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Δεκτό από τον SSM το μηδενικό ρίσκο στον "Ηρακλή"
Δεκτό έγινε από τον SSM, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, το ελληνικό αίτημα για μηδενικό συντελεστή
στάθμισης (zero-risk) στους τίτλους υψηλής διαβάθμισης (senior) των τιτλοποιήσεων των NPEs όλων των ελληνικών
τραπεζών υπό το σχέδιο "Ηρακλής", μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.
Η απόφαση αυτή έγινε γνωστή στις συστημικές τράπεζες κατά τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των
διοικήσεων και τον διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα. Αξίζει να σημειώσουμε πως, σύμφωνα με πληροφορίες, η
διοίκηση της Eurobank είχε ήδη πληροφορηθεί από τον SSM την περασμένη Παρασκευή ότι οι senior τίτλοι στο
χαρτοφυλάκιο Cairo θα έχουν zero risk. Το σενάριο έως τότε ήταν πως οι τίτλοι αυτοί θα έχουν 25% στάθμιση ρίσκου και
αυτό είχε λάβει υπόψη της η διοίκηση κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου την περασμένη Πέμπτη.
Υπενθυμίζεται πως εδώ και μήνες και μέσω πολλών διαβουλεύσεων το θέμα του zero risk παρέμενε η μεγάλη
εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά το σχέδιο "Ηρακλής", προκαλώντας ανησυχίες και αβεβαιότητα στους επενδυτές, σε ό,τι
αφορά τον αντίκτυπο που θα είχε η απόδοση ρίσκου, στους κεφαλαιακούς δείκτες των συστημικών τραπεζών.
Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα, που αποτελεί και το κριτήριο για την απόδοση του μηδενικού
κινδύνου, ο SSM ήταν αρνητικός στη χαλάρωση αυτή του κριτηρίου και ζητούσε την κάλυψη εγγυήσεων με μετρητά από
τα αποθεματικά ρευστότητας του Δημοσίου, ή και με κάλυψή τους με κρατικά ομόλογα, με ομόλογα του Δημοσίου
διάρκειας ίσης με τα ομόλογα που θα εκδίδουν οι τράπεζες.
Αυτό το ζήτημα ήταν κρίσιμο για τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών καθώς το μηδενικό ρίσκο θα δώσει στις τράπεζες
το κεφαλαιακό κέρδος αυτών των τίτλων, οι οποίοι θα δώσουν και κουπόνι στους κατόχους (δηλαδή τις τράπεζες) και
θα επιταχύνουν τη μείωση του δείκτη NPE (καθώς οι senior τίτλοι συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του δείκτη).
Σύμφωνα με πληροφορίες, υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος είχαν αναλάβει αυτήν την πολύ δύσκολη
διαπραγμάτευση με τον SSM η οποία κατέληξε σε αυτήν την πολύ σημαντική απόφαση για τις ελληνικές συστημικές
τράπεζες η οποία και σβήνει μία μεγάλη αβεβαιότητα στη διαδικασία της επιτάχυνσης της μείωσης των NPEs, ειδικά σε
μία περίοδο πολύ δύσκολη λόγω της κρίσης που έχει προκαλέσει η εξάπλωση του κορονοϊού.
Όπως αναφέρουν αναλυτές, η πώληση τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών
είναι αδύνατον να μείνει ανεπηρέαστη από την τρέχουσα κρίση λόγω κορονοϊού, ενώ χθες η DBRS προειδοποίησε πως
οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να δουν σημαντικές καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα των
συναλλαγών NPEs. Ωστόσο, εκτιμά πως καθώς για ορισμένα τμήματα αυτών των τιτλοποιήσεων υπάρχουν ήδη
δεσμευτικές συμφωνίες με επενδυτές και σε καθορισμένες ημερομηνίες, ο κίνδυνος εκτέλεσης θα είναι χαμηλότερος.
(Πηγή: capital.gr)
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ΕΕ: Κλείσιμο εξωτερικών συνόρων για 30 ημέρες
Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ομόφωνα σήμερα να απαγορεύσουν για διάστημα 30 ημερών
την είσοδο στο ευρωπαϊκό έδαφος σε πολίτες τρίτων χωρών, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση του
κορονοϊού SARS-CoV-2.
Τα εξωτερικά σύνορα θα κλείσουν, ωστόσο θα δημιουργηθούν στα εσωτερικά σύνορα διάδρομοι ταχείας
κυκλοφορίας για τη γρήγορη διακίνηση των αγαθών.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την
ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης, είπε ότι επαφίεται στην κάθε χώρα μέλος να εφαρμόσει το κλείσιμο των συνόρων
για τους πολίτες τρίτων χωρών. «Ο εχθρός είναι ο ιός και τώρα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για
να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας και τις οικονομίες μας. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι απαιτείται. Δεν θα
διστάσουμε να λάβουμε επιπρόσθετα μέτρα», τόνισε.
«Ο κορονοϊός είναι ένα εξωτερικό σοκ που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ στο παρελθόν κάτι
τέτοιο», πρόσθεσε.
Ταυτόχρονα ωστόσο, η φον ντερ Λάιεν έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα, καθώς ανέφερε ότι μια ευρωπαϊκή εταιρεία
προβλέπει πως ενδεχομένως θα έχει έτοιμο ένα εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού «μέχρι το φθινόπωρο».
Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, είπε από την πλευρά της, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο,
ότι η χώρα της θα θέσει αμέσως σε εφαρμογή την απόφαση που ελήφθη. Θα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στην
απαγόρευση εισόδου, οι οποίες θα αφορούν τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι όμως έχουν άδεια παραμονής σε
χώρες της ΕΕ, ή εκείνους που πρέπει να περάσουν λόγω κάποιας επείγουσας ανάγκης - για παράδειγμα, για να
εμφανιστούν σε δικαστήριο ή για να παραστούν σε κάποια κηδεία, εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.
Η ΕΕ θα «συντονίσει» επίσης την επιστροφή των Ευρωπαίων που έχουν μπλοκαριτεί στο εξωτερικό λόγω των πολλών
περιορισμών και απαγορεύσεων στις μετακινήσεις που έχουν τεθεί από διάφορες χώρες.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ είπε ότι η επόμενη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών,
που ήταν προγραμματισμένη για τις 26 και 27 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, θα αντικατασταθεί με μια τηλεδιάσκεψη, χωρίς
όμως να διευκρινίσει το πότε θα γίνει αυτή.
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Κορωνοϊός: Τεράστιο πλήγμα σε τζίρο και κέρδη για ελληνικές εταιρείες -Ποιοι
κλάδοι πλήττονται
Πτώση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας τους έως και κατά 50% σε ετήσια βάση αναμένουν οι βιομηχανίες της
περιφέρειας, με βάση τη μέχρι στιγμής εικόνα από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού COVID 19, σύμφωνα με έρευνα
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαρτίου, σε δείγμα 174 επιχειρήσεων από
όλους τους κλάδους της μεταποίησης, με έδρα την ελληνική περιφέρεια.
Όπως επισημαίνει ο ΣΒΕ, η έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν από την έξαρση του φαινομένου και πριν από τη λήψη των διαδοχικών
μέτρων από την κυβέρνηση, «γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ήδη καταγραφείσες πολύ αρνητικές επιπτώσεις, μετά από πέντε
ημέρες, είναι ήδη εντονότερες».
Οι ισχυρότερες πιέσεις
Αναλυτικότερα, από την επεξεργασία των απαντήσεων προέκυψε ότι όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος αναμένουν πτώση του
ετήσιου κύκλου εργασιών τους και της κερδοφορίας τους, σε ποσοστά που κυμαίνονται από 10% έως και 50%.
Οι κλάδοι οι οποίοι αναμένουν ότι θα καταγράψουν τη μεγαλύτερη πτώση σε ετήσια βάση στα δύο αυτά μεγέθη είναι κατά σειρά
τα ποτά (50%), η μεταποίηση νωπών κτηνοτροφικών προϊόντων (επίσης 50%), η παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για τη
βιομηχανία (40%), τα δομικά υλικά (40%), τα τρόφιμα και η κλωστοϋφαντουργία (30% κάθε κλάδος) και η βιομηχανία προϊόντων
ξύλου (20%).
Πτώση εξαγωγών, απώλεια πελατών, αδυναμία είσπραξης οφειλών
Παράλληλα, το 66% των επιχειρήσεων του δείγματος (περισσότερες από δύο στις τρεις μεταποιητικές επιχειρήσεις της
περιφέρειας) καταγράφει μεγάλη πτώση των εξαγωγών τόσο εντός, όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πτώση αυτή ανά κλάδο
κυμαίνεται από 20% (ποτά) έως και 50% (μηχανολογικός εξοπλισμός).
Απώλεια πελατών λόγω της πανδημίας δηλώνουν ότι έχουν υποστεί πάνω από έξι στις δέκα (ποσοστό 63%) επιχειρήσεις του
δείγματος, προσδιορίζοντας αυτή την απώλεια σε ποσοστά από 20% (δομικά υλικά) έως και 40% (βιομηχανία προϊόντων ξύλου και
βιομηχανία παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού).
Επιπρόσθετα, το 88% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι υπάρχει αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες, γεγονός που έχει
επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητά τους, με προφανείς συνέπειες την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους σε εφορία,
ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.
Το 54% των επιχειρήσεων του δείγματος, δηλαδή περισσότερες από μια στις δυο βιομηχανίες, αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην
άφιξη των παραγγελιών τους, είτε αυτές αφορούν πρώτες ύλες είτε ενδιάμεσα προϊόντα.
Πρόβλημα η απουσία προσωπικού
Το σύνολο των επιχειρήσεων καταγράφει ως σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία του την απουσία του προσωπικού,
όχι λόγω ασθενείας, αλλά λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, η οποία έχει επηρεάσει τη μέχρι σήμερα κανονική λειτουργία όλων
των επιχειρήσεων.
Το 74% των επιχειρήσεων του δείγματος, τέλος, δηλώνει την αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων λόγω περιορισμών στις
μετακινήσεις και την αναστολή προγραμματισμένων, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, δήλωσε πως «η διαφύλαξη της εγχώριας
υγιούς βιομηχανικής παραγωγής, θα πρέπει να αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης στο πλαίσιο των μέτρων που
αφορούν στη γενικότερη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας, λόγω της πανδημίας από τον κορονοϊό. Γνωρίζουμε ότι οι
δημοσιονομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες και συνεπώς θα πρέπει να αποφευχθούν φαινόμενα κατακερματισμού των
ενισχύσεων και στόχευση στους κλάδους που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία».
Κατά τον κ. Σαββάκη, η βιομηχανία έχει πραγματικά τη μεγαλύτερη ανάγκη έμπρακτης υποστήριξης, αφού πλήθος μεταποιητικών
επιχειρήσεων με έδρα την περιφέρεια, βιώνουν την καθημερινή μείωση των πωλήσεων τους.
«Επειδή ακριβώς η μεταποίηση αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της οικονομίας, με κλάδους δυναμικούς και εξωστρεφείς,
που παράγουν προϊόντα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προτείνει σήμερα προς την
κυβέρνηση την έμμεση τόνωση της ρευστότητας της βιομηχανίας, και την άμεση λήψη μέτρων για την αποτροπή των εξαιρετικών
επιπτώσεων της κρίσης», καταλήγει ο κ.Σαββάκης.
Οι βιομήχανοι ζητούν, μεταξύ άλλων, παράταση των προθεσμιών καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για
τις πληγείσες βιομηχανίες, καθώς και των οφειλών προς τράπεζες.
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WSJ: Σχέδιο Τραμπ για επιταγή 1.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό
Υπέρ του σχεδίου να δοθούν απευθείας επιταγές στους Αμερικανούς τάσσεται η κυβέρνηση Τραμπ, με το πιθανότερο
να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και στο πλαίσιο του ευρύτερου
προγράμματος στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν υποστεί πλήγμα από την ξαφνική οικονομική
επιβράδυνση που
 έχει προκαλέσει η επιδημία του κορωνοϊού.
Όπως αναφέρει η «WSJ», ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Στίβεν Μνούτσιν, προωθεί πακέτο μέτρων
οικονομικής στήριξης, ύψους 850 δισ. δολαρίων, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να μετριάσει τον αντίκτυπο
στην οικονομία.
«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι Αμερικανοί θα λάβουν γρήγορα χρήματα στις τσέπες τους και ότι οι ιδιοκτήτες
μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια», ανέφερε ο κ. Μνούτσιν. Παράλληλα, επικαλέσθηκε
τις ανάγκες των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων. «Έχουμε ένα ολόκληρο πακέτο και θα παρουσιάσουμε τις
λεπτομέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι προτάσεις εξετάζονται την ώρα που οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης «ζυγίζουν» τις επόμενες
κινήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το Κογκρέσο έχει ήδη εγκρίνει πρώτο κονδύλι 8,3 δισ. δολαρίων και
ολοκληρώνει δεύτερο πακέτο νομοθετικών μέτρων που εστιάζει στους εργαζομένους. Οι Δημοκρατικοί έχουν
προτείνει το δικό τους πακέτο 750 δισ. δολαρίων για την τρίτη φάση, ενώ στο τραπέζι εξετάζονται και άλλα μέτρα,
μεταξύ των οποίων να δοθούν 1.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό.
Το πακέτο προβλέπει και οικονομική στήριξη έως και 60 δισ. δολαρίων για τις αεροπορικές εταιρείες.
Πηγή: WSJ
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Ελπίζοντας πως το Χ.Α., μετά το +5% της Wall Street θα αντιδράσει και
την Τετάρτη. Τουλάχιστον τραγικές οι αποδόσεις των τραπεζών από
01/01/20….
ΕΤΕ: -66,89%
Τράπεζα Πειραιώς: -66,56%
Alpha Bank: -65,91%
Eurobank: -63,04%
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