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Στο τραπέζι ξανά η πρόταση της ΤτΕ για μείωση των κόκκινων δανείων
Στο τραπέζι των συζητήσεων με τους θεσμούς και τις εποπτικές αρχές μπαίνει η πρόταση της ΤτΕ για τη μείωση
των κόκκινων δανείων κατά 40 δισ. ευρώ με χρήση του αναβαλλόμενου φόρου. Την πρόθεση της κυβέρνησης να
εξετάσει τη σχετική πρόταση επιβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στη συνάντηση της
Τρίτης με τους επικεφαλής των θεσμών, ανακοινώνοντας τη σύσταση ομάδας εργασίας που θα εξειδικεύσει τις
λεπτομέρειες του σχεδίου της ΤτΕ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, η αλλαγή στάσης του υπουργείου Οικονομικών και η πρόθεσή του
να ανοίξει τη βεντάλια των λύσεων για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων υπαγορεύονται από την πίεση
που ασκείται στον τραπεζικό κλάδο με το συνεχιζόμενο sell off των μετοχών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το
αρνητικό κλίμα που υπάρχει στην αγορά συνδέεται με το γεγονός ότι η λύση του ΤΧΣ, που προβλέπει τη
μεταφορά στο Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού (Asset Protection Scheme - APS) μη εξυπηρετούμενων δανείων
15 δισ. ευρώ, δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου του προβληματικού χαρτοφυλακίου, που
προσεγγίζει τα 85 δισ. ευρώ. Αλλωστε και παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες υλοποιούν τα σχέδια που έχουν
συμφωνήσει με τον SSM, η προοπτική ενεργοποίησης πρόσθετων εργαλείων αντιμετωπίζεται θετικά. Δεν είναι
τυχαίο ότι τα δύο σχέδια, δηλαδή τόσο αυτό του ΤΧΣ όσο και αυτό της ΤτΕ, θα συζητηθούν με τις διοικήσεις
των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κατά τη συνάντηση που θα έχουν με τον νέο επικεφαλής του SSM, Αντρέα
Ενρία, στη Φρανκφούρτη, ενώ κυριάρχησαν κατά τις συναντήσεις που είχαν οι επικεφαλής των θεσμών με τους
επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών την Τρίτη. Κεντρικό θέμα της συνάντησης των CEO των
ελληνικών τραπεζών με τον κ. Ενρία είναι οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι τράπεζες για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 50 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2021 και οι κεφαλαιακές ανάγκες του 2019 στο
πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process),
γνωστής ως SREP.
Ανάλογες συναντήσεις αναμένεται να έχει επίσης την προσεχή εβδομάδα ο διευθυντής Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας Σπύρος Παντελιάς, ο οποίος μεταβαίνει στη Φρανκφούρτη προκειμένου να παρουσιάσει στις
εποπτικές αρχές τις επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου στα κεφάλαια κάθε τράπεζας. Σημειώνεται ότι στο
βασικό σενάριο οι κεφαλαιακές ανάγκες έχουν υπολογιστεί σε 3 ποσοστιαίες μονάδες (περί τα 3-5 δισ. ευρώ για
όλο το τραπεζικό σύστημα) και η επίπτωση διαφοροποιείται ανά τράπεζα. Τα νέα σενάρια που έχει «τρέξει» η
ΤτΕ, εκμηδενίζουν τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών σε βάθος τριετίας, καθώς περιορίζουν τις προβλέψεις
που θα υποχρεωθούν να πάρουν οι τράπεζες από το 2019 με βάση τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για πλήρη κάλυψη με προβλέψεις και των παλαιών μη εξυπηρετούμενων δανείων σε βάθος οκταετίας, δηλαδή
έως και το 2026. Με βάση τα σχετικά σενάρια, περιορισμένη υπολογίζεται ότι μπορεί να είναι και η επίπτωση
για το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο σύμφωνα με το βασικό σενάριο θα καλύψει μέσω του αναβαλλόμενου φόρου
τη διαφορά από την τιμή μεταβίβασης των κόκκινων δανείων στο SPV και το ποσό που θα ανακτηθεί από την
ανάθεση αυτών των δανείων από ανεξάρτητο διαχειριστή.
Συνέχεια…
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Σε κάθε περίπτωση
και μέχρι όλα αυτά να εξειδικευθούν, περαιτέρω προτεραιότητα στους σχεδιασμούς του
υπουργείου Οικονομικών, όπως έχει ανακοινώσει ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, έχει η πρόταση του ΤΧΣ, η
οποία λόγω του ότι έχει εφαρμοστεί στην περίπτωση της Ιταλίας έχει περισσότερες πιθανότητες να εγκριθεί
σχετικά γρήγορα από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι ακρογωνιαίος λίθος
της πρότασης είναι να έχει το senior κομμάτι της τιτλοποίησης αξιολόγηση (rating) υψηλότερη από αυτή που
έχει το Δημόσιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρμόδιο υπουργείο αναμένεται να αποστείλει τη σχετική πρόταση στην Επιτροπή
έως τα τέλη της εβδομάδας, προκειμένου να εγκριθεί περί τα τέλη Μαρτίου και σε κάθε περίπτωση πριν από το
Πάσχα. Στους υπολογισμούς του το υπουργείο Οικονομικών συνεκτιμά και τον χρόνο των ευρωεκλογών, που
μοιραία οδηγεί σε χαλάρωση και τις υπηρεσίες της Ενωσης.
Η αποστολή της πρότασης στην Επιτροπή θα ανακοινωθεί επισήμως, ώστε να βοηθήσει το άλλο μεγάλο project
του υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή την έκδοση 5ετούς ομολόγου.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Από τις 5/2 η επιστροφή κεφαλαίου 0,42 ευρώ ανά μετοχή της Grivalia
H Grivalia με επιστολή της στο ΧΑ ενημερώνει πωςαπό την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 οι ίδιες μετοχές της
εταιρείας (4.857.273 μετοχές) ακυρώνονται και διαγράφονται.
Επίσης, από την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 οι λοιπές μετοχές της εταιρείας (96.402.727 μετοχές) θα είναι
διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 1,71 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα
συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,42 ευρώ ανά μετοχή.
Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα
διαμορφωθεί σύμφωνα τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου 0,42 ευρώ ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα
αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019.
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Κάτω από τα 2 δισ.ευρώ ο ELA για πρώτη φορά μετά το Μάρτιο του 2015
Kάτω από το όριο των 2 δισ.ευρώ, μετά από περίπου τέσσερα χρόνια, υποχώρησε ο έκτακτος και ακριβός
δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από το Μηχανισμό Εκτακτης Ρευστότητας.
Ετσι κατόπιν τούτου η Τράπεζα της Ελλάδος θα διακόψει τη δημοσίευση Δελτίου Τύπου σχετικά με το
ανώτατο όριο της παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες.
Στο Μηχανισμό αυτό προσέφυγαν για πρώτη φορά οι τράπεζες το 2012 μετά την ολοκλήρωση του PSI
(Αναδιάρθρωση Δημόσιου Χρέους). Την εποχή εκείνη η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον ΕLA ειχε
ξεπεράσει τα 122 δισ.ευρω (το Νοέμβριο 2012).
Στη συνέχεια με τη σταδιακή εξομάλυνση των συνθηκών στην αγορά και στις τράπεζες ο δανεισμός των
τραπεζών από τον ELA μηδενίστηκε περί τα μέσα του 2014. Ωστόσο οι τράπεζες τον Μάρτιο του 2015
προσέφυγαν εκ νέου στο μηχανισμό έκακτης ρευστότητας όταν η ΕΚΤ σταμάτησε να δέχεται τα ελληνικά
ομόλογα ως εγγύηση στις πράξεις αναχρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

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

O οίκος Moody's αναβάθμισε τις τράπεζες Κύπρου και Ελληνική
Σε αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων για τις καταθέσεις των τραπεζών Κύπρου και Ελληνική
σε B3 από Caa1, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody's, επισημαίνοντας ότι τα κεφάλαιά τους είναι
ενισχυμένα και ότι οι προοπτικές είναι σε θετικό ορίζοντα.
Επίσης, ο οίκος αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου τους (CRRs) σε
Β1 από το Β2.
Η αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Τράπεζας Κύπρου, αποδίδεται σε αλλαγές στη δομή ευθύνης της
τράπεζας. Ειδικότερα, η έκδοση κεφαλαίων 220 εκ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2018, ενισχύει τα αποθέματα που
είναι διαθέσιμα για την προστασία των καταθετών και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του
αντισυμβαλλόμενου.
Η αναβάθμιση της Ελληνικής Τράπεζας καταγράφει το ενισχυμένο franchise, την ποιότητα του ενεργητικού
και το κεφάλαιό της, ακολουθώντας:
Συνέχεια…
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1) την ενσωμάτωση 9,3 δισ. ευρώ, κυρίως περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κυρίως καταθέσεων, που
αποκτήθηκαν το καλοκαίρι από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και
2) την αύξηση κεφαλαίου ύψους 150 εκ. ευρώ για την οποία η τράπεζα έχει ήδη λάβει δεσμευτικές δεσμεύσεις
και θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019.
Και για τις δύο τράπεζες, οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες του οίκου για περαιτέρω
βελτίωση των οικονομικών μεγεθών τους, κυρίως της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων τους επόμενους
12-18 μήνες, στο πλαίσιο βελτίωσης του λειτουργικού περιβάλλοντος στην Κύπρο.
Οι ενέργειες αξιολόγησης ενσωματώνουν τις βελτιώσεις στο λειτουργικό περιβάλλον, που ώθησαν τον
οργανισμό αξιολόγησης να αυξήσει το προφίλ μακροεντολών για τις τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο
κατά μία βαθμίδα από το «Weak» στο «Weak +».
Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ισχυρές τάσεις ανάπτυξης με αύξηση 3,7% στο πραγματικό ΑΕΠ για το 2019,
ποσοστό πολύ ψηλότερο από το μέσο όρο της πρόβλεψης των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 1,8% και
συνεχιζόμενης μείωσης της ανεργίας, που ανερχόταν στο 9,2% τον Νοέμβριο του 2018.
Η Κύπρος έχει καταγράψει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις της ανεργίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ από το
2013.
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Υπουργός Εμπορίου ΗΠΑ: Υπάρχει μεγάλη απόσταση για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας
Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος εκτίμησε σήμερα ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο απέχουν
ακόμη πάρα πολύ από την επίλυση της εμπορικής διένεξής τους, εκφράζοντας όμως ταυτόχρονα την αισιοδοξία
του ότι υπάρχει μια πιθανότητα να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε εμπορική συμφωνία.
Μια μεγάλη κινεζική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από σχεδόν 30 αξιωματούχους, θα βρίσκεται στην
Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα για ένα νέο γύρο εμπορικών συνομιλιών, είπε ο Ρος, καθώς οι δύο
μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα πριν από την 1η Μαρτίου.
«Έχουμε κάνει σημαντική προκαταρκτική δουλειά αλλά απέχουμε μίλια και μίλια από την εξεύρεση λύσης»,
είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
Το γεγονός ότι η επίλυση του ζητήματος απέχει ακόμη πολύ, «δεν πρέπει να εκπλήσσει», εξήγησε ο Αμερικανός
υπουργός, τονίζοντας ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά ζητήματα» και επειδή οι διαπραγματεύσεις είναι
«περίπλοκες». Υπενθύμισε επίσης ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι να
συναινέσει η Κίνα σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλάζοντας τις εμπορικές πρακτικές της που η
Ουάσινγκτον τις θεωρεί «δόλιες».
\ είναι πολύ περίπλοκο θέμα, υπάρχουν πάμπολλα ζητήματα, όχι μόνο το πόση σόγια και πόση
«Το εμπόριο
ποσότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου θα πουληθεί», κατέληξε ο Ρος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Παρά τη μιζέρια και τις προβληματικές προοπτικές για το σύνολο του
2019 (όπως και στις διεθνείς αγορές). Διάθεση για περαιτέρω
αντίδραση δείχνει το Χ.Α. βραχυπρόθεσμα….
Relative Strength Index (55.2879)
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