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Θετική για το αξιόχρεο των τραπεζών η επίτευξη των στόχων μείωσης των «κόκκινων»
δανείων
Η επίτευξη από τις ελληνικές τράπεζες των στόχων για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (nonperforming
exposure targets, NPEs) είναι θετική για το αξιόχρεό τους (credit positive), αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής
αξιολόγησης Moody's σε ανάλυσή του (Moody's Credit Outlook).
Ο οίκος αναφέρεται στην έκθεση που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος την περασμένη Τρίτη, η οποία έδειξε
ότι οι ελληνικές τράπεζες - περιλαμβανομένων της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank,
της Eurobank και της Attica Bank, που αποτελούν περίπου το 97% του τραπεζικού συστήματος - πέτυχαν τους
στόχους τους για το τρίτο τρίμηνο αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. «Αυτό είναι credit positive
για τις τράπεζες, επειδή μειώνει σταδιακά το μεγάλο βάρος των NPEs, το οποίο επιβαρύνει τους ισολογισμούς
τους», σημειώνει.
Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του συστήματος ανέρχονταν σε περίπου 99,1 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του
2017, ποσό χαμηλότερο κατά 800 εκατ. ευρώ από τον στόχο των τραπεζών (99,9 δισ. ευρώ). Οι τράπεζες μείωσαν
το απόθεμα των NPEs τους κατά 7,6% από το απόγειό του τον Μάρτιο του 2016, σημειώνοντας καλύτερη
επίδοση κατά περίπου 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο τους για τα NPEs, που είχε τεθεί το 2016, και
κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο τους για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs).
Η έκθεση, σημειώνει ο Moody's, προβλέπει μία μείωση των υπολοίπων των μη εξυπηρετούμενων δανείων
(nonperforming loans, NPLs) κατά περίπου 45% έως το τέλος του 2019 και μία μείωση των NPEs κατά περίπου
35% στην ίδια περίοδο. «Η μείωση των NPLs και τελικά των NPEs αποτελεί την πιο σημαντική πρόκληση των
ελληνικών τραπεζών και θα απαιτήσει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη τα δύο επόμενα χρόνια Η μείωση των
προβληματικών δανείων είναι αναγκαία για τη βελτίωση της οικονομικής υγείας των ελληνικών τραπεζών και
την απελευθέρωση κεφαλαίων για τη στήριξη παραγωγικών οικονομικών τομέων», αναφέρει ο Moody's.
H συντονισμένη προσπάθεια των τραπεζών να επιτύχουν τους στόχους και να βελτιώσουν την ποιότητα των
στοιχείων ενεργητικού του συστήματος είναι κρίσιμης σημασίας για να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην
παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της Ελλάδας. «Ωστόσο, σημειώνουμε τον εγγενή κίνδυνο υλοποίησης για την
επίτευξη αυτών των φιλόδοξων λειτουργικών στόχων, εν μέσω ενός δύσκολου περιβάλλοντος και με δεδομένο
ότι το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των NPEs θα σημειωθεί κατά τη διάρκεια της διετίας 2018-19», σημειώνει
ο οίκος. Ακόμη και αν οι ελληνικές τράπεζες επιτύχουν τον στόχο τους για μείωση του ποσοστού των μη
εξυπηρετούμενων δανείων τους στο 21% στο τέλος του 2019, θα συνεχίσουν να έχουν ένα από τα υψηλότερα
επίπεδα προβληματικών δανείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζοντας τη δυνατότητα αναβάθμισης της
ποιότητας των πιστώσεων και της πιστοληπτικής αξιολόγησής τους, προσθέτει ο Moody's.
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Σε αναδιάρθρωση δανεισμού ποντάρουν 13 εισηγμένες για να επιβιώσουν
Για το νέο οικονομικό έτος 2018 μεταφέρονται οι προσδοκίες 13 εισηγμένων προκειμένου να λάβουν την
πολυπόθητη αναδιάρθρωση δανεισμού από τους πιστωτές τους, αφού οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει από
το καλοκαίρι. Ωστόσο, υπήρξαν και 6 εισηγμένες που κατάφεραν να συμφωνήσουν με τους πιστωτές τους το
τετράμηνο (Αύγουστος-Νοέμβριος) και να αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους, ενώ άλλες 5 εισηγμένες (Βιοτέρ,
3Α, Λανακάμ, Λεβεντέρης και Προοδευτική) αντιμετωπίζουν την πιθανότητα διαγραφής από το
Χρηματιστήριο, αφού τα ετήσια έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο, επίδοση
απαγορευτική, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α., για να παραμείνουν στο ηλεκτρονικό ταμπλό.
Όπως γράφει η Καθημερινή, στις 13 εισηγμένες περιλαμβάνεται η εισηγμένη «Κρέκα», που επιθυμεί άμεσα την
υιοθέτηση μέτρων εξυγίανσης από την πιστώτρια Εθνική Τράπεζα. Η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε
διαδικασία επαναρρύθμισης του δανεισμού της με την Εθνική και την Πειραιώς προκειμένου να εξαλείψει το
θέμα του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και του αποχαρακτηρισμού των δανείων ως ληξιπρόθεσμων. Η Dionic
έχει προχωρήσει στην ανανέωση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 12 εκατ. ευρώ, αλλά
παραμένει σε εκκρεμότητα η συμφωνία αναδιάρθρωσης με τον βασικό πιστωτή.
Οι τράπεζες είναι στην τελική ευθεία για την πώληση των δανείων της Euromedica, ενώ η διοίκηση της
θυγατρικής Axon Holding συνεχίζει τις συνομιλίες για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή. Στην Ελληνική
Υφαντουργία, σύμφωνα και με πρόσφατες αποκλειστικές δηλώσεις στην «Κ» του προέδρου Ιωάννη Ακκά,
αναμένεται στις αρχές του 2018 να δοθεί λύση στην αναδιάρθρωση του δανεισμού μετά τρία χρόνια
διαπραγματεύσεων. Για την Alpha Grissin υπάρχει εδώ και μήνες το αίτημα των τραπεζών για την υπαγωγή
της εισηγμένης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.
Επίσης συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της Medicon Hellas με τις πιστώτριες τράπεζες, με στόχο την
αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεών της, ενώ η πιθανότητα συγχώνευσης της «Σίδμα-Μπήτρου» στον κλάδο
της σιδηρουργίας θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των πιστωτριών τραπεζών.
Οι συζητήσεις για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης βρίσκονται στην τελική ευθεία, προκειμένου να διασωθεί
η πολύπαθη βιομηχανία. Το νέο διοικητικό σχήμα με επικεφαλής τον καθηγητή Παναγιώτη Αλεξάκη, πρώην
πρόεδρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεν έχει πολύ χρόνο για να συμφωνήσει με την πιστώτρια Τράπεζα
Πειραιώς, χωρίς να πουληθούν τα δύο κερδοφόρα περιουσιακά στοιχεία που είναι οι θυγατρικές στη Σερβία. Το
ζητούμενο για την ΕΒΖ, ενόψει και της απελευθέρωσης των εισαγωγών ζάχαρης, είναι να πεισθούν οι Ελληνες
αγρότες να καλλιεργήσουν ζαχαρότευτλα, και την ίδια στιγμή η ΕBZ να αγοράζει πρώτη ύλη σε τιμή που να
μην έχει ζημίες.
Για την εισηγμένη εταιρεία «Σφακιανάκης», που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αντιπροσώπευσης και
εμπορίας αυτοκινήτου, οι συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της
συνεχίζονται και περιλαμβάνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (και συμμετοχή των
μετόχων) άνω των 7 εκατ. ευρώ. Εντός του μήνα αναμένονται οι αποφάσεις για τη «Ναυτεμπορική» σε
συνεννόηση με την πιστώτρια τράπεζα (Eurobank) για τη ρύθμιση του δανεισμού της, ενώ η διοίκηση της
«Βαρβαρέσσος» είναι σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή. Στην εξάδα των εισηγμένων που έλαβαν θετική
ανταπόκριση για την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους περιλαμβάνονται η Frigoglass, τα διαγνωστικά κέντρα
«Υγεία» και «Ιατρικό Αθηνών», Lavipharm, η βιομηχανία ξύλου «Ακρίτας» και η «Επίλεκτος».
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Αυξήθηκε κατά 13% η αξία των εξαγωγών στο διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017
Η είσοδος της ελληνικής οικονομίας σε φάση σταθεροποίησης έχει αρχίσει να ευνοεί ξεκάθαρα την προσπάθεια
των Ελλήνων εξαγωγέων να προωθήσουν τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την εκτίμηση του
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγεων.
Όπως υποστηρίζει ο σύνδεσμος: "η άρση της αβεβαιότητας για το μέλλον της χώρας συνέβαλε καταλυτικά στη
βελτίωση του κλίματος και έδωσε ώθηση στις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες κατάφεραν για ακόμη ένα μήνα,
και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, να διευρύνουν το αποτύπωμά τους στο εξωτερικό".
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών
Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ τον Οκτώβριο του 2017, η
συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, κατά 8,6% και ανήλθε
στα 2,49 δισ. ευρώ από 2,29 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016.
Επίσης αύξηση κατά 11,9% ή κατά 189,8 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι εξαγωγές, χωρίς τον συνυπολογισμός των
πετρελαιοειδών - ανήλθαν στα 1,78 δισ. ευρώ από 1,59 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Ανοδικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών και στο 10μηνο του 2017,
δηλαδή στο διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, φθάνοντας στα 23,61 δισ. ευρώ από 20,89 δισ. ευρώ,
σημειώνοντας άνοδο 13%.
Χωρίς να υπολογιστούν τα πετρελαιοειδή, η αξία των εξαγωγών στο δεκάμηνο του 2017 καταγράφει αύξηση
κατά 7% ή κατά 1,07 δισ. ευρώ - ανήλθαν στα 16,4 δισ. ευρώ από 15,32 δισ. ευρώ.
"Όλα δείχνουν ότι οι ελληνικές εξαγωγές αναμένεται να κλείσουν ακόμη μια χρονιά με θετικό πρόσημο,
λειτουργώντας εποικοδομητικά στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα να εξέλθει της κρίσης και να εισέλθει σε
ένα νέο ενάρετο κύκλο βιώσιμης ανάπτυξης" όπως σημειώνει ο ΠΣΕ σε ανακοίνωσή του.
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ΕΚΤ: Θα καθυστερήσουν οι νέοι κανόνες για κόκκινα δάνεια
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιθανόν να καθυστερήσει την εφαρμογή των νέων κανόνων της για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια κατά μερικούς μήνες καθώς χρειάζεται χρόνο να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που
λαμβάνει από τον κλάδο, δήλωσε η επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ Ντανιέλ Νουί σε
πορτογαλική εφημερίδα. «Νομίζω ότι αυτή διαδικασία ανάλυσης θα πάρει ένα ή δυο μήνες», δήλωσε η Νουί
στην εφημερίδα Publico. «Κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανόν η εφαρμογή να καθυστερήσει κατά μερικούς
μήνες». «Ωστόσο, θα έλεγα ότι δεν αλλάζουν πολλά εάν αυτό συμβεί, ας πούμε την 1η Ιανουαρίου, την 1η
Απριλίου ή την 1η Ιουνίου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει λόγος για καθυστέρηση πέραν του 2019.
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Forbes: H Ελλάδα είναι ανοιχτή για τις επιχειρήσεις
«Στις 2 Δεκεμβρίου, η Ελλάδα ψήφισε αθόρυβα ένα νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων, ενώ η γ' αξιολόγηση φαίνεται
να πέρασε απαρατήρητη. Μολονότι οι νέες μεταρρυθμίσεις είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητες σε πολιτικό επίπεδο,
κανείς δεν αμφιβάλει ότι θα προχωρήσουν», γράφει το αμερικανικό περιοδικό Forbes στον απόηχο του
συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, επισημαίνoντας ότι το κλίμα είναι ιδιαιτέρως
αισιόδοξο, καθώς όλες οι ομιλίες εστίαζαν στις επενδύσεις.
«Η Ελλάδα φαίνεται ότι είναι ανοιχτή για τις επιχειρήσεις. Το ενδιαφέρον για επενδύσεις φτάνει μέχρι την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να έχει σημειώσει σημαντική μεταστροφή», τονίζει
το αμερικανικό περιοδικό και προσθέτει: «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε την ανάγκη για
δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τους επενδυτές».
«Στρατηγική του υπουργού Οικονομικών, επίσης, φαίνεται ότι είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην
Ελλάδα, αν και όλα αυτά έχουν συμβεί με σημαντικές θυσίες και πολλά προβλήματα που ακόμη συνεχίζουν να
υπάρχουν», σχολιάζει το Forbes.
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Η «κατηφόρα» για την αγορά ακινήτων του Λονδίνου συνεχίζεται…
Όπως έγραψε το Bloomberg, η αγορά ακινήτων του Λονδίνου προετοιμάζεται για άλλη μια δύσκολη πορεία το
επόμενο έτος, σύμφωνα με την Rightmove Plc.
Οι αξίες στα ακίνητα της βρετανικής πρωτεύουσας ενδέχεται να μειωθούν περαιτέρω κατά 2% το 2018 μετά
από μια πτώση 1,8% φέτος, δήλωσε τη Δευτέρα ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας για ακίνητα. Μόνο τον
Δεκέμβριο, οι τιμές μειώθηκαν κατά 3,7% στο Λονδίνο και κατά 2,6% σε εθνικό επίπεδο. Ο μήνας αυτός
συνήθως καταγράφει μια μεγάλη εποχιακή πτώση.
"Η οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα τείνουν να βαρύνουν περισσότερο στην πρωτεύουσα", δήλωσε ο
διευθυντής του Miles Shipside, Rightmove. Το επόμενο έτος η ιδιοκτησία στο Ηνωμένο Βασίλειο. "θα συνεχίσει
την τάση του 2017 με την ύπαρξη ενός μικτού καλαθιού, με διαφορετικές πιέσεις των τιμών τόσο προς τα πάνω
όσο και προς
\ τα κάτω, αλλά το καθαρό αποτέλεσμα είναι ότι προβλέπουμε ένα ακόμη έτος επιβράδυνσης του
ρυθμού αύξησης των τιμών".
Η αύξηση των τιμών των κατοικιών σε εθνικό επίπεδο θα σταθεροποιηθεί περαιτέρω στο 1% το επόμενο έτος,
αύξηση που θα είναι η ασθενέστερη από το 2011, προβλέπει η Rightmove. Αυτό είναι συνέπεια της
επιβράδυνσης της οικονομίας και της περιστολής των καταναλωτών μετά την ψηφοφορία του Brexit, σύμφωνα
με ξεχωριστές αναφορές τη Δευτέρα που δεν δείχνουν, παρά λίγα σημάδια αισιοδοξίας όσον αφορά στις
προοπτικές σε κάθε ένα από αυτά τα μέτωπα.
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Χ.Α.: Ο διπλός στόχος για τις 12 συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του 2017…..
12 συνεδριάσεις απομένουν πλέον για το τέλος του 2017, με το ΓΔ να βρίσκεται στο
+14,54% και τον τραπεζικό δείκτη στο -9,51%. Και αν υπάρχει ένας μεγάλος στόχος για
το ΓΔ σε αυτή τη φάση, αυτός είναι ο δείκτης να μείνει υψηλότερα των κρίσιμων
επιπέδων των 725 – 735 μονάδων και με βάση αυτήν την παραμονή ο δείκτης να
επιχειρήσει να κινηθεί υψηλότερα προς τα επίπεδα των 750 – 755 μονάδων.

Relative Strength Index (53.8876)

50

GD_GENIKOS DEIKTHS (730.130, 740.890, 729.640, 740.720, +11.9600)
870
860
850
840
830
820
810
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
15

22

29

6
June

12

19

26

3
July

10

17

24

31
7
August

14

21

28

4
11
September

18

25

2
9
October

16

23

30

6
13
November

20

27

4
11
December

V

18

25

