fresh
record high
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