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Κατέρρευσε η Γουόλ Στριτ. Κλείσιμο του Dow Jones με τη μεγαλύτερη πτώση μετά
το κραχ του 1987
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέρρευσε σήμερα, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να καταγράφει τη
μεγαλύτερη πτώση του μετά το κραχ του Οκτωβρίου του 1987, μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένου πανικού που προκαλεί
η πανδημία του κορονοϊού.
Σύμφωνα με τα κλεισίματα της συνεδρίασης, ο Dow Jones κατέρρευσε κατά 9,99%, κλείνοντας στις 21.200,47 μονάδες, ο
Nasdaq υποχώρησε κατά 9,43% στις 7.201,80 μονάδες και ο S&P 500 βυθίστηκε κατά 9,51% στις 2.480,73 μονάδες.
H πτώση του Dow Jones ανακόπηκε οριακά και μόνο ύστερα από παρέμβαση της Fed ότι θα ενισχύσει τη ρευστότητα
της τάξης του 1,5 τρισ. δολ. στη διατραπεζική αγορά.
Οι αρχικές απώλειες του Dow Jones περιορίσθηκαν αρχικά στο -5%, επανήλθαν όμως αργότερα στο -8%.
Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 2352,60 μονάδες ή 9,99%, στις 21.200,62, με τον ευρύτερο S&P 500
να χάνει 272 μονάδες ή 9,92%, στις 2.469,38 και τον τεχνολογικό Nasdaq να κατακρημνίζεται επίσης κατά 750,25
μονάδες ή 9,43%, στις 7.201,80 μονάδες.
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Κλείσιμο με τη μεγαλύτερη πτώση που έχουν καταγράψει εδώ και δεκαετίες
Τη μεγαλύτερη πτώση τους εδώ και δεκαετίες κατέγραψαν σήμερα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω του πανικού για την εξάπλωση
της επιδημίας του Covid-19 και των ανησυχιών για τις επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία.
Στο Χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης η πτώση ήταν η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί από το 1989, με τις απώλειες από την αρχή του έτους να
φτάνουν πλέον το 30,9%. Ο δείκτης Dax έκλεισε στις 9.161,13 μονάδες, χάνοντας 1.277,55 μονάδες ή -12,24%. Είναι η πρώτη φορά από το 2016 που
ο δείκτης πέφτει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10.000 μονάδων. Ο δείκτης MDax έκλεισε στις 20.168,02 μονάδες, μειωμένος κατά 10,91%.
Τη χειρότερη πτώση στην ιστορία του γνώρισε και το Χρηματιστήριο του Παρισιού. Ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.044,26 μονάδες, χάνοντας 565
μονάδες ή -12,28%. Συγκριτικά, την 11η Σεπτεμβρίου 2001 ο δείκτης είχε κλείσει με απώλειες 7,3% και στις 10 Οκτωβρίου 2008, εν μέσω της
οικονομικής ύφεσης, με πτώση 7,7%.
Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου έκανε βουτιά σχεδόν 10%, στη χειρότερη συνεδρίασή του από τον Οκτώβριο του 1987. Ο δείκτης FTSE-100 έκλεισε
με απώλειες 9,81% ενώ στην Ιταλία, το Χρηματιστήριο του Μιλάνου κατακρημνίστηκε, με απώλειες 16,92%, τη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία
του.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eurobank: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 26,8% σε 257 εκατ. ευρώ το 2019
Αύξηση 26,8% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη κατέγραψε το 2019 η Eurobank, διατηρώντας παράλληλα σημαντική οργανική κερδοφορία.
Αναλυτικότερα, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 257 εκατ. ευρώ.
Tα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1,377 δισ. ευρώ το 2019, έναντι 1,416 δισ. ευρώ το 2018, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να
υποχωρεί κατά 23 μονάδες βάσης σε 2,24%.
Το 2019 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για τη Eurobank, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συγχώνευση με τη Grivalia και το πλάνο
μετασχηματισμού για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).
Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €3,7δισ. έναντι του 2018 με την κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις να ενισχύεται κατά 210
μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 55,3%. Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 29,2% στο τέλος του
2019. Pro-forma για την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψους €7,5δισ. (project Cairo), ο δείκτης των NPEs μειώνεται σε 15,9%. Ο σχηματισμός των
νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €858εκ. το 2019, εκ των οποίων €839εκ. στην Ελλάδα και €19εκ. στο
εξωτερικό.
Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 8,3% το 2019 σε €624εκ. και αντιστοιχούσαν σε 170 μονάδες βάσης επί των μέσων
χορηγήσεων σε σχέση με 189 το 2018.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 13,6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 354 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων
από ενοίκια, τις εργασίες του Δικτύου καταστημάτων και τη Διαχείριση Περιουσίας.
Τόσο τα οργανικά όσο και τα συνολικά έσοδα παρέμειναν σταθερά έναντι του 2018 και διαμορφώθηκαν σε €1.731εκ. (+0,2%) και €1.844εκ. (+0,6%)
αντίστοιχα το 2019.
Οι Λειτουργικές δαπάνες, σε συγκρίσιμη βάση, υποχώρησαν κατά 1,7% στην Ελλάδα, ενώ παρέμειναν σχετικά αμετάβλητες σε επίπεδο Ομίλου
(+0,7%) το 2019. Ο δείκτης κόστους-εσόδων διαμορφώθηκε σε 48,9% το 2019.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν σε ετήσια βάση κατά 2,7% σε €830 εκατ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν
κατά 1,6% σε €943 εκατ.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη, ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας δήλωσε:
«Το 2019 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την τράπεζα, καθώς προχωρήσαμε στην υλοποίηση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μείωσης των NPEs. Τα
τελευταία τρία χρόνια, η Eurobank έχει αντιμετωπίσει όλα τα βασικά ζητήματα του παρελθόντος: (α) αυξάνοντας το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας κατά 400 περίπου μονάδες βάσης, (β) μειώνοντας το απόθεμα των NPEs από 46% σε 16% περίπου και (γ) ενισχύοντας τη ρευστότητα
μέσω της αύξησης των καταθέσεων κατά περίπου 13 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.
Όσον αφορά το σχέδιο μετασχηματισμού, το τελευταίο βήμα έγινε με τη δεσμευτική συμφωνία με την εταιρεία doValue για την πώληση της
θυγατρικής μας εταιρείας διαχείρισης δανείων FPS και την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου 7,5 δισ. Ευρώ (project Cairo) – την πρώτη που κάνει χρήση
του σχεδίου εγγυήσεων Ηρακλής. Η διαδικασία απόσχισης της FPS, η οποία περιλαμβάνει τη μετακίνηση περίπου 500 υπαλλήλων της Eurobank
προς την FPS, ολοκληρώνεται σύντομα και ομαλά, διασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη μετάβαση.
Συνέχεια…
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ψαι-Με ένα υγιές επιχειρηματικό μοντέλο και έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία τα NPEs, εστιάζουμε όλες τις προσπάθειές μας στην ενίσχυση των εργασιών μας, τη χρηματοδότηση αξιόπιστων
επιχειρηματικών σχεδίων, την προσέλκυση νέων πελατών, τόσο επιχειρήσεων όσο και ιδιωτών, ώστε να ενισχύσουμε τα έσοδα της τράπεζας. Μια σειρά επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, στο
σωστό χρόνο και στόχευση, αποδίδουν καρπούς. Ανοίξαμε το δρόμο για την αναζωογόνηση της αγοράς των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα, αυξάνουμε το δανεισμό προς τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και ενισχύσαμε τη χρηματοδότηση του έργου ορόσημου στο Ελληνικό, διατηρώντας παράλληλα τη στρατηγική μας παρουσία σε βασικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, η «πράσινη»
ενέργεια, οι υποδομές και η ναυτιλία. Επιπλέον, ενισχύουμε και επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας στις βασικές αγορές μας στην περιοχή.
Ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10%. Τα NPEs μας, που είναι ήδη τα χαμηλότερα στην Ελλάδα στο 15,9%, εκτιμάται ότι θα μειωθούν σε
μονοψήφιο ποσοστό το 2021, σύμφωνα με τις αρχικές μας προβλέψεις, και περαιτέρω στο 5% το 2022.
Συνολικά, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού το 2019. Η κερδοφορία και η ανάπτυξη των εργασιών αποτελούν τις βασικές μας προτεραιότητες
στο εξής. Η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και το τραπεζικό σύστημα ενισχύθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και είναι σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει προκλήσεις. Για το
άμεσο μέλλον, ο αντίκτυπος από την πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια. Ενδέχεται να είναι σημαντικός, αλλά η βασική μας υπόθεση παραμένει ότι η
αρνητική επίδραση θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η Eurobank θα υποστηρίξει τους πελάτες της, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που θα υποστούν επιπτώσεις λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.
Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε όποια μέτρα και κατευθύνσεις αποφασιστούν σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους ευρωπαϊκούς και
εθνικούς εποπτικούς οργανισμούς και τους θεσμικούς φορείς του τραπεζικού κλάδου σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.
Καθώς οι ανησυχίες θα υποχωρούν, αναμένουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα θα επιταχυνθεί εκ νέου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η Τράπεζα βρίσκεται σε ισχυρή

θέση ώστε να εισέλθει σε φάση ανάπτυξης και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους και τους πελάτες της.»
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Οι ανακοινώσεις Λαγκάρντ δεν έπεισαν τις αγορές ομολόγων και τους επενδυτές
Άλλη μία ημέρα πανικού πέρασαν οι αγορές παγκοσμίως. Στην ευρωζώνη, το νέο πακέτο μέτρων που εξήγγειλε η
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ δεν καθησύχασε ούτε και ικανοποίησε πλήρως τους
επενδυτές.
Άλλωστε και η ίδια η κεντρική τραπεζίτης υποστήριξε ότι στη συγκυρία αυτή και ενώπιον των προβλημάτων που έχει
προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού, είναι αναγκαίο στην πρώτη γραμμή να μπουν οι κυβερνήσεις και οι ευρωπαϊκοί
θεσμοί με δημοσιονομικά μέτρα, και λιγότερο οι κεντρικές τράπεζες.
Στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μετά τη χθεσινή αντίδραση αυξήθηκε σήμερα εκ νέου έως το 1,76%
από το 1,49% που κυμαίνονταν χθες, η απόδοση του 5ετους σταθεροποιήθηκε στο 1,07% ενώ του 15ετούς ομολόγου
αυξήθηκε σημαντικά στο 2,08% από το 1,57%.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 146 εκατ. ευρώ
εκ των οποίων τα 130 εκατ. ευρώ αφορούσαν εντολές πώλησης. Η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα
καταγράφηκε στο 15ετές ομόλογο με 22 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο
1,75% από 1,49% χθες έναντι -0,75% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διευρυνθεί στο
2,50% από 2,19% .
Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό νόμισμα
να διαπραγματεύεται νωρίς το απόγευμα στα 1,1136 δολ. από τα 1,1267 δολ. που άνοιξε η αγορά.
Τα μέτρα της ΕΚΤ δεν ικανοποίησαν τους επενδυτές οι οποίοι ανέμεναν ότι μετά την επί τα χείρω αναθεώρηση των
προβλέψεων της Κεντρικής Τράπεζας για το ρυθμό ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας φέτος, θα προχωρούσε σε
μείωση των επιτοκίων.
Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα
1,1240 δολ.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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ΣΕΒ: Εξασθένιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας λόγω του κοροναϊού
Εξασθένιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας λόγω του κοροναϊού, διαβλέπει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο
δελτίο οικονομικών εξελίξεων, προβλέποντας ελλείψεις και άνοδο τιμών των πρώτων υλών και σημειώνοντας
μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πρακτικές διαχείρισης «κόκκινων δανείων» μετά
 όταν απελευθερώνονται οι διαδικασίες προστασίας ευάλωτων νοικοκυριών.
τις 30 Απριλίου,
«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας φαίνεται να αποδυναμώνονται. Οι διάφοροι κλάδοι οικονομικής
δραστηριότητας, και ιδίως η βιομηχανία και η γεωργία, αν και η συμμετοχή τους στην παγκόσμια εφοδιαστική
αλυσίδα είναι σχετικά περιορισμένη, θα υποστούν τις συνέπειες μιας ενδεχομένως παρατεταμένης έλλειψης, και
ανόδου τιμών, πρώτων υλών», αναφέρει ο Σύνδεσμος και προσθέτει:
«Ο τουρισμός, το εμπόριο και η ναυτιλία ειδικότερα φαίνεται να εισέρχονται σε φάση συρρίκνωσης,
μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης, αναλόγως της διάρκειας των επιδράσεων του κορονοϊού στην παραγωγή,
τα εισοδήματα και την κατανάλωση. Είναι ευτυχής συγκυρία που η πανδημία του κοροναϊού βρίσκει την
ελληνική οικονομία σε φάση ενίσχυσης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας, καθώς και
του φιλοαναπτυξιακού περιβάλλοντος και θεσμικού πλαισίου. Από την άλλη μεριά, η πανδημία του κοροναϊού
και η έξαρση ασταθών πολιτικών παραγόντων που συνδέονται με τις προσφυγικές ροές και τις γεωπολιτικές
εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, θέτουν σε αμφισβήτηση τη στρατηγική της χώρας
μας ως ελκυστικού και ανερχόμενου επενδυτικού προορισμού, και κατ' επέκταση επηρεάζουν αρνητικά την
οικονομική δραστηριότητα».
Ο Σύνδεσμος σημειώνει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν (αναβολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων), τονίζοντας ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση χωρίς, όμως, να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα
ζήτησης λόγω επερχόμενης πτώσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Τέτοιου είδους μέτρα, μεταξύ άλλων,
συνιστούν οι επιστροφές φόρων και οι μειώσεις φόρων παρακράτησης.
«Παρά τη στήριξη, πάντως, που παρέχεται διεθνώς, οι αγορές καταποντίζονται με ασυνήθιστα υψηλή ένταση.
Η κατάσταση αυτή, έτσι, προοιωνίζεται ισχυρές υφεσιακές επιπτώσεις, σε αχαρτογράφητα εν πολλοίς νερά, για
τη διεθνή οικονομία, αλλά και στην ελληνική οικονομία υπό προϋποθέσεις. Πάντως αναμένεται ότι η λήψη
μέτρων θα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο εύρος και βάθος και θα επιταχυνθεί», καταλήγει ο ΣΕΒ.
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Μετά το νέο κράχ (-10,5%) κλειδί η παραμονή του Χ.Α. υψηλότερα των 530 – 540 μονάδων,
με τις επόμενες στηρίξεις να είναι στις 500 μονάδες…
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