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Ρέγκλινγκ: Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί ένα «success story»
Αισιόδοξος ότι η Ελλάδα μπορεί να καταστεί ένα «success story» εμφανίστηκε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ. Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα «Frankfurter
Allgemeine Zeitung», ο Ευρωπαίος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει τη βαθιά κρίση,
χωρίς να ζημιώσει τους φορολογούμενους των υπόλοιπων κρατών. Μάλιστα αναφέρθηκε και στην πρόθεση των
πιστωτών να προχωρήσουν σε περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, θέτοντας βέβαια ως
προϋπόθεση την τήρηση των συμφωνηθεισών μεταρρυθμίσεων εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και την
επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος. Ο ίδιος, επίσης, χαρακτήρισε την Ελλάδα ως «μία ειδική
περίπτωση», επικαλούμενος τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζε και την αδύναμη δημόσια διοίκηση. «Γι’
αυτό οι προσπάθειες σταθεροποίησης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, επτά χρόνια μετά το πρώτο πρόγραμμα
βοήθειας» εξήγησε. Τέλος εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί λιγότερα χρήματα από τα 86 δισ. ευρώ, τα οποία
προβλέπονται από τη συμφωνία του 2015.
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Στον FTSE4GOOD η Alpha Bank
Στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange 4Good (FTSE4GOOD) Emerging Index, ο
οποίος αξιολογεί τις εισηγμένες εταιρίες ως προς την περιβαλλοντική και κοινωνική τους επίδοση,
περιλαμβάνεται η Alpha Bank μετά από σχετική αξιολόγηση που έλαβε τον Ιούνιο 2017 από τον Διεθνή
Οργανισμό FTSE.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, η ένταξη της Τράπεζας στον διεθνή δείκτη FTSE4GOOD πιστοποιεί ότι η
Alpha Bank, παράλληλα με την επιχειρηματική της δράση, διαθέτει υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική
υπευθυνότητα. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της
Εταιρικής Υπευθυνότητας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Συνέχεια..
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Η FTSE Russell, παγκόσμιας εμβέλειας πάροχος χρηματιστηριακών δεικτών, επιβεβαιώνει ότι η Alpha Bank
αξιολογήθηκε από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα κριτήρια FTSE4Good και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις
προϋποθέσεις, ώστε η μετοχή της να συμπεριληφθεί σε αυτές της Σειράς Δεικτών FTSE4Good.
Η Σειρά Δεικτών FTSE4Good δημιουργήθηκε από την FTSE Russell (επωνυμία της κοινοπραξίας μεταξύ της FTSE
International Limited και της Frank Russell Company) και μετρά την επίδοση των εταιριών ως προς την εφαρμογή
σημαντικών πρακτικών στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβερνήσεως (EnvironmentalSocial-Governance-ESG).
Οι Δείκτες FTSE4Good χρησιμοποιούνται από πολλούς φορείς της αγοράς για τη δημιουργία και αξιολόγηση
κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων προϊόντων.
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Φουλ για νέο ρεκόρ αφίξεων τουριστών και το 2017
Αύξηση 9,8% παρουσίασε ο συνολικός αριθμός των επιβατών (31.084.489 επιβάτες) που διακινήθηκαν στα
αεροδρόμια το επτάμηνο του 2017, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 (28.301.561 επιβάτες).
Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι διακινούμενοι επιβάτες, σε
όλα τα αεροδρόμια της χώρας, είναι αυτό το επτάμηνο περισσότεροι κατά 2,8 εκατομμύρια, σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2016. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στις
261.700 (από τις οποίες 108.620 εσωτερικού και 153.080 εξωτερικού) παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,7%
(+4,4% στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, όπου είχαν πραγματοποιηθεί
259.910 πτήσεις.
Εξάλλου, καταγράφεται αύξηση 8,7% στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού - εξωτερικού) τον Ιούλιο του
2017 , οπότε διακινήθηκαν διακινήθηκαν 9.1 εκατ. επιβάτες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου
έτους. Όσον αφορά τις αφίξεις επιβατών εξωτερικού για τον Ιούλιο του ΄17 είχαμε αύξηση 7,5% που αναλογεί σε
3.718.749 επιβάτες, σε σχέση με τον Ιούλιο του ΄16 που οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 3.460.384.
Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Ιούλιο του 2017 καταγράφεται στα αεροδρόμια Αθηνών (2.555.138),
Ηρακλείου (1.362.134), Ρόδου (996.931), Θεσσαλονίκης (754.254) και Κέρκυρας (614.901), ενώ τη μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση επιβατών το 7μηνο του 2017 κατέγραψαν τα αεροδρόμια Πάρου (205,1%), Νάξου (42%) και
Ν. Αγχιάλου (34,8%).
Πηγή: ΑΠΕ
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Θετικό σήμα από Moody’s για τα NPLs της Αττικής
Πιστωτικά θετική (credit positive) χαρακτηρίζει, σε έκθεσή του, την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης των
«κόκκινων» δανείων της Attica Bank ο οίκος. Σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού οίκου, ο pro forma
δείκτης κεφαλαίων CET1 για την Attica Bank θα αυξηθεί κατά περίπου 200 μονάδες βάσης και θα διαμορφωθεί
στο 16,3%, ποσοστό ανάλογο με αυτό των υπολοίπων ελληνικών τραπεζών.
Πρόσφατα, η Aldridge EDC Specialty Finance κατέβαλε το σύνολο του ποσού που προβλέπει η συμφωνία
διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Attica Bank, αξίας 1,3 δισ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής, η τράπεζα μπορεί να προβεί σε ανάκληση αναγνώρισης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων
δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί στο πλαίσιο της συναλλαγής και να αναγνωρίσει κέρδος 70 εκατ. ευρώ, ποσό
που, μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης, θα προσμετρηθεί ως κεφάλαιο Tier I στα κεφάλαιά της, καλύπτοντας
πλήρως το ποσό που υπολειπόταν έως και σήμερα για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης
κεφαλαιακών αναγκών του 2015.
O οίκος αξιολόγησης υπενθυμίζει ότι η ΤτΕ υπολόγιζε το 2015 στα 857 εκατ. ευρώ το κεφαλαιακό έλλειμμα της
Attica στο βασικό σενάριο και στο 1,02 δισ. ευρώ, στο δυσμενές σενάριο. H εκτίμηση για το βασικό σενάριο
αναθεωρήθηκε στα 584 εκατ. ευρώ, ενώ για το δυσμενές ανήλθε στα 749 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσει τον
Δεκέμβριο του 2016 η ανακεφαλαιοποίηση ύψους 681 εκατ. ευρώ. Η Moody’s επισημαίνει πως ο δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 14,3% στο τέλος του πρώτου 3μήνου 2017, από μόλις
6,1% το Μάρτιο 2015, ενώ εκτιμάται πως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 2%,
στο 16,3%.
H Moody’s σημειώνει ότι 385 εκατ. ευρώ περίπου από τον CET1 της τράπεζας έχουν τη μορφή αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων (DTA), οι οποίες είναι επιλέξιμες για μετατροπή σε πιστώσεις αναβαλλόμενης
φορολογίας σύμφωνα με τη νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2014. «Θεωρούμε την ποιότητα
αυτού του κεφαλαίου της τράπεζας και την ικανότητά της να απορροφά τις ζημίες από δάνεια, ως αδύναμη,
λόγω της χαμηλής φερεγγυότητας της Ελλάδας (Caa2, θετικό outlook). Η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων
παραμένει βασική πρόκληση για την Attica Bank, τη μικρότερη εμπορική τράπεζα της Ελλάδας, με μερίδιο
αγοράς καταθέσεων περίπου 1%, δεδομένου ότι η οικονομική κρίση και η βαθιά ύφεση της χώρας έχουν
επιδεινώσει σημαντικά τους δείκτες ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών από το 2009»,
καταλήγει ο αμερικανικός οίκος.
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Το ιταλικό κράτος έγινε πλέον κύριος μέτοχος στην τράπεζα Monte dei Paschi di Siena
Το έμβασμα από το ιταλικό υπουργείο Οικονομικών κατατέθηκε στη Σιένα και η αλλαγή στο κοινωνικό
κεφάλαιο της τράπεζας Monte dei Paschi di Siena είναι πλέον γεγονός.
Η τράπεζα της Τοσκάνης, μία από τις αρχαιότερες του κόσμου, ανακοίνωσε πλέον ότι το νέο κοινωνικό
κεφάλαιό της, που προέκυψε από την αναγκαστική ανακεφαλαιοποίησή της, ανέρχεται στα 15,7 δισεκ. ευρώ
και θα επιμερισθεί σε 1,14 δισ. μετοχές της. Το ιταλικό κράτος, διαθέτοντας 3,85 δισεκ. ευρώ για την αναγκαία
για τη διάσωση της Monte dei Paschi ανακεφαλαιοποίση θα είναι δικαιούχος των 593,87 εκατ. μετοχών, που
ισοδυναμούν με το 53,5% του κεφαλαίου της. Μία άλλη χρηματοδοτική ένεση προς την τράπεζα αφορά τη
μετατροπή σε κεφάλαιο δευτερευουσών μετοχών της ΜPS, "οι οποίες θα είναι πλήρως προεγγεγραμμένες" και
το ύψος τους θα ανέρχεται στα 4,47 δισεκ. ευρώ, όπως απαιτεί η αρχή του επιμερισμού των βαρών, η οποία
επιτάσσει στους μετόχους και τους πιστωτές μίας τράπεζας να επωμίζονται τις απώλειές της σε περίπτωση
κρίσης.
Η κατάθεση των απαιτούμενων κεφαλαίων για την επιβίωση της MPS συνδέεται με την τελική έγκριση της
διαδικασίας για τη διάσωσή της από την ΕΚΤ, η οποία κατέστη δυνατή έπειτα από μία σκληρή διαπραγμάτευση
και χειρισμούς διάρκειας ενός έτους. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που θα πρέπει να καλυφθούν ώστε να
δώσει την έγκρισή της η ΕΚΤ έχει επιβάλλει στην τράπεζα να απεξαρτηθεί από τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά
της, ιδίως του περιώνυμου χαρτοφυλάκιου Atlante II, τα οποία πρόσφατα εκποιήθηκαν έναντι 27 δισεκ.
ευρώ,τιμή ρεκόρ στην Ευρώπη.
Το τελευταίο στάδιο, που μόλις και έχει ολοκληρωθεί δεδομένης της αναπόδραστης διορίας της 12ης Αυγούστου
που έχει ορισθεί από τις αρχές για την εξυγίανσή της, είναι εκείνο που θα επιτρέψει στο ΔΣ της τράπεζας να
εγκρίνει τον ισολογισμό που είχε συνταχθεί στα τέλη Ιουνίου, κάτι που θα γίνει με διαδικασίες εξπρές μέσα στις
επόμενες ώρες, ο οποίος αναμένεται να αποκαλύψει άλλα 3 δισεκ. ευρώ σε καθαρές απώλειες.
Απώλειες που όμως ήσαν αναμενόμενες στο πλαίσιο της υποτίμησης των πιστώσεων που έπρεπε να
εκποιηθούν.
\ Όλοι οι εμπλεκόμενοι, η τράπεζα, το ιταλικό κράτος κι η Φρανφκούρτη ευελπιστούν ότι τα
παθητικά τούτα στοιχεία θα είναι τα τελευταία για την Monte dei Paschi και πως η φρικτή δεκαετία της κρίσης
της, που ξεκίνησε με την απόκτηση της Banca Antonveneta, θα μπει τελικά στο αρχείο.
Πηγή: AΠΕ
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Με τη μετοχή να αποτυγχάνει τις τελευταίες ημέρες να επιστρέψει
υψηλότερα των γνωστών αντιστάσεων των 9,90 – 10,00 ευρώ και με τη βραχυπρόθεσμη
τεχνική εικόνα να έχει επιβαρυνθεί, η προσοχή στρέφεται στο να μη χαθούν οι στηρίξεις
στα επίπεδα των 9,70 – 9,75 ευρώ. Χαμηλότερα οι επόμενες στηρίξεις είναι στα επίπεδα
των 9,50, 9,20 – 9,25 και 8,90 – 9,00 ευρώ.
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