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Bank of America: 50% - 50% η πιθανότητα συμφωνίας για το χρέος
«Το εάν η Ελλάδα θα πάρει την εκταμίευση θα εξαρτηθεί επίσης από τις πολιτικές συζητήσεις στο Eurogroup»,
σημειώνει η BofA και εξηγεί ότι η κατάσταση έχει επιστρέψει στη γνωστή συζήτηση για τα πρωτογενή
πλεονάσματα, την ελάφρυνση του χρέους και τη συμμετοχή του ΔΝΤ.
Επιφυλακτική δηλώνει η Bank of America Merrill Lynch για πιθανή λήψη αποφάσεων για το ελληνικό χρέος.
«Οι κόκκινες γραμμές γύρω από την ελάφρυνση του χρέους και τη συμμετοχή του ΔΝΤ είναι οι ίδιες και υπάρχει
προοπτική επιπλοκών εν όψει των αποπληρωμών χρέους του καλοκαιριού», αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου σε
σημερινό σημείωμά τους.
Όπως εξηγούν, η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης δεν εγγυάται την εκταμίευση περαιτέρω χρημάτων
προς την Ελλάδα, ώστε να καλυφθούν οι λήξεις χρέους του καλοκαιριού.
«Το εάν η Ελλάδα θα πάρει την εκταμίευση θα εξαρτηθεί επίσης από τις πολιτικές συζητήσεις στο Eurogroup»,
σημειώνει η BofA και εξηγεί ότι η κατάσταση έχει επιστρέψει στη γνωστή συζήτηση για τα πρωτογενή
πλεονάσματα, την ελάφρυνση του χρέους και τη συμμετοχή του ΔΝΤ.
Οι αναλυτές υπενθυμίζουν τη δήλωση Ευρωπαίου αξιωματούχου ότι η πιθανότητα μιας συμφωνίας στο
Eurogroup είναι 50-50. «Αυτό ίσως να είναι αισιόδοξο», θεωρούν, καθώς όπως εξηγούν, κάποια από τις
εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να κάνει πίσω.
«Πιστεύουμε ότι η Γερμανία θα πρέπει να είναι διατεθειμένη να προσφέρει αρκετά μεγάλη ελάφρυνση χρέους
ώστε να ικανοποιηθεί το πλαίσιο βιωσιμότητας του χρέους του ΔΝΤ. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι η γερμανική
κυβέρνηση έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον όχι ακόμα», αναφέρει η BofA.
Εναλλακτικά, το ΔΝΤ θα πρέπει να είναι διατεθειμένο να κάνει πίσω στο θέμα της βιωσιμότητας του χρέους με
λιγότερες λεπτομέρειες, αλλά και πάλι, ο οίκος δεν πιστεύει ότι αυτό είναι πιθανό.
«Η τελευταία εναλλακτική είναι εάν όλοι συμφωνήσουν να το ‘μαγειρέψουν’ και πάλι, και να συμφωνήσουν στη
μερική εκταμίευση των χρημάτων χωρίς να ξεκαθαρίσουν τη συμμετοχή του ΔΝΤ σε αυτή τη φάση»,
σημειώνεται.
Αυτή θα είναι η «καλοκαιρινή μισομαγειρεμένη λύση» για την οποία μιλούν οι αναλύσεις της Bank of America
Merrill Lynch εδώ και καιρό.
«Αυτό θα μπορούσε να συμβεί την επόμενη εβδομάδα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστεί να πλησιάσουμε
περισσότερο στις καλοκαιρινές λήξεις για να ευθυγραμμιστούν τα κίνητρα», καταλήγει ο οίκος.
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Citigroup: Καλή η ψήφιση των μέτρων, αλλά δε φέρνει χρέος και QE…
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Citigroup σε ανάλυση, η ψήφιση των μέτρων ανοίγει το δρόμο για να
προωθήσει το Eurogroup την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και να συμφωνήσει την εκταμίευση της
επόμενης δόσης του προγράμματος, πριν από τις αποπληρωμές του Ιουλίου. Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές
της Citigroup, η χθεσινή έγκριση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών μέτρων θα επιτρέψει επίσης στο
Eurogroup να επαναλάβει τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος,
με πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης. Ωστόσο και σε άμεση σχέση με τα σχόλια της Citi κατά τις τελευταίες
εβδομάδες, εκτός από τις ευρείες δεσμεύσεις για την ελάφρυνση του χρέους μετά την ολοκλήρωση του τρίτου
προγράμματος το καλοκαίρι του 2018, σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν τον Μάιο του 2016, είναι απίθανο να
συμφωνηθούν βραχυπρόθεσμα οι λεπτομέρειες των μέτρων που θα υιοθετηθούν. Και όπως γράφουν οι αναλυτές
της Citi, αυτό διατηρεί την αβεβαιότητα γύρω από την απόφαση του ΔΝΤ να παραμείνει ή όχι στο ελληνικό
πρόγραμμα καθώς και σχετικά με την πιθανή ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο QE, ωστόσο όπως
σημειώνεται κανένα από αυτά τα ζητήματα δεν θα αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για την εκταμίευση της
δόσης, η οποία θα έλθει μες τον Ιούνιο.
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Bloomberg για πολυνομοσχέδιο: Το τέλος της κρίσης ή η αρχή ενός νέου Μνημονίου;
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, το ερώτημα εάν τα μέτρα που ψήφισε χθες η Ελλάδα θα είναι καθοριστικά για
την ελάφρυνση του χρέους για να μπει επιτέλους ένα τέλος στην οικονομική κρίση ή συνεπάγονται περισσότερη λιτότητα που θα
"τσακίσει" την οικονομία και θα οδηγήσει σε ένα επιπλέον πρόγραμμα διάσωσης. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μετά από τα στοιχεία
που έδειξαν ότι η οικονομία διολίσθησε σε ύφεση το πρώτο τρίμηνο, οι Έλληνες βουλευτές νομοθέτες ενέκριναν την Πέμπτη τα
τελευταία οικονομικά μέτρα που ζητούν οι πιστωτές για την εκταμίευση της επόμενης δόσης. Ο κίνδυνος, σύμφωνα με το πρακτορείο,
είναι ότι εάν οι προσπάθειες για την επίτευξη φιλόδοξων δημοσιονομικών στόχων πνίξουν τόσο πολύ την οικονομία, τότε ο στόχος θα
χαθεί το επόμενο έτος με αποτέλεσμα μεγαλύτερες περικοπές των συντάξεων και φορολογικές αυξήσεις. "Η ελληνική οικονομία
βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι", δήλωσε ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ στην Αθήνα, ενώ πρόσθεσε: "Είναι περίπου
στο ίδιο σημείο με τρία χρόνια πριν και ενώ πολλές από τις δυνάμεις που δημιούργησαν μια αρνητική δυναμική από την αρχή της
κρίσης είναι τώρα πιο αδύναμες, δεν είναι σίγουρο ότι η οικονομία θα εισέλθει σε μια φάση βιώσιμης ανάπτυξης".
Εάν η Ελλάδα λάβει μια αρκετά ισχυρή δέσμευση για την ελάφρυνση του χρέους από τους πιστωτές της στην ευρωζώνη, τότε αυτό θα
μπορούσε να οδηγήσει σε αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ανοίγοντας τον δρόμο για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Μια
τέτοιου είδους συμφωνία θα συζητηθεί στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα.
Οι ελληνικές αγορές σημείωσαν ράλι αυτό το μήνα μετά την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, ευρωζώνης και
ΔΝΤ. Η αβεβαιότητα ωστόσο μέχρι την επίτευξη αυτής της συμφωνίας ευθύνεται για την εκ νέου διολίσθηση της χώρας σε ύφεση και
την υποβάθμιση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη του 2017 σε 1,8% από 2,7% προηγουμένως.
Συνέχεια….
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Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Bloomberg, με βάση το αισιόδοξο σενάριο, μια συμφωνία για το χρέος που θα ικανοποιεί το ΔΝΤ
διευκολύνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τα ελληνικά ομόλογα και τον
ΟΔΔΗΧ να βγει επιτυχώς στις αγορές. Αυτό θα πυροδοτήσει ροή ξένων επενδύσεων από όσους κυνηγούν αποδόσεις σε μια χώρα όπου η
κεντρική τράπεζα δηλώνει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι σχεδόν 10% χαμηλότερο από το δυνητικό επίπεδο.
"Η συμφωνία με τους πιστωτές συνεπάγεται ορισμένα υφεσιακά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για αύξηση των
πρωτογενών πλεονασμάτων" τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο Νικόλαος Καραμούζης, πρόεδρος της Eurobank Ergasias. "Αυτός ο
αρνητικός αντίκτυπος θα αντισταθμιστεί περισσότερο από ένα καλύτερο οικονομικό κλίμα, από τη συμμετοχή στο QE και από τη
βιώσιμη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους", πρόσθεσε ο ίδιος.
Σε αντάλλαγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρήσει τα δημοσιονομικά της πλεονάσματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι
περίμενε η κυβέρνηση. Ο υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας και πρόεδρος του Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem, δήλωσε ότι
πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,5% του ΑΕΠ για διάστημα 5 ετών, κάτι που αμφισβητεί το ΔΝΤ
λέγοντας πως θα έχει μεγάλο κόστος για την οικονομία, εάν τελικά επιτευχθεί.
Από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει πως οι στόχο θα επιτευχθούν παραπέμποντας στις υπεραποδόσεις της περυσινής
χρονιάς όπου εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα 4,2% έναντι στόχου 0,5% του ΑΕΠ.
Ο Ηλίας Λεκκός, επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας Πειραιώς, δεν πείθεται. "Δεν υπάρχει προηγούμενο για μη
πετρελαιοπαραγωγική χώρα να εμφανίζει συστηματικά πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ", δήλωσε χαρακτηριστικά
ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε "Κάτι τέτοιο ή που δεν θα επιτευχθεί ή που θα επιτευχθεί με κόστος μια τεράστια ύφεση".
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Eurobank: Κέρδη 37εκ ευρώ το πρώτο τρίμηνο (κυρίως λόγω διεθνών δραστηριοτήτων) ….
Όπως ανακοινώθηκε, το Α΄ τρίμηνο 2017 η Eurobank κατέγραψε καθαρά κέρδη €37εκ, εκ των οποίων τα 29εκ
ευρώ ήταν από διεθνή δραστηριότητα.
Ειδικότερα:
Tα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €381εκ., μειωμένα κατά 1,9% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2016
και σταθερά έναντι του Α΄ τριμήνου 2016. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρήθηκε σε 2,31%.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε €80εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017, έναντι €82εκ. το Δ΄
τρίμηνο 2016 και €68εκ. το Α΄ τρίμηνο 2016 και αντιστοιχούσαν σε 50 μονάδες βάσης επί του συνόλου του
ενεργητικού (εξαιρουμένων των δαπανών για τη χρήση των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ).
Τα οργανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,1% σε €461εκ. και τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν από €55εκ. σε €40εκ.
το Α΄ τρίμηνο 2017, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να διαμορφωθούν σε €501εκ., από €526εκ. το Δ΄ τρίμηνο
2016.
Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,4% έναντι του Α΄ τριμήνου 2016 και ανήλθαν σε €245εκ. το Α΄
τρίμηνο 2017, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 4,9% σε €179εκ. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα
διαμορφώθηκε σε 48,8% το Α΄ τρίμηνο 2017.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 5,4% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2016, ενώ αυξήθηκαν κατά
9,6% σε ετήσια βάση σε €217εκ. Παράλληλα, τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 9,6% σε
σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2016 και κατά 1,7% έναντι του Α΄ τριμήνου 2016 σε €257εκ.
Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν θετικά και ανήλθαν σε €154εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017,
ωστόσο τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ήταν αρνητικά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και
διαμορφώθηκαν σε -€72εκ. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης σε 45,0% του
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2017, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €290εκ.
σε σχέση με το τέλος του 2016. Η κάλυψη των NPEs και των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από
προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50,8% και 65,5% αντίστοιχα. Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων
ανήλθαν σε €188εκ. και αντιστοιχούσαν σε 1,94% επί των μέσων χορηγήσεων το Α΄ τρίμηνο 2017.
Οι
δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς το καθαρό
αποτέλεσμα1 διαμορφώθηκε σε €29εκ, με όλες τις χώρες να είναι κερδοφόρες. O δείκτης κεφαλαίων κοινών
μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 17,3% επί του σταθμισμένου ενεργητικού.
Συνέχεια…
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Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης ανήλθε σε 13,9%, από 13,8% στο τέλος του
2016. Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανήλθε σε €12,2δισ. στο τέλος Μαρτίου 2017 και
€11,6δισ. στις 11 Μαΐου του τρέχοντος έτους, μειωμένη κατά €0,8δισ. από τα υψηλά του 2017. Οι καταθέσεις
πελατών μειώθηκαν κατά €372εκ. και οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) υποχώρησαν κατά €446εκ. το Α΄
τρίμηνο 2017. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 115,1% την ίδια περίοδο.
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Νίου: Κάποιες τράπεζες της Ευρώπης βρίσκονται σε άρνηση για τα κόκκινα δάνεια
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters, κάποιες τράπεζες της ευρωζώνης βρίσκονται «σε άρνηση» για τα
προβλήματά τους με τα «κόκκινα» δάνεια, δήλωσε η επικεφαλής του εποπτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, Ντανιέλ Νουί. «Σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης υπάρχουν… τράπεζες που δεν τα πάνε
τόσο καλά αλλά είναι προσηλωμένες –και με θάρρος- στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Και υπάρχον
άλλες που βρίσκονται κάπως σε άρνηση και θα πρέπει να αλλάξουν για να βελτιωθούν», τόνισε η κ. Νουί σε
συνέντευξή της στο Φινλανδικό περιοδικό Talouselämä. Σύμφωνα πάντα με τα όσα είπε η επικεφαλής του
εποπτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτή ήταν η απάντησή της σε ερωτήσεις για τα
αιτήματα για δημόσια στήριξη της Ιταλικής Monte dei Paschi di Siena και για την διαφαινόμενη αποτυχία να
εκκαθαριστεί ο τραπεζικός τομέας τόσο της Ιταλίας όσο και της Γερμανίας. Η Monte dei Paschi di Siena έχει
ένα τεράστιο και αυξανόμενο απόθεμα «κόκκινων» δανείων και έχει υποβάλει αίτημα για ανακεφαλαιοποίηση
από το Ιταλικό κράτος, όμως η διάσωση δεν έχει ακόμα εγκριθεί από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Η ΕΚΤ,
ως ο τραπεζικός επόπτης της ευρωζώνης, προσδιόρισε το κεφαλαιακό έλλειμμα της Monte Paschi στα 8,8 δισ.
ευρώ τον Δεκέμβριο, όμως στις αρχές της εβδομάδας η κ. Νουί είπε πως είναι απαραίτητες «επιπλέον
συζητήσεις» για τις ζημιές της τράπεζας. Ο πρόεδρος της Monte Paschi, Alessancro Falciai, είπε την Τετάρτη
πως παραμένει «εξαιρετικά αισιόδοξος» για το αποτέλεσμα του αιτήματος της τράπεζας. Πρόβλημα έχει και η
ισπανική Banco Popular με μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια ύψους 37 δισ. ευρώ, όμως ο υπουργός
Οικονομικών της Ισπανίας είπε χθες πως δεν αναμένει η τράπεζα να λάβει δημόσια κεφάλαια. Αντιθέτως, η
τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο συγχώνευσης.
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X.A.: Στο +21,83% ο ΓΔ από την 01/01 … Στο +24,97% ο Τραπεζικός
Δείκτης
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Τραπεζικός Δείκτης
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