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Moody's: Πιστωτικά θετικά τα αποτελέσματα των stress tests για τις τράπεζες
Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής (stress tests) των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών - Alpha Bank, Eurobank,
Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς - δείχνουν την αντοχή των εποπτικών κεφαλαίων τους και είναι θετικά για το αξιόχρεό τους
(credit positive), αναφέρει ο οίκος Moody's σε έκθεσή του (Moody's Credit Outlook).
«Τα αποτελέσματα των stress tests είναι credit positive για τις τέσσερις τράπεζες, επειδή δεν θα χρειασθεί να αντλήσουν νέα κεφάλαια,
κάτι που θα τους δώσει τον χρόνο να εστιάσουν στη μείωση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους (NPEs), που
είναι η σημαντικότερη πιστωτική πρόκλησή τους», σημειώνει ο οίκος.
«Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της άσκησης αντοχής, πιστεύουμε ότι οι διοικήσεις των τραπεζών θα εστιάσουν περισσότερο στα
στρατηγικά σχέδια για την αντιμετώπιση των NPEs και την επίτευξη των μεμονωμένων στόχων μείωσης των NPE, για τους οποίους
έχουν δεσμευθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας», αναφέρει ο Moody's.
Σύμφωνα με τα σχέδια των τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, τα NPEs του συστήματος θα πρέπει να
μειωθούν σε περίπου 65 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019 από περίπου 96 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017 ή περί το 49% των δανείων.
Ο Moody's σημειώνει ότι σημαντικό μέρος της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών αποτελείται από αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία
ενεργητικού (DTAs).
Στη μεγάλη πλειονότητά τους (περίπου 16 δισ. ευρώ) είναι επιλέξιμα για να μετατραπούν σε φορολογικές πιστώσεις, οι οποίες πρέπει να
πληρωθούν από το δημόσιο εάν οι τράπεζες καταγράψουν μελλοντικά ετήσιες ζημιές.
Τα DTAs είναι άυλα στοιχεία ενεργητικού και βασίζονται στη χρηματοδοτική ικανότητα του ελληνικού δημοσίου, «το οποίο έχει μία
σχετικά αδύναμη πιστωτική θέση», αναφέρει ο οίκος, προσθέτοντας: «Αυτά τα στοιχεία αποτελούσαν περίπου το 55% του μετοχικού
κεφαλαίου (CET1) των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών τον Δεκέμβριο του 2017, υπονομεύοντας την ποιότητα των κεφαλαίων τους και
την ικανότητά τους να απορροφούν ζημιές».
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HSBC: Τι "αποκάλυψαν" οι συναντήσεις με Τσακαλώτο, ΤτΕ, ΔΝΤ, Κομισιόν
Η Ελλάδα φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο για μια "καθαρή" έξοδο από το πρόγραμμα διάσωσης και
το ΔΝΤ μπορεί να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα υπογράφοντας την ανάλυση βιωσιμότητας του
ελληνικού χρέους, κάτι το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, όπως σημειώνει
η HSBC σε νέο της report. Αν και η ανάπτυξη έχει επιστρέψει όπως σημειώνει, αλλά για να εδραιωθεί
μακροπρόθεσμα, η Ελλάδα θα πρέπει να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις, όπως προειδοποιεί.
Η διάθεση της Αθήνας και των Θεσμών
Όπως σημειώνει η HSBC μετά από συναντήσεις που είχε με τους πελάτες της, με Έλληνες αξιωματούχους αλλά
και με εκπροσώπους των θεσμών, ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος, το κλίμα που επικρατεί είναι
θετικό. Συγκεκριμένα, είχε συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το ΔΝΤ, την ΤτΕ και άλλους δημόσιους οργανισμούς και εμπορικές τράπεζες. Υπήρξε γενική
αισιοδοξία γύρω από την τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος, αν και μπορεί να υπάρξει κάποια
καθυστέρηση. Όλα τα θεσμικά όργανα ήταν αρκετά αισιόδοξα για την αξιολόγηση που ξεκινά, με στόχο το staff
level agreement (SLA) στο Eurogroupστις 24 Μαΐου και μία συνολική συμφωνία κατά την επόμενη συνεδρίαση
στις 21 Ιουνίου. Ωστόσο, όπως σημειώνει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιες μεταρρυθμίσεις να
καθυστερήσουν προς το καλοκαίρι, αλλά η πιθανή επέκταση του μνημονίου το οποίο λήγει στα τέλη Αυγούστου,
δεν υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Συνέχεια…
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/ του Eurogroup του Ιουνίου θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης του
Η συμφωνία
χρέους για την Ελλάδα. Το ΔΝΤ και η Κομισιόν φαίνονται να είναι πιο κοντά σε ορισμένες από τις παραδοχές
για τη βιωσιμότητα του χρέους (DSA) και είναι αισιόδοξοι ότι οι διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν σε
ό,τι αφορά τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θα επιλυθούν χάρη στην ελάφρυνση του χρέους που θα συνδέεται με
το ΑΕΠ ("γαλλικός μηχανισμός").
Ο χρόνος είναι ίσως περιορισμένος για το ΔΝΤ να ενεργοποιήσει μια προληπτική πιστωτική γραμμή, όπως
συμφωνήθηκε τον περασμένο Ιούνιο (σε κάθε περίπτωση, τα χρήματα δεν είναι απαραίτητα), αλλά ακόμη
και αν το ΔΝΤ υπογράψει το DSA θα μπορούσε ακόμα να δώσει ώθηση στην αξιολόγηση της Ελλάδας και την
εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα μερικές αβεβαιότητες σχετικά με τους όρους που
συνδέονται με τα περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και με το πόσο αυτόματος θα είναι ο "γαλλικός
μηχανισμός". Η ΕΚΤ ήταν επίσης ανένδοτη ότι θα υπάρξει αυστηρότητα υπό όρους ως μέρος της "ενισχυμένης
εποπτείας μετά το πρόγραμμα" που ξεκινάει τον Σεπτέμβριο, για να απαντήσει στις ανησυχίες της Γερμανίας.
Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, η συναίνεση μεταξύ των οικονομολόγων είναι ότι θα υπάρξει αύξηση του
ΑΕΠ κατά 2% φέτος, χάρη στις εξαγωγές και τις επενδύσεις, όπως επισημαίνει η HSBC. Η εγχώρια ζήτηση
παραμένει αδύναμη, λόγω των υψηλών φόρων, και οι επενδύσεις είναι μόλις το ένα τρίτο του επιπέδου πριν από
την κρίση. Ο δημόσιος τομέας έχει υπεραποδώσει σχετικά με τους δημοσιονομικούς στόχους πέρυσι, αφήνοντας
κάποιο δημοσιονομικό χώρο στο μέλλον. Πιθανές πρόωρες εκλογές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια
αβεβαιότητα, αλλά δεν φαίνεται να αποτελούν επικείμενο κίνδυνο, σύμφωνα με την άποψη της τράπεζας.
Έρχονται νέες ομολογιακές εκδόσεις
Ο ΟΔΔΗΧ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να εκδώσει περισσότερα ελληνικά κρατικά ομόλογα φέτος, αλλά
μπορεί να περιμένει περισσότερες καλές ειδήσεις. Πιθανές αναβαθμίσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν την όρεξη
των επενδυτών για τα ομόλογα και να διευρύνουν τη βάση των επενδυτών. Αυτό καθιστά απίθανο, κατά την
άποψη της HSBC, να υπάρξει μία νέα έκδοση πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 21 Ιουνίου, ή
τουλάχιστον πριν από την επίτευξη συγκεκριμένης προόδου όσον αφορά τα περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης του
χρέους.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DBRS: Τα stress tests διευκολύνουν την πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές
Για ολοκλήρωση ενός σημαντικού ορόσημου από τις ελληνικές τράπεζες, στο δρόμο προς ένα πιο φυσιολογικό
τραπεζικό περιβάλλον στη χώρα κάνει λόγο ο οίκος DRRS, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα του stress test.
Ο οίκος σημειώνει ότι οι βασικοί δείκτες εποπτικών κεφαλαίων (CET1) των τεσσάρων τραπεζών στο δυσμενές
σενάριο παρέμειναν πάνω από το 5,5%, δείχνοντας ότι οι τράπεζες έχουν επαρκή «μαξιλάρια» ρευστότητας.
Η DBRS συμπεραίνει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του stress test λογικά θα μειώσει τις ανησυχίες για νέα
ανακεφαλαιοποίηση και θα διευκολύνει την καλύτερη πρόσβαση στις αγορές, μειώνοντας το premium που
καταβάλλουν οι τέσσερις τράπεζες.
Ωστόσο, παρά τη μείωση των NPLs και των NPEs, οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το
έργο τους. Αν και πετυχαίνουν τους στόχους μείωσης που έχει θέσει ο SSM, οι στόχοι του 2018 και του 2019
είναι πιο απαιτητικοί. Η ολοκλήρωση της άσκησης εξαρτάται από την συνεχιζόμενη μακροοικονομική
ανάκαμψη στη χώρα αλλά και από την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, αναφέρει ο οίκος.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Folli – Follie: Αγορά 30.000 ιδίων μετοχών
H Εταιρεία “Folli Follie AEBTE" με δ.τ. “FF Group” σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.
2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών
αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 30.06.2017) προέβη σε αγορά
ιδίων μετοχών ως ακολούθως: Στις 09.05.2018, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 9,11 ευρώ ανά
μετοχή, 30.000 μετοχές συνολικής αξίας 273.254,02ευρώ.
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IrishTimes: Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, οι νέες επιχειρήσεις δίνουν ελπίδα
Οι νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δίνουν την αίσθηση ελπίδας καθώς η ελληνική οικονομία ανακάμπτει,
σημειώνει η εφημερίδα "IrishTimes".
Ο τομέας της τεχνολογίας στην Ελλάδα -προστίθεται στο ίδιο δημοσίευμα- είναι ακόμα στα πρώτα του βήματα
αλλά δίνει δείγματα για μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, σύμφωνα με έκθεση ελληνικής τράπεζας. Η ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται από το πόσο καλά θα πάνε αυτές οι επιχειρήσεις την επόμενη δεκαετία,
πρέπει να τις βοηθήσουμε, σημειώνει ο Στ. Ιωάννου της Eurobank.
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Ο Μακρόν καλεί τη Μέρκελ να σταθεί "στο ύψος" των μεταρρυθμίσεων
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τη Γερμανία, όπου πρόκειται να τιμηθεί σήμερα με το βραβείο
Καρλομάγνου.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τη Γερμανία, όπου πρόκειται να τιμηθεί σήμερα με το βραβείο
Καρλομάγνου,να σταθεί «στο ύψος» των μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη, οι οποίες πλέον είναι πιο απαραίτητες
από ποτέ εξαιτίας της στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Η διπλωματική κρίση που ξέσπασε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ αποχωρούν από τη συμφωνία
για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα βαρύνει την ατμόσφαιρα στην τελετή απονομής του βραβείου στον
Μακρόν, ο οποίος τιμάται «για το ισχυρό του όραμα για μια νέα Ευρώπη».
Η γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ είναι αυτή που θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό, ένα χρόνο αφού ο
Γάλλος πρόεδρος ανέλαβε την προεδρία της χώρας του.
«Βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή για την Ευρώπη», δήλωσε ο Μακρόν κατά την άφιξή του στη Γερμανία,
λιγότερες από 24 ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου.
Η Ευρώπη είναι πλέον «υπεύθυνη να διασφαλίσει αυτή την πολυπολική τάξη που δημιουργήσαμε μετά το τέλος
του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και η οποία σήμερα κάποιες φορές ανατρέπεται», πρόσθεσε σε συνέντευξη που
παραχώρησε στην κρατική, γερμανική τηλεόραση.
Πλέον σε ό,τι αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, οι Ευρωπαίοι έχουν σχηματίσει ένα κοινό μέτωπο
εναντίον της Ουάσινγκτον. Παρίσι και Βερολίνο αντέδρασαν άμεσα μαζί με το Λονδίνο την Τρίτη το βράδυ
δηλώνοντας ότι «λυπούνται» για την απόφαση Τραμπ, του οποίου τη γνώμη δεν κατάφεραν να αλλάξουν.
Η ανησυχία είναι αισθητή τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία. Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ- Βάλτερ
Στάινμαϊερ δήλωσε πρόσφατα ότι «ανησυχεί πραγματικά» για την πορεία που έχουν πάρει οι διατλαντικές
σχέσεις μετά την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Τραμπ.
Για το Παρίσι η κρίση με το Ιράν θεωρείται τεστ για την επιθυμία των Ευρωπαίων να δημιουργήσουν «την
ευρωπαϊκή κυριαρχία» την οποία προωθεί ο Μακρόν.
Παρά το ενδιαφέρον που προκαλούν οι προτάσεις του Γάλλου προέδρου, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει
δυναμική προς την υλοποίησή του, κυρίως εξαιτίας της επιφυλακτικότητας της Γερμανίας.
«Η Γερμανία θα πρέπει να διατυπώσει ως τον Ιούνιο την απάντησή της, αυτή περιμένω και ελπίζω βαθιά ότι η
καγκελάριος και η κυβέρνησή της θα σταθούν στο ύψος αυτή της ιστορικής στιγμής», τόνισε ο Μακρόν χθες.
Από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Πέτερ Άλτμαϊερ εκτίμησε ότι η περίοδος που ξεκινά
αποτελεί «το
\ μεγαλύτερο παράθυρο ευκαιρίας» για να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση «μετά τη
δεκαετία το 1990».
Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Les Echos ο Άλτμαϊερ προβλέπει ότι θα βρεθεί ένας «συμβιβασμός»
μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου. Όμως προειδοποίησε ότι «είμαστε αντίθετοι στην αμοιβαιοποίηση του
δημόσιου χρέους στην Ευρώπη».
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Οι αποδόσεις των τραπεζών από 01/01 (η Alpha Bank είναι η μετοχή με τα
μεγαλύτερα κέρδη από τον FTSE 25 – Για πρώτη φορά τα τελευταία
χρόνια, μια τραπεζική μετοχή είναι στην πρώτη θέση)
Alpha Bank: +24,23%
Eurobank: +18,12%
Τράπεζα Πειραιώς: +6,84%
Εθνική Τράπεζα: -4,01%

Τραπεζικός Δείκτης
Τράπεζες (983.760, 994.660, 969.580, 974.280, +0.38000)
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