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DBRS: Τα νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά διαχείρισης NPLs
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης DBRS, η είσοδος ανεξάρτητων εταιρειών διαχείρισης
πιστώσεων αλλάζει προς θετική κατεύθυνση το τοπίο στην ελληνική αγορά εξυπηρέτησης μη-εξυπηρετούμενων εκθέσεων,
υπογραμμίζει η DBRS σε έκθεσή της. Ο οίκος αναμένει ότι η παρουσία νέων «παικτών» θα συμβάλει θετικά στις
προσπάθειες μείωσης των «κόκκινων» δανείων. Η πανευρωπαϊκή προσέγγιση και τα «μαθήματα» από Ιταλία και Ισπανία.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της DBRS, iστορικά, τη διαχείριση της ελληνικής αγοράς μηεξυπηρετούμενων δανείων(NPLs) την αναλάμβαναν τα τμήματα εξυπηρέτησης χρέους των μεγάλων συστημικών τραπεζών.
Τα τελευταία χρόνια όμως, ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων(debt servicers) έχουν αρχίσει να καθιερώνονται
στη συγκεκριμένη αγορά, γεγονός που σε συνδυασμό με την είσοδο ξένων επενδυτών δημιουργεί ένα νέο τοπίο υπηρεσιών
διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα, επισημαίνεται στην έκθεση της DBRS.
Σύμφωνα με τον οίκο, οι debt servicers έχουν αρχίσει να υιοθετούν πανευρωπαϊκή προσέγγιση, αξιοποιώντας τα διδάγματα
από άλλες χώρες και εφαρμόζοντάς τα στην ελληνική αγορά. «Αυτή η προσέγγιση θα προσφέρει στήριγμα στην ελληνική
αγορά, καθώς προσπαθεί επιταχύνει τους ρυθμούς ανάκαμψης και να μειώσει τα επίπεδα μη-εξυπηρετούμενων δανείων»,
αναφέρει η DBRS.
Aντίστοιχη τάση με άνοιγμα της αγοράς εξυπηρέτησης «κόκκινων» δανείων και είσοδο ολοένα και περισσότερων νέων
παικτών παρατηρείται και σε άλλες αγορές με υψηλά επίπεδα NPLs, όπως Ισπανία, Ιταλία και Ιρλανδία, παρατηρεί ο οίκος.
Ορισμένοι επενδυτές, όπως η Lone Star Funds και Arrow Global Group plc, έχουν ιδιαίτερα ενεργό δραστηριότητα στην
αγορά χαρτοφυλακίων με μη-εξυπηρετούμενα δάνεια και στη εξυπηρέτηση εταιρειών σε αυτές τις αγορές.
Η DBRS στην έκθεσή της αναφέρεται στην είσοδο της Intrum στην ιταλική και την ελληνική αγορά NPLs. Η DoValue,
έχοντας αναπτυχθεί σημαντικά στην ιταλική αγορά τα τελευταία χρόνια, έχει εισέλθει και στην ισπανική αγορά μέσω της
εξαγοράς της Altamira και πρόσφατα προχώρησε στην εξαγορά της FPS στην Ελλάδα. Στην ελληνική αγορά έχει εισέλθει
και ο ιταλικός όμιλος Cerved, ενώ πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος xoρήγησε άδεια στην εταιρεία διαχείρισης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις HipoGes, που έχει ήδη μεγάλη πείρα στη διαχείριση χρέους στην Ιβηρική.
Η προσέγγιση των Intrum και DoValue στην είσοδό τους στην ελληνική αγορά είναι παρόμοια με την κοινή προσέγγιση που
εφαρμόσθηκε στην Ιταλία στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων NPLs, παρατηρεί η DBRS στην έκθεσή της: Μαζί με το
χαρτοφυλάκιο, αποκτούν και το προσωπικό των υπηρεσιών εξυπηρέτησης χρέους.
Η DBRS διακρίνει πολλά πλεονεκτήματα στη συγκεκριμένη προσέγγιση: Εξυγίανση το ισολογισμού των τραπεζχών, μείωση
του προσωπικού, περιθώρια στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εστιάσουν στη βελτίωση του μοντέλου δανείων.
Τέλος και σύμφωνα πάντα με αυτά που αναφέρει η DBRS στην έκθεση της, τα ποσοστά μη-εξυπηρετούμενων εκθέσεων σε
Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ιρλανδία σταθεροποιούνται, ενώ έως πρόσφατα -προ κορωνοϊού- υποχωρούσαν αισθητά.
«Η νέα προσέγγιση στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων στην Ελλάδα επιτρέπει νέες εισόδους στην ελληνική αγορά
διαχείρισης χρέους, με τις εταιρείες να εφαρμόζουν επιτυχημένες στρατηγικές που είχαν δοκιμάσει σε άλλες περιοχές.
Αναμένουμε παρόμοια, θετικά αποτελέσματα στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες αγορές NPL στην Ευρωζώνη», καταλήγει ο
οίκος.
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Με μικρές εκδόσεις ομολόγων κρατάει επαφή η Ελλάδα με τις αγορές
Η έκδοση του νέου 7ετούς ομολόγου έδειξε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να έχει παρουσία στις αγορές και την ίδια
στιγμή ενίσχυσε τα ταμειακά αποθέματα της χώρας κατά 2 δισ. ευρώ σε μία περίοδο που έχει ανάγκη τη
ρευστότητα για να αντεπεξέλθει στο κόστος της κρίσης. Kατέδειξε παράλληλα πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η
αξιολόγηση μιας χώρας σε περιόδους έντονων αναταραχών όπως η σημερινή, καθώς και τη ζημία που έχει
προκαλέσει η απροθυμία της Ευρωζώνης να προχωρήσει σε πιο γενναία μέτρα στήριξης, όπως η έκδοση
ευρωομολόγου.
Όπως γράφει η Ελευθερία Κούρταλη στην Καθημερινή, η Ελλάδα βγήκε στις αγορές σε μία ιδιαίτερα δύσκολη
συγκυρία, παρά το τεράστιο έκτακτο QE που έχει ξεκινήσει η ΕΚΤ και στο οποίο ανήκουν και τα ελληνικά
ομόλογα. Οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους των πιο αδύναμων χωρών του ευρώ και οι φόβοι για μία
νέα κρίση χρέους δεν «ηρέμησαν» μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup. Αντίθετα, ενισχύθηκαν. Η
βαθιά ύφεση στην οποία έχουν ήδη μπει οι χώρες της Ευρωζώνης, με την Ελλάδα να εκτιμάται ότι θα
σημειώσει τη βαθύτερη, οδηγεί σε έκρηξη των δεικτών χρέους. Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ που μιλούν για αύξηση
του ελληνικού χρέους άνω του 200% του ΑΕΠ φέτος, και για 143% στην Ιταλία, είναι ενδεικτικές.
Οπως σχολιάζουν οι αναλυτές, η Ελλάδα αν και άντλησε 2 δισ. έναντι προφορών 5,9 δισ. ευρώ για το 7ετές,
είναι προφανές πως πλέον δυσκολεύεται να βρει τη ζήτηση που έβλεπε στο πρόσφατο παρελθόν, υπενθυμίζοντας
τα 18,8 δισ. ευρώ των προσφορών για το 15ετές τον Ιανουάριο. Το επιτόκιο του 2,013% του 7ετούς δείχνει πως
οι επενδυτές ζητούν υψηλότερες αποδόσεις για το ρίσκο που αναλαμβάνουν. To επιτόκιο για το 15ετές είχε
διαμορφωθεί στο 1,911%, όταν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων ήταν σε ιστορικά χαμηλά.
Ολα αυτά φυσικά είναι αποτέλεσμα του ιστορικού σοκ που βιώνουν οι οικονομίες διεθνώς και της αλλαγής της
επενδυτικής ψυχολογίας, ωστόσο είναι και αποτέλεσμα του ρίσκου που συνεχίζει να έχει η Ελλάδα και το οποίο
«βγαίνει» στην επιφάνεια όταν οι συνθήκες στις αγορές επιδεινώνονται. Οπως τονίζει στην «Κ» ο Τζενς Πίτερ
Σόρενσεν, επικεφαλής αναλυτής της Danske Βank, τόσο το ύψος των προσφορών όσο και το επιτόκιο έχουν να
κάνουν με την αξιολόγηση της Ελλάδας από τους οίκους. Αν και η Κύπρος και η Πορτογαλία βγήκαν πρόσφατα
στις αγορές με 7ετή ομόλογα και επίσης αντιμετώπισαν δυσκολίες, ωστόσο τα επιτόκιά τους κινήθηκαν στο
1,564% και στο 0,7% αντίστοιχα. Αυτές οι χώρες έχουν «επενδυτική βαθμίδα», και οι επενδυτές τοποθετούνται
με μεγαλύτερη «ασφάλεια».
Οι οίκοι αξιολόγησης αποτελούν και έναν από τους λόγους που ο ΟΔΔΗΧ επέλεξε να βγει στις αγορές τώρα και
όχι αργότερα. Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένονται οι «ετυμηγορίες» από S&P και DBRS για την Ελλάδα, εν
μέσω αυτής της βαθιάς κρίσης. Το καλό σενάριο είναι να υποβαθμίσουν μόνο τις προοπτικές της Ελλάδας (και
όχι την αξιολόγηση) σε σταθερές από θετικές. Αυτό ήθελε να διασφαλίσει η ελληνική κυβέρνηση.
Αποδεικνύοντας ότι μπορεί και βγαίνει στις αγορές και αντιμετωπίζει τις ταμειακές της ανάγκες μόνη της, θα
λειτουργήσει θετικά στα «μάτια» των οίκων, απομακρύνοντας το σενάριο μιας υποβάθμισης της αξιολόγησης,
που θα έστελνε ένα αρνητικό σήμα.
Οπως επισημαίνει η UBS, αν και ο δείκτης χρέους της Ελλάδας θα ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ φέτος, κάτι
που είναι σαφώς πιστωτικά αρνητικό, ωστόσο η ένταξη της χώρας στο έκτακτο QE της ΕΚΤ είναι μια κρίσιμη
στήριξη, η οποία διευκόλυνε την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι το μεγαλύτερο
μέρος του χρέους έχει τη μορφή μακροπρόθεσμων δανείων από τον ESM καθώς και το ότι η Ελλάδα διαθέτει
ένα αξιοπρεπές ταμειακό απόθεμα, θα στηρίξει τις τρέχουσες αξιολογήσεις των οίκων.
Η παρουσία της Ελλάδας στις αγορές, έστω και με ακριβότερους όρους από το πρόσφατο παρελθόν, αποτελεί
βασικό μέρος της στρατηγικής του οικονομικού επιτελείου για την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων ως
όπλο έναντι της κρίσης. Ετσι, με μικρού ύψους εκδόσεις ομολόγων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των
εκδόσεων των εντόκων, στοχεύει να κρατήσει το «μαξιλάρι» όσο… γεμάτο γίνεται και για την «επόμενη μέρα»,
ώστε να μη βρεθεί αντιμέτωπο με επίπονες υποβαθμίσεις και απαγορευτικά κόστη δανεισμού.
(Πηγή: Καθημερινή)
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Άλλη μια Σύνοδος Κορυφής χωρίς τελικές αποφάσεις;
Οι ηγέτες της ΕΕ δεν αναμένεται την Πέμπτη στην σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης να λάβουν τελικές
αποφάσεις για το πώς ακριβώς θα χρηματοδοτηθεί η οικονομική ανάκαμψη των χωρών μελών από την πανδημία του νέου κορωνοϊού,
δήλωσαν διπλωμάτες και αξιωματούχοι στο Reuters.
Στη διάρκεια προπαρασκευαστικής συζήτησης με τους πρεσβευτές των κρατών μελών στην ΕΕ χθες Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποτίμησε ότι η πανδημία Covid-19 μπορεί να εξαλείψει έως και το ένα δέκατο της οικονομικής παραγωγής της ηπείρου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε προς τους απεσταλμένους των 27 χωρών μελών της ΕΕ ότι θέλει να χρηματοδοτήσει ένα νέο ταμείο
ανάκαμψης μέσω αυξημένου περιθωρίου στον επόμενο κοινό προϋπολογισμό της ΕΕ, δήλωσαν σήμερα οι πηγές αυτές, οι οποίες
μετείχαν στην συζήτηση που έγινε κεκλεισμένων των θυρών ή ενημερώθηκαν γι’αυτήν.
Καθώς ο προϋπολογισμός καλύπτει την περίοδο 2021-27, η Επιτροπή θα ζητήσει μια προσωρινή αύξηση για την περίοδο 2021-22 των
εγγυήσεων από τα κράτη μέλη για τους «ίδιους πόρους» του προϋπολογισμού της ΕΕ και ως εκ τούτου το περιθώριο για να επιτραπεί
στην Κομισιόν να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα έναντι αυτού.
Οι εκπρόσωποι χωρών, όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, που ανήκουν στον συντηρητικό δημοσιονομικά βορρά
που έχει αντιταχθεί μέχρι στιγμής σθεναρά σε οποιαδήποτε μορφή αμοιβαιοποίησης του χρέους στην ΕΕ, δήλωσαν κατά την συνάντηση
ότι ένα τέτοιο ταμείο για την ανάκαμψη θα πρέπει να είναι προσωρινό.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Όλαφ Σολτς: Δεν είμαστε ακόμα τόσο κοντά στο ταμείο ανασυγκρότησης
Ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς δεν βλέπει να υπάρχει επί του παρόντος πίεση χρόνου για το σχεδιαζόμενο
ευρωπαϊκό ταμείο ανοικοδόμησης μετά την κρίση του κορονοϊού.
«Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνήσαμε ότι θα συζητήσουμε για το ευρωπαϊκό Ταμείο ανασυγκρότησης το
οποίο να βρίσκεται σε πολύ στενή σχέση με το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον προϋπολογισμό
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα τόσο κοντά σε αυτό. Πρώτα απ΄όλα πρέπει να καταπολεμήσουμε την
πανδημία και στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στη φάση της ανάπτυξης», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης (SPD) πολιτικός σε
συνέντευξή του που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας "Die Welt".
Συνέχεια…
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«Εάν ελέγξουμε την κρίση του κορονοϊού, θα ακολουθήσει το επόμενο βήμα. Αυτό που ισχύει για τη Γερμανία
ισχύει εξίσου και για την Ευρώπη. Μόλις τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα και τα σύνορα γίνονται πιο
ανοιχτά, όχι μόνο για τα αγαθά και τους μετακινούμενους εργαζόμενους, θα επιτευχθεί η
αναζωογόνηση ολόκληρης της οικονομίας. Ως ένα μεγάλο εξαγωγικό έθνος εμείς οι Γερμανοί έχουμε συμφέρον
να ανακάμψουμε οικονομικά όχι μόνο εμείς, αλλά να συμβεί επίσης αυτό και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί
είμαστε στενά συνδεδεμένοι με όλες τις χώρες», τόνισε ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς.
Έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις, το eurogroup συμφώνησε να ιδρυθεί ένα Ταμείο ανασυγκρότησης,
χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, διότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να
διαφωνούν για το αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα λεγόμενα κορονοομόλογα, δηλαδή κοινά ευρωπαϊκά
ομόλογα, για την χρηματοδότησή του. Το θέμα αυτό θα απασχολήσει πιθανόν εκ νέου τους ηγέτες των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τηλεδιάσκεψη της Πέμπτης.
Πηγή: Die Welt
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Ο πρώην επικεφαλής της BP προβλέπει ότι οι τιμές του αργού θα παραμείνουν
χαμηλές
Η τιμή του πετρελαίου θα παραμείνει χαμηλή για κάποιο διάστημα καθώς η προσφορά ξεπερνά τη ζήτηση και
η σημερινή κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου θυμίζει τον κορεσμό της δεκαετίας του 1980,
δήλωσε
σήμερα
ο
πρώην
επικεφαλής
της
BP
Τζον
Μπράουν.
Χθες, οι τιμές του αμερικανικού αργού υποχώρησαν κάτω από το 0 δολάριο για πρώτη φορά στην Ιστορία, με
τα futures Μαΐου για το αμερικανικό πετρέλαιο να βυθίζονται στα -37,63 δολάρια το βαρέλι, αν και οι τιμές
επέστρεψαν
σήμερα
σε
θετικό
έδαφος.
Ο Μπράουν, που ήταν επικεφαλής της BP από το 1995 έως το 2007, δήλωσε ότι οι αρνητικές τιμές είναι
αμερικανικό ζήτημα λόγω της έλλειψης αποθηκευτικού χώρου, αν και σημείωσε ότι η παγκόσμια ζήτηση
συνεχίζει
να
είναι
χαμηλή
ενώ
η
παραγωγή
παραμένει
υψηλή.
«Οι τιμές θα είναι πολύ χαμηλές και νομίζω ότι θα παραμείνουν χαμηλές και πολύ ευμετάβλητες για αρκετό
χρόνο», δήλωσε ο Μπράουν στο BBC.
«Παράγεται ακόμα πολύ πετρέλαιο που αποθηκεύεται και δεν χρησιμοποιείται».
«Αυτό θυμίζει πολύ την εποχή στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν ήταν ακριβώς η ίδια κατάσταση -υπερβολικά πολλή πρόσφορά, πολύ λίγη ζήτηση και οι τιμές πετρελαίου παρέμειναν χαμηλές για 17 χρόνια».
\ της αγοράς τη δεκαετία τoυ 1980 --όταν οι τιμές καταβαραθρώθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του
Ο κορεσμός
1980-- οδήγησαν τελικά σε γεωπολιτικούς τριγμούς σε όλο τον κόσμο: η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε το 1991
ενώ η Αλγερία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολιτική κρίση που οδήγησε σε ένα αιματηρό εμφύλιο πόλεμο.
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Μετά την τελευταία μεγάλη πτώση, ένα το ζητούμενο για το Χ.Α. ….. Να
μείνει υψηλότερα των 580 μονάδων ….
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