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Ποια σχέδια των τραπεζών έβαλε σε "καραντίνα" ο κορονοϊός
Με τον κορονοϊό να πατάει το κουμπί του freeze στην οθόνη της οικονομίας, μία σειρά σχεδίων των τραπεζών μπαίνουν
προσωρινά στον "πάγο" για τουλάχιστον ένα τρίμηνο.
Στη θέση των σχεδίων αυτών που είχαν την προτεραιότητα στην ατζέντα των τραπεζών, μπαίνει η ανάνηψη της
οικονομίας από το "κώμα" της πανδημικής κρίσης. Αναστολές πληρωμών δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων που
ξεκίνησαν ήδη από την 1η Απριλίου και επερχόμενες δανειοδοτήσεις, με στήριξη του κράτους, στις επιχειρήσεις που
πλήττονται (χθες υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την κάλυψη των τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, με αρχικό ποσό 750 εκατ. ευρώ, και την ερχόμενη
εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων προς τις τράπεζες) είναι
πλέον η προτεραιότητα των τραπεζών.
Η προώθηση σχεδίων για πωλήσεις και τιτλοποιήσεις "κόκκινων" δανείων, καθώς και για την πώληση περιουσιακών
στοιχείων είτε αναβάλλονται είτε επανεξετάζονται, καθώς οι επενδυτές δηλώνουν στις τράπεζες ότι "παγώνουν" κάθε
επενδυτική απόφαση ή κίνηση για τους επόμενους τρεις μήνες.
Από τη γενική αποχή επενδυτικών deals, μόνο η τιτλοποίηση Cairo της Eurobank αναμένεται να γλυτώσει, με τις
προσπάθειες να εντείνονται, προκειμένου μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την doValue
(η συναλλαγή περιλαμβάνει συνδυαστικά την εξαγορά της τιτλοποίησης Cairo, ύψους 7,5 δισ. ευρώ και της εταιρείας
διαχείρισης FPS). Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, η συμφωνία προγραμματίζεται να κλείσει έως τις 30
Απριλίου και μέχρι το τέλος Ιουνίου, να ξεκινήσει τη λειτουργία της και η πλατφόρμα της Altamira που θα αναλάβει τη
διαχείριση της τιτλοποίησης Cairo και των δανείων που διαχειρίζεται η FPS.
Σε ενημέρωσή της προς τους αναλυτές αυτή την εβδομάδα, η διοίκηση της Eurobank ανέφερε ότι η αξιολόγηση του
τρίτου SPV για τη μεταβίβαση NPLs του χαρτοφυλακίου Cairo στον "Ηρακλή" αναμένεται εντός του Απριλίου (η Τράπεζα
έχει λάβει αξιολογήσεις για τα δύο άλλα SPVs), ενώ η διανομή των mezzanine και junior τίτλων στους μετόχους έχει
προγραμματιστεί για τον Ιούνιο / αρχές Ιουλίου.
Συνέχεια….
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Τα deals σε "καραντίνα"
Το χρονικό προβάδισμα των σχεδίων της Eurobank (σημειώνεται ότι η τράπεζα είχε αρχίσει να εκπονεί το σχέδιο για τη
δραστική μείωση των NPLs και τον μετασχηματισμό της από τον Νοέμβριο του 2018) είναι αυτό που τα έσωσε από την
"καραντίνα" του κορονοϊού.
Από αυτήν δεν γλυτώνουν τα σχέδια των άλλων τραπεζών, με τον κορονοϊό να αποτελεί την "τρίτη και φαρμακερή"
για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Όπως έγραψε το Capital.gr, την ερχόμενη εβδομάδα η Εθνική Τράπεζα
αναμένεται να υποβάλει αίτημα στην DGComp για την αναβολή της διαδικασίας πώλησης της θυγατρικής
ασφαλιστικής, ώστε αυτή να ξεκινήσει εκ νέου μέσα στο 2021 ή για δυνατότητα παράτασης των διαπραγματεύσεων με
τον ενδιαφερόμενο (CVC Capital), εφόσον εξακολουθεί να ενδιαφέρεται, μετά τη λήξη της κρίσης του κορονοϊού.
"Απαγορευτικό απόπλου" έθεσε ο κορονοϊός και στην τιτλοποίηση Galaxy της Alpha Bank. Παρά το ότι η megaτιτλοποίηση των 12 δισ. ευρώ προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στο αρχικό προπαρασκευαστικό της στάδιο,
οι επενδυτές ανέκρουσαν πρύμναν και η τράπεζα προσδοκά ταχύτερη εκτέλεση του σχεδίου όταν οι συνθήκες στην
αγορά ομαλοποιηθούν. Όπως ανέφερε η διοίκηση της Alpha Bank στους αναλυτές, προς το παρόν, το βασικό σενάριο
παραμένει η συναλλαγή να ξεκινήσει ξανά στο β΄ εξάμηνο του έτους. Η διοίκηση σχολίασε επίσης ότι η τράπεζα θα
μπορούσε να σκεφτεί πιθανή επανεξέταση ή αλλαγή του μεγέθους των 12 δισ. ευρώ της τιτλοποίησης, π.χ. με την
εκτέλεση ορισμένων τμημάτων του χαρτοφυλακίου φέτος και τα υπόλοιπα το επόμενο έτος.
Ο κορονοϊός έβαλε απότομο stop και σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων που βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο. Το
χαρτοφυλάκιο Icon της Εθνικής Τράπεζας, μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 1,5 δισ.
ευρώ και συνολικής απαίτησης 2,5 δισ. ευρώ, βρισκόταν προ της ανακοίνωσης του προτιμητέου αγοραστή (σύμφωνα
με τις πληροφορίες, η Bain Capital), πριν το "παγώσει" ο κορονοϊός. Στον "πάγο" μπήκε και το χαρτοφυλάκιο
επιχειρηματικών NPLs, Neptune της Alpha Bank, μικτής λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ. Η διαδικασία είχε φτάσει στο
στάδιο των δεσμευτικών προσφορών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ζωηρό ήταν το ενδιαφέρον Fortress –
doValue.
Μεμονωμένη πώληση χαρτοφυλακίου που δεν προχώρησε ήταν και αυτή του χαρτοφυλακίου Trinity, μη
εξυπηρετούμενων δανείων μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 300 εκατ. ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς.
Ο κορονοϊός λειτουργεί ανασταλτικά και για την πρόοδο των δύο μεγάλων τιτλοποιήσεων που σχεδίαζε η Τράπεζα
Πειραιώς για τον "Ηρακλή": την τιτλοποίηση Phoenix, μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων 2 δισ. ευρώ και την
τιτλοποίηση Vega, μη εξυπηρετούμενων δανείων 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1 δισ. στεγαστικά και τα υπόλοιπα
επιχειρηματικά με εξασφαλίσεις σε ακίνητα.
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τις δύο τιτλοποιήσεις προέβλεπε τα εξής: Τιτλοποίηση Phoenix: Άνοιγμα VDR για
τους επενδυτές εντός του Φεβρουαρίου, υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών τον Μάρτιο, πιστοληπτική αξιολόγηση
των τίτλων από rating agency τον Απρίλιο, υποβολή δεσμευτικών προσφορών και υπογραφή της πώλησης τον Μάιο
και ολοκλήρωση της συναλλαγής τον Ιούλιο.
Αντίστοιχα για την τιτλοποίηση Vega: Δομή της τιτλοποίησης και πλάνο διαχείρισης από τον servicer τον Μάιο, άνοιγμα
VDR για τους επενδυτές εντός του Ιουνίου, υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών τον Ιούλιο, πιστοληπτική αξιολόγηση
των τίτλων από rating agency τον Αύγουστο, υποβολή δεσμευτικών προσφορών και υπογραφή της πώλησης τον
Σεπτέμβριο και ολοκλήρωση της συναλλαγής τον Δεκέμβριο.
Σε αργότερο χρόνο μεταθέτει ο κορονοϊός και τα σχέδια της Εθνικής Τράπεζας για τη δική της mega-τιτλοποίηση. Όπως
είχε γράψει το Capital.gr, η τιτλοποίηση, που θα φέρει την κωδική ονομασία Frontier, θα είναι ύψους 7 δισ. ευρώ. Θα
απαρτίζεται κατά τα ¾ από μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, ενώ το υπόλοιπο θα αφορά δάνεια μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και κάποιων μεγάλων. Με την τιτλοποίηση αυτή, η τράπεζα θα καθαρίσει, σχεδόν στο σύνολό του, το μη
εξυπηρετούμενο στεγαστικό της χαρτοφυλάκιο, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 6,3 δισ. ευρώ.
(πηγή: capital.gr)
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SZ: Γερμανική «μινιατούρα» η συμφωνία του Eurogroup
Η δομή του πακέτου μέτρων, στο οποίο συμφώνησε το Eurogroup για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων
του κορωνοϊού μοιάζει πολύ με εκείνη του γερμανικού πακέτου μέτρων, σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung με τίτλο
«Πακέτο Μινιατούρα».
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «η σκέψη του γερμανού υπ. Οικονομικών Όλαφ Σολτς ήταν προφανώς πως ό,τι
είναι καλό για τη Γερμανία δεν μπορεί να είναι κακό για τις γειτονικές χώρες και έτσι μεταφέρθηκαν τα γερμανικά
σχέδια στήριξης της εγχώριας οικονομίας σε μορφή μινιατούρας στην Ε.Ε. Θετικό είναι ότι σε αντίθεση με το
μεταναστευτικό οι Ευρωπαίοι κατάφεραν να καταλήξουν σε συμβιβασμό. Το μειονέκτημα είναι ωστόσο ότι οι
υπουργοί Οικονομικών απέτυχαν να συμφωνήσουν σε ένα επαρκές πακέτο μέτρων».
«Έτσι το Βερολίνο ενέκρινε συνολικά 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ για να αμβλύνει τις επιπτώσεις της πανδημίας στην
γερμανική οικονομία, ενώ για την υπόλοιπη Ευρώπη, με τα 460 εκ. κατοίκους, θα διατεθούν μόλις 500 δισ. Κατά
συνέπεια το κύριος βάρος των μέτρων ανοικοδόμησης θα το επωμιστούν τα εθνικά κράτη», αναφέρει το δημοσίευμα
και συνεχίζει:
«Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να προσφύγουν σε υπέρογκους δανεισμούς με αποτέλεσμα να
αποκλίνουν ακόμα περισσότερο η μια από την άλλη. Σε περίπτωση που Ρώμη και Μαδρίτη αυξήσουν κατά πολύ το
δανεισμό τους, και θα το πράξουν, τότε θα πλησιάσουν τα ελληνικά επίπεδα χρέους. Το πραγματικό μήνυμα των υπ.
Οικονομικών είναι ότι εναποθέτουν την τύχη της Ευρώπης στα χέρια της ΕΚΤ, η οποία θα εξακολουθήσει το
πρόγραμμα μαζικής αγοράς ομολόγων πραγματοποιώντας την υπόσχεσή της πως θα κάνει ό,τι χρειαστεί για διάσωση
του ευρώ».
FAZ: Ηρθαν για να μείνουν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία
«Οι υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν σε αξιοσημείωτα μέτρα στήριξης, οι αντιθέσεις μεταξύ τους όμως
παραμένουν», επισημαίνει από την πλευρά της, η Frankfurter Allgemeine Zeitung στις οικονομικές της σελίδες με τίτλο
«Μόνο για την αντιμετώπιση της κρίσης;».
Η εφημερίδα της Φρανκφούρτης γράφει: «Όσα κατάφεραν οι ευρωπαϊκές χώρες είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού
φάνταζε αδιανόητο πριν μερικές εβδομάδες. Οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία
ωστόσο βοηθά έτσι ώστε να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας, να διασωθούν θέσεις εργασίας και να στηριχθούν
επιχειρήσεις. Το μεγάλο ανοιχτό ερώτημα είναι αν τα τρία ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, στα οποία κατέληξε
το Eurogroup, θα είναι πράγματι προσωρινά όπως προβλέπει η απόφαση των υπουργών. Ό, τι αποφασίζεται μια
φορά, δύσκολα καταργείται, ανεξάρτητα από την κατάσταση που επικρατεί. Αυτό ισχύει για τον ΕΜΣ, ο οποίος με
αφορμή την πανδημία θα χορηγεί δάνεια ουσιαστικά χωρίς όρους, ισχύει για το πρόγραμμα ανοικοδόμησης, αλλά και
για τη σχεδιαζόμενη οικονομική βοήθεια σε όσους εργάζονται με μειωμένο ωράριο. Από το Βερολίνο πάντως δεν
προβλέπεται καμία αντίσταση σε αυτή τη λύση διαρκείας».
Πηγή: DW
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Παγκόσμια τράπεζα: Ελάφρυνση χρέους για τις φτωχότερες χώρες
Πεπεισμένος ότι θα υπάρξει πρόοδος στην έκκληση που απευθύνει από κοινού με το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ) για προσωρινό «πάγωμα» στις επίσημες διμερείς πληρωμές χρέους από τις φτωχότερες χώρες του
πλανήτη εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ντέιβιντ Μάλπας.
Ο Μάλπας δήλωσε ότι η πρόταση θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα από τους οικονομικούς αξιωματούχους των
οικονομιών τηςΟμάδας των 7 (G7) και της Ομάδας των 20 και ότι αναμένει μια «ευρεία επικύρωση» από την 25μελή
κοινή Επιτροπή Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ όταν συνεδριάσει την Παρασκευή.
«Οι φτωχοί του κόσμου προσβλέπουν στη διεθνή κοινότητα για να επιδείξει αποφασιστική ηγεσία στην ελάφρυνση
του χρέους, και είμαι βέβαιος για τη διαδικασία αυτή», ανέφερε σε ανάρτησή του στο LinkedIn.
Η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ απηύθυναν αρχικά το αίτημά τους για ελάφρυνση χρέους στις 25 Μαρτίου.
Η πρωτοβουλία κέρδισε σημαντική στήριξη την περασμένη εβδομάδα από οργανισμούς και φορείς, μεταξύ των
οποίων το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF).
Η πρόταση καλεί την Κίνα και άλλους μεγάλους πιστωτές να αναστείλουν τις πληρωμές χρέους από τις χώρες του
Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης (IDA) από την 1η Μαΐου, αποδεσμεύοντας για αυτές πόρους προκειμένου να
αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορονοϊού. Στις χώρες του IDA ζει το ένα τέταρτο του πληθυσμού του πλανήτη και
τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Ο κορωνοϊός απειλεί μισό δισ. ανθρώπους στη φτώχεια
Την ίδια στιγμή, τον κώδωνα του κινδύνου έχει κρούσει η μη κυβερνητική οργάνωση, Oxfam, η οποία ανέφερε πως
μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι απειλούνται από τη φτώχεια λόγω κορωνοϊού.
Τουλάχιστον μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι απειλούνται από τη φτώχεια λόγω κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, όπως
αναφέρει η Oxfam, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο αν δεν τεθούν γρήγορα σε εφαρμογή
προγράμματα στήριξης, ειδικά προς τις λιγότερο προνομιούχες χώρες, για να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της
οικονομικής κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η Oxfam διευκρινίζει πως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που κυμαίνεται μεταξύ του 6% και του 8% διατρέχει
κίνδυνο να περιπέσει στην ανέχεια, καθώς οι κυβερνήσεις τραβάνε χειρόφρενο στην οικονομική δραστηριότητα,
έχουν αναστείλει σε πολλές περιπτώσεις κάθε δραστηριότητα, στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν την εξάπλωση
του κορωνοϊού.
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Με μεγάλο ενδιαφέρον θα αναμένονται οι επόμενες συνεδριάσεις που θα
φανεί αν η τελευταία άνοδος ήτανε απλά και μόνο τεχνική αντίδραση ή
κάτι περισσότερο….
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