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Moody's: H ECB στηρίζει την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Moody’s σε ανάλυση της: «Ανάσα» στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών
προσφέρουν οι ανοικτές «στρόφιγγες» ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία προσφέρει
πρόσβαση σε ρευστότητα με αρνητικό επιτόκιο, όπως τονίζει η Moody's σε ανάλυσή της.
Οι αναλυτές της Moody’s, επικαλούνται τα πρόσφατα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος που έδειξαν απότομη
αύξηση της χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών μέσω της ΕΚΤ από τις αρχές του έτους. Όπως
σημειώνεται, τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΚΤ παρέχουν φθηνή ρευστότητα σε όλες τις τράπεζες τη
Ευρωζώνης, αλλά τον Απρίλιο η ΕΚΤ επανέφερε το waiver, καθιστώντας επιλέξιμα τα ελληικά κρατικά ομόλογα
ως ενέχυρα για τη χορήγηση πιστώσεων στις ελληνικές τράπεζες, παρά την πιστοληπτική τους αξιολόγηση κάτω
από την investment-grade βαθμίδα.
«Η αυξημένη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών θα τις βοηθήσει να μετριάσουν τις προκλήσεις που
απειλούν την κερδοφορία τους, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού
μειώνουν τις ευκαιρίες για ποιοτική δανειοδότηση, περιορίζουν τα έσοδα από προμήθειες και οδηγούν σε
λιγότερα κέρδη από συναλλαγές, καθώς και σε ενδεχόμενες ζημίες από επενδύσεις», υπογραμμίζει η Moody's
στην ανάλυσή της.
Όπως αναφέρουνε οι αναλυτές της Moody’s, oι ελληνικές τράπεζες αύξησαν τη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ
στα 21,5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο -ποσό που αναλογεί στο 8% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού- από 12,4
δισ.ε υρώ τον Μάρτιο του 2020 και 8,1 δισ. ευρώ -ή 3% του συνολικού ενεργητικού- τον Δεκέμβριο του 2019. Η
αποδοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων ως εγγυήσεων από την ΕΚΤ επέτρεψε στα ελληνικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αντλήσουν αυξημένη ρευστότητα μέσω των μακροπρόθεσμων δημοπρασιών
αναχρηματοδότησης(LRTROs) της κεντρικής τράπεζας και με αρνητικό επιτόκιο, καθώς η ρευστότητα που
παρέχεται στις εμπορικές τράπεζες της Ευρωζώνης είναι με επιτόκιο -0,5%.
«Το αρνητικό (-0,5%) κόστος δανεισμού μέσω των LTROs σε συνδυασμό με τις αυξημένες καταθέσεις ιδιωτικού
τομέα(145 δισ. ευρώ) τον Μάρτιο του 2020 προσφέρουν στήριγμα στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών από
τόκους καθώς και στην κερδοφορίας τους στη διάρκεια των οικονομικών προκλήσεων της φετινής χρονιάς. Η
ελληνική οικονομία πιθανότατα θα συρρικνωθεί πάνω από 5% φέτος, εξαιτίας τoυ Lockdown, και του
χτυπήματος στον τουρισμό, που συνεισέφερε περίπου στο 12% του ΑΕΠ το 2019. Γι' αυτό αναμένουμε
αποδυνάμωση της κερδοφορίας των τραπεζών, καθώς οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες μειώνουν τις ευκαιρίες
για ποιοτικό δανεισμό», αναφέρει ο οίκος στην ανάλυσή του. Παρ' όλα αυτά, αναμένει περιορισμένη επιδείνωση,
καθώς οι τράπεζες συνεχίζουν να ειπράττουν τόκους, παρά τα κυβερνητικά μέτρα ελάφρυνσης που αναστέλλουν
για έξι μήνες την αποπληρωμή του δανειακού κεφαλαίου.
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Σε υψηλό 6 εβδομάδων το πετρέλαιο
Ανοδικά ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτη το πετρέλαιο, διαμορφούμενο σε υψηλό περίπου 2,5 μηνών,
αντλώντας ώθηση από τα χαμηλότερα αποθέματα των ΗΠΑ, τις περικοπές της παραγωγής από τα μέλη του
OPEC+ αλλά και τη μικρή ανάκαμψη της ζήτησης ως απόρροια της σταδιακής άρσης των περιορισμών που
είχαν επιβληθεί στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Ωστόσο, ο "μαύρος χρυσός” έκλεισε μακριά από τα υψηλά ημέρας, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μερική
κατοχύρωση των υψηλών κερδών που έχουν καταγράψει το τελευταίο διάστημα, αλλά και λόγω της
αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά με τον ρυθμό ανάκαμψης της ζήτησης.
Τα κέρδη του πετρελαίου περιόρισε επίσης και η αναζωπύρωση της έντασης στις σχέσεςι των ΗΠΑ με την
Κίνα, που έχουν επανέλθει στο προσκήνιο μετά την απειλή της Ουάσιγκτον ότι θα επιβάλλουν κυρώσεις στην
ασιατική χώρα με αφορμή τον ρόλο της στην εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και την
"απάντηση” του Πεκίνου ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προχωρήσει σε αντίποινα. Εξέλιξη που διαμορφώνει
σκηνικό ανάλογο με εκείνο του προηγούμενου έτους, όπου οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου
προχωρούσαν σε επιβολή δασμών στο πλαίσιο της διαμάχης τους για το εμπόδιο.
Παρ’ όλα αυτά, οι ανησυχίες αυτές δεν κατόρθωσαν να αναστρέψουν το θετικό κλίμα στην αγορά.
Έτσι, το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε σήμερα κατά 43 σεντς ή 1,38% και έκλεισε στα 33,92 δολάρια το
βαρέλι, αν και ενδοσυνεδριακά έφτασε μέχρι και τα 34,66 δολάρια. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από
τις 10 Μαρτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Dow Jones.
Αντίστοιχη πορεία κατέγραψε και το πετρέλαιο τύπου brent, που αποτελεί και το παγκόσμιο σημείο αναφοράς,
το οποίο "κέρδισε” 31 σεντς ή 0,9% και διαμορφώθηκε στα 36,06 δολάρια το βαρέλι, επίσης στο υψηλότερο
επίπεδο από τις 10 Μαρτίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του μήνα, οι τιμές WTI (συμβόλαιο επόμενου μήνα), έχουν σκαρφαλώσει
80% υψηλότερα, ενώ οι τιμές του brent γράφουν κέρδη 43%.
Το θετικό κλίμα στην αγορά σήμερα τροφοδότησαν τα στοιχεία για τα αποθέματα των ΗΠΑ, που έδειξαν ότι η
μείωση της παραγωγή συνεχίζεται, με τα αμερικανικά αποθέματα να μειώνονται κατά 5 εκατ. βαρέλια την
περασμένη εβδομάδα, παρότι οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση.
Εν τω μεταξύ, μέχρι στιγμής τον Μάιο, ο OPEC+ έχει μειώσει τις εξαγωγές πετρελαίου κατά περίπου 6 εκατ.
βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με εταιρείες που παρακολουθούν τις ροές, υποδηλώνοντας τη δέσμευση των
χωρών να τηρήσουν τη συμφωνία για μείωση της παραγωγής.
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Μάας: Αισιόδοξος για συμφωνία της ΕΕ στη βάση της γαλλογερμανικής
πρότασης
Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει συμφωνία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση επί του σχεδίου ανάκαμψης από τη κρίση του κοροναϊού που πρότειναν η Γερμανίδα
καγκελάριος ‘Αγγελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε συνέντευξή του που δημοσιεύει η
εφημερίδα Die Welt.
«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση του κοροναϊού. Η
πρόταση (Μέρκελ – Μακρόν) υποβλήθηκε, φυσικά, με σκοπό να διευκολύνει την ευρεία έγκριση την οποία και
θα υποστηρίξω, διότι εν τέλει όλοι θα επωφεληθούμε από αυτήν. Γι ‘αυτό και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα
καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός.
Απομένει να ξεπεραστούν oι «εμμονικές δυνάμεις» σε τμήματα των CDU-CSU
«Το αναπτυξιακό σχέδιο ανατρέχει σε ιδέες του ομοσπονδιακού υπουργού Οικονομικών Όλαφ Σολτς. Φυσικά
και το ψηφίσαμε στον κυβερνητικό συνασπισμό. Είναι γνωστό (βέβαια) ότι όχι μόνο ο υπουργός Εξωτερικών,
αλλά και ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είχε αυτήν την πρωτοβουλία, είναι μέλη του Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος της Γερμανίας (SPD).»
» Εκείνο που μάλλον απομένει είναι να ξεπεραστούν oι «εμμονικές δυνάμεις» σε τμήματα της
Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU-CSU). Είμαι απολύτως βέβαιος (όμως) ότι και η
Χριστιανοδημοκρατική Ένωση θα αναγνωρίσει στο τέλος πόσο σημαντική είναι η ευρωπαϊκή συνοχή και η
οικονομική ανάκαμψη, ειδικά για τη Γερμανία ως εξαγωγικό κράτος», υπογράμμισε ο Μάας.
Εξαιρετικά επικίνδυνο για την ΕΕ εάν υπάρξει αντιευρωπαϊκή πλειοψηφία πχ στην Ιταλία
«Τώρα είναι σημαντικό να επενδύσουμε στο μέλλον, με άλλα λόγια στην απαραίτητη οικολογική και ψηφιακή
αναδιάρθρωση της κοινωνίας μας.»
» Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επεξεργαστούν συγκεκριμένα σχέδια για το πώς θα χρησιμοποιήσουν τα
χρήματα για να αντιμετωπίσουν την κρίση και να καταστήσουν την οικονομία τους πιο ανθεκτική. Και θέλουμε
επίσης να συνδέσουμε τα κεφάλαια (αυτά) με το κράτος δικαίου», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.
«Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την Ευρώπη – και επομένως και για τη Γερμανία εάν υπάρξει αντιευρωπαϊκή
πλειοψηφία σε ένα μεγάλο κράτος μέλος της ΕΕ όπως η Ιταλία, τότε τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα στην
ΕΕ.»
» Δεν μπορεί κανείς να απελευθερωθεί εύκολα από τις αντιγερμανικές προκαταλήψεις, (γι αυτό και) ο τόνος
όσων λέμε έχει μεγάλη σημασία. Η Γερμανία θεωρείται συχνά, ειδικά στη νότια Ευρώπη, πανίσχυρη. Εάν
ενισχύουμε αυτούς τους φόβους με τον δασκαλίστικο τρόπο μας, ρίχνουμε νερό στο μύλο των λαϊκιστών. Αυτήν
την χάρη δεν πρέπει να τους την κάνουμε», τόνισε τέλος ο Μάας στην εφημερίδα Die Welt.
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ΤτΕ: Μεγάλη πτώση 71% των τουριστικών εσόδων τον Μάρτιο
Τις πρώτες «πληγές» στον ελληνικό τουρισμό αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΤτΕ για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του Μαρτίου, με απότομη «βουτιά» των τουριστικών
εσόδων στα 92 εκατ. ευρώ, από 318 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Τα κλειστά σύνορα, τα καθηλωμένα αεροσκάφη και η αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων είχαν ως
αποτέλεσμα την πτώση 46,8% στις αφίξεις ξένων ταξιδιωτών, με μείωση κατά 71% και των σχετικών εισπράξεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών εμφάνισε μικρότερο έλλειμμα 1,106 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, από έλλειμμα 1,538 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο
μήνα του 2019, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των ισοζυγίων αγαθών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, περιορίστηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου
υπηρεσιών. Στο πρώτο τρίμηνμο, το έλλειμα βελτιώθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 201 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2019.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 319 εκατ. ευρώ λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και παρά τη μείωση των σχετικών εξαγωγών
κατά 5,4%, καθώς οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό, κατά 12%. Η εξελίξεις αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη διακοπή της οικονομικής
δραστηριότητας διεθνώς λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το ισοζύγιο καυσίμων δεν μεταβλήθηκε σημαντικά. Η μείωση των εξαγωγών και των
εισαγωγών καυσίμων οφείλεται στη μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς, ενώ σε σταθερές τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές καυσίμων σημείωσαν αύξηση κατά
37%και 82% αντίστοιχα σε σχέση με το Μάρτιο του 2019.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, λόγω της επιδείνωσης κυρίως του ισοζυγίου μεταφορών (που οφείλεται πρωτίστως στη μείωση κατά 16,7% των
καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές) και δευτερευόντως των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών σημείωσε
μείωση, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 46,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 71%, λόγω της διακοπής των αεροπορικών μεταφορών και της
λειτουργίας των ξενοδοχείων. Οι ταξιδιωτικές δαπάνες των κατοίκων στο εξωτερικό επίσης μειώθηκαν σημαντικά κατά 75,7%, αλλά δεν αντιστάθμισαν πλήρως τη μείωση
των εισπράξεων.
Το α΄ τρίμηνο του 2020, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε σε 3,5 δισ. ευρώ, κατά 201 εκατ. ευρώ μικρότερο σε σχέση με
εκείνο της ίδιας περιόδου του 2019, καθώς η βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων υπεραντιστάθμισε την επιδείνωση των υπόλοιπων
ισοζυγίων.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων επιδεινώθηκε. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς
καύσιμα αυξήθηκαν κατά 4,5% σε τρέχουσες τιμές (5,0% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,5% σε τρέχουσες τιμές και κατά 2,0% σε
σταθερές τιμές. Η μείωση των εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων οφείλεται στην πτώση των τιμών του πετρελαίου, ενώ σε σταθερές τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές
καυσίμων σημείωσαν αύξηση, κατά 5,1% και 15,4% αντίστοιχα.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε λόγω της επιδείνωσης κυρίως του ισοζυγίου μεταφορών, καθώς και του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Το ταξιδιωτικό
ισοζύγιο παρουσίασε βελτίωση το α΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις
παρουσίασαν μείωση κατά 5,6% και 17,1% αντίστοιχα, λόγω των εξελίξεων του Μαρτίου.
Τέλος, τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασαν επιδείνωση κατά 38,4 εκατ. ευρώ και βελτίωση κατά 201,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Ισοζύγιο Κεφαλαίων
Το Μάρτιο του 2020, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 116,4 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 67 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2019, λόγω κυρίως της αύξησης των
εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης. Το α΄ τρίμηνο του 2020, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 256,5 εκατ. ευρώ, κατά 70 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της
ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους.
Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων
Το Μάρτιο του 2020, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό)
κατέγραψε έλλειμμα 990 εκατ. ευρώ, κατά 615 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Μαρτίου του 2019. Το α΄ τρίμηνο του 2020, το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 3,3 δισεκ.
ευρώ, μικρότερο κατά 271 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
Το Μάρτιο του 2020, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων δεν σημειώθηκαν αξιόλογες συναλλαγές.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της αύξησης (κατά 3,3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων
κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία συνδέεται με τοποθετήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΚΤ, κατά κύριο
λόγο του προγράμματος PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme). Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση
(κατά 1,3 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.
Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 691 εκατ. ευρώ) των
τοποθετήσεων των εγχωρίων πιστωτικών ιδρυμάτων, θεσμικών επενδυτών και επιχειρήσεων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των αντίστοιχων
υποχρεώσεων κατά 7,4 δισεκ. ευρώ συνδέεται κυρίως με την αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων κατοίκων προς μη κατοίκους (κυρίως λόγω αύξησης των δανειακών
υποχρεώσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στο εξωτερικό που προέρχεται από αναταξινόμηση υποχρεώσεων οι οποίες σχετίζονται με τιτλοποιημένα δάνεια συστημικής
τράπεζας, χωρίς να επηρεάζεται η Διεθνής Επενδυτική Θέση της χώρας), όπως και με κινήσεις του λογαριασμού TARGET.
Το α΄ τρίμηνο του 2020, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις
μη κατοίκων στην Ελλάδα) διαμορφώθηκε σε 885 εκατ. ευρώ.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε αύξηση των απαιτήσεων έναντι του εξωτερικού, λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα
γραμμάτια του εξωτερικού (3,5 δισεκ. ευρώ), η οποία συνδέεται με τοποθετήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΚΤ, κατά κύριο λόγο του
προγράμματος PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), όπως προαναφέρθηκε. Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται
κυρίως στη μείωση (κατά 1,2 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 1,4 δισεκ. ευρώ) των
τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (1,4 δισεκ. ευρώ). Η
αύξηση των υποχρεώσεών τους έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την αύξηση του παθητικού του λογαριασμού TARGET.
Στο τέλος Μαρτίου του 2020, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 8,5 δισ. ευρώ, έναντι 6,5 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2019.



\

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Συνεχίζει να παραμένει υψηλότερα των 600 μονάδων ο ΓΔ ….. Αδύναμος
κρίκος πάντα οι τράπεζες, με εντυπωσιακές απώλειες 70% από 01/01/20

V

