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Τι λένε οι CEOs των ελληνικών τραπεζών στο Bloomberg
Σε δηλώσεις τους στο Bloomberg, αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, υποστηρίζοντας ότι
μπορούν να διαχειριστούν με άνεση την απώλεια του waiver από την ΕΚΤ. Η λήξη του προγράμματος διάσωσης την προηγούμενη
εβδομάδα ήρθε μαζί με μία… παγίδα επισημαίνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Μπορεί να έδωσε τέλος στον έλεγχο της οικονομικής
πολιτικής της χώρας από τρίτους, αλλά αναγκάζει τις ελληνικές τράπεζες να σταθούν ξανά στα δικά τους πόδια, παρά το γεγονός ότι
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόγραμμα με επισφαλή δάνεια στην Ευρώπη.
Ειδικότερα, όσο διαρκούσε το πρόγραμμα διάσωσης, η ΕΚΤ εξαιρούσε τις ελληνικές τράπεζες από τον κανόνα να μην δέχεται ως εχέγγυα
κρατικά ομόλογα με διαβάθμιση μη επενδυτικής κατηγορίας (junk) και μπορούσε ως εκ τούτου να τους προσφέρει τη ρευστότητα που
είχαν τόσο ανάγκη.
Αυτή η εξαίρεση δεν ισχύει πλέον.
Στο αποκορύφωμα της κρίσης χρέους, οι ελληνικές τράπεζες χρειάστηκαν από την ΕΚΤ ρευστότητα ύψους άνω των 150 δισ. ευρώ,
καθώς είχαν χάσει την πρόσβαση σχεδόν σε κάθε είδους διατραπεζικά δάνεια, όπως και ένα μεγάλο μέρος της καταθετικής βάσης τους. Η
ανάγκη αυτή έχει πλέον περιοριστεί μόλις στα 13 δισ. ευρώ, από τα τέλη Ιουλίου. Από αυτά, μόνο τα 3,5 δισ. ευρώ καλύπτονται από
εγγυήσεις επιλέξιμες για τις πράξεις της ΕΚΤ.
Ωστόσο και οι τέσσερις διευθύνοντες σύμβουλοι των ελληνικών συστημικών τραπεζών δήλωσαν στο Bloomberg ότι είναι σίγουροι πως
μπορούν να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα.
«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη υποκαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος της έκτακτης ρευστότητας που χρειάστηκαν στο απόγειο της
κρίσης με χρηματοδότηση από την αγορά», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Ergasias, Φωκίων Καραβίας. «Εάν δεν
υπάρξει σημαντική περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά, δεν αναμένουμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες με τη χρήση των
υπολοίπων ελληνικών κρατικών ομολόγων για παρόμοιες πράξεις της αγοράς», συμπληρώνει.
Η επίδραση της μη δυνατότητας χρήσης ελληνικών κρατικών ομολόγων θα είναι «ελάχιστη», τόνισε από την πλευρά του ο διευθύνων
σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς.
Ο Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, προχώρησε ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας την κατάργηση
του waiver «πρακτικά άνευ σημασίας». Η τράπεζά του, η μεγαλύτερη της χώρας βάσει ενεργητικού, όπως δήλωσε στο Bloomberg, έχει
λάβει μέτρα για να μεταφέρει περίπου 1 δισ. ευρώ χρηματοδότησης της ΕΚΤ στην διατραπεζική αγορά repo.
Η Alpha Bank έχει διατηρήσει γραμμές χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, αντικαθιστώντας τα ελληνικά κρατικά ομόλογα και τα έντοκα
γραμμάτια με άλλα αποδεκτά assets από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Δημήτρη Μαντζούνη. Επίσης, η τέταρτη
μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδας έχει αυξήσει τις συναλλαγές στην ανοιχτή αγορά repo με διεθνείς αντισυμβαλλόμενους, δήλωσε.
Καθώς οι ελληνικές τράπεζες ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το α΄ εξάμηνο αυτήν την εβδομάδα, οι
επικεφαλής των τραπεζών δήλωσαν πως αυτό που χρειάζεται περισσότερο η Ελλάδα είναι να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που θα
προσελκύσουν επενδύσεις.
Η κύρια πρόκληση θα είναι οι τράπεζες να διαχειριστούν τις μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις τους, οι οποίες, κοντά στο ήμισυ του συνόλου
του δανεισμού, είναι οι μεγαλύτερες στην ευρωζώνη, ανέφερε ο Φ. Καραβίας της Eurobank.
Ο ίδιος δήλωσε πως στους επόμενους μήνες, θα παρουσιάσουν στις ρυθμιστικές αρχές σχέδια για τη μείωση του ποσοστού στα mid-teens
μέχρι το τέλος του 2021.
Από την πλευρά του ο Παύλος Μυλωνάς της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε πως «η επιπλέον βελτίωση της εμπιστοσύνης για την
προσέλκυση τόσο εγχώριων όσο και διεθνών επενδύσεων, απαιτεί την σταθερή εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και τον
εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών».
Οι κύριοι κίνδυνοι εκτός της κόπωσης στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, προκύπτουν από εξωτερικούς παράγοντες, τόνισε, με τους
δύο μεγαλύτερους γείτονες της χώρας, την Ιταλία και την Τουρκία, να βιώνουν οικονομικές δυσκολίες.
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Αυξήθηκαν οι καταθέσεις τον Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ
Αύξηση στα 130,2 δισ. ευρώ κατέγραψαν τον Ιούλιο οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυρών έναντι 129,4
δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος σε ετήσια βάση οι καταθέσεις εμφανίζουν αύξηση κατά
7,4%.
Από την αύξηση των 841 εκατ. ευρώ που καταγράφηκε τον Ιούλιο τα 301 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις καταθέσεις
των επιχειρήσεων (έναντι αυξήσεως 272 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα) και τα υπόλοιπα 540 εκατ. ευρώ σε
καταθέσεις ιδιωτών (έναντι αυξήσεως 1,086 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα).
Αντιθέτως, η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε κατά 1,5% %, από -1,2% τον προηγούμενο μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 998 εκατ.
ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.055 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2018, ήταν θετική κατά
143 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 443 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε -8,4% από -9,7% τον προηγούμενο
μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2018, ήταν αρνητική κατά
846 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.053 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής διαμορφώθηκε σε -1,0% από -0,4% τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων
διαμορφώθηκε στο -0,9% από -0,7% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής
τους ήταν αρνητική κατά 745 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 929 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -2,6% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία
καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 102 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 123
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Αρνητική κατά 135 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα
ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούλιο του 2018, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 27 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -2,1%,
αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
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DBRS: Αξιολόγηση ΒΒΒ στα καλυμμένα ομόλογα της Πειραιώς
Όπως ανακοίνωσε ο επενδυτικός οίκος DBRS, δίνει προσωρινή πιστοληπτική αξιολόγηση BBB (χαμηλή) στα
ελληνικά καλυμμένα ομόλογα της Τράπεζας Πειραιώς τα οποία εκδόθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
καλυμμένων ομολόγων της τράπεζας ύψους 10 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου
αξιολόγησης, υπάρχουν πέντε σειρές που εκκρεμούν σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος, συνολικού
ονομαστικού ποσού 4,5 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό υπόλοιπο των δανείων (Ιούνιος 2018) στο πρόγραμμα
καλυμμένων ομολόγων είναι 5,9 δισ. ευρώ στεγαστικών δανείων εξασφάλισης πρώτης τάξης, καταλήγοντας σε
μία συνολική υπερκάλυψη ύψους 32%. Όπως σημειώνεται, όλα τα assets του προγράμματος της τράπεζας είναι
σε ευρώ έτσι οι επενδυτές δεν έχουν έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο.
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L' Echo: Το Βέλγιο θα αποδώσει περίπου 222 εκατ. από τόκους στην Ελλάδα
Το Βέλγιο θα αποδώσει συνολικά 221,8 εκατ. ευρώ στην Αθήνα, στο πλαίσιο της διάθεσης των κερδών που
αποκόμισαν οι κεντρικές τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα, γράφει η εφημερίδα L' Echo.
«Εν μέσω κρίσης, η ΕΚΤ είχε προχωρήσει το 2010 σε επαναγορά ελληνικού δημόσιου χρέους, κάτι που
επέτρεψε στο ευρωσύστημα (ΕΚΤ και εθνικές κεντρικές τράπεζες) να πραγματοποιήσουν κέρδη. Στις 22
Ιουνίου, τα κράτη - μέλη της ευρωζώνης συμφώνησαν να αποδώσουν αυτά τα κέρδη στην Ελλάδα, στο πλαίσιο
ολοκλήρωσης του 3ου προγράμματος χρηματοδότησης της χώρας.
Οι συναλλαγές θα λάβουν χώρα Δεκέμβριο και Ιούνιο, από αυτήν τη χρονιά και μέχρι το 2022. Τα χρήματα θα
χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τις ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας ή για τη χρηματοδότηση
επενδύσεων που θα λάβουν το πράσινο φως των πιστωτών».
Τα ποσά ανά χώρα δεν έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί, αλλά η L' Echo αναφέρει ότι έλαβε την πληροφορία αυτή
από το βελγικό υπουργείο Οικονομικών.
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Handelsblatt: «Η Ελλάδα παραμένει ειδική περίπτωση»
Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη αρκετά μακριά από τις κεφαλαιαγορές, εκτιμά η οικονομική Handelsblatt, ενώ η εβδομαδιαία εφημερίδα
Der Freitag κάνει λόγο για το πλήγμα της ελληνικής κρίσης στον πολιτισμό.
Η Handelsblatt επιχειρεί να αποδομήσει το αφήγημα του έλληνα πρωθυπουργού για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Η οικονομική
εφημερίδα του Ντύσελντορφ κάνει λόγο για «επίπονη επιστροφή στις κεφαλαιαγορές» και σχολιάζει: «Ο Αλέξης Τσίπρας γιορτάζει το
τέλος των προγραμμάτων βοήθειας ως 'λύτρωση'. Η χώρα θα πρέπει όμως να περιμένει ακόμη μέχρι να λάβει άφεση αμαρτιών από τις
κεφαλαιαγορές». 
Ο ανταποκριτής της HB στην Αθήνα σημειώνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πορευθεί προς το παρόν με τα χρήματα του δημοσιονομικού
αποθέματος. «Διότι η χώρα είναι ακόμη αρκετά μακριά από την προσδοκώμενη επιστροφή στις κεφαλαιαγορές. Τη Δευτέρα η απόδοση
του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου βρέθηκε στο 4,19%. Συγκριτικά: Το δεκαετές ομόλογο της Πορτογαλίας αποδίδει 1,83% στους
επενδυτές, το ισπανικό 1,42%. Μεταξύ των πέντε κρατών της ευρωζώνης που υπήχθησαν από το 2010 σε προγράμματα στήριξης, η
Ελλάδα παραμένει ακόμη ειδική περίπτωση. Η χώρα έμεινε στον μηχανισμό διάσωσης πάνω από οκτώ χρόνια ενώ οι υπόλοιπες χώρες
το πολύ τρία. Η ελληνική διάσωση απορρόφησε περισσότερα κεφάλαια από ό,τι το σύνολο των προγραμμάτων των υπόλοιπων χωρών
μαζί. Και κανένα κράτος της ευρωζώνης δεν έχει υψηλότερο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ», επισημαίνει η οικονομική εφημερίδα.
Η Πορτογαλία χρειάστηκε χρόνια
Η HB παραθέτει παραδείγματα άλλων χωρών του ευρώ που είχαν χάσει την πρόσβασή τους στις αγορές για να καταδείξει ότι ο δρόμος
για της επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές είναι ακόμη μακρύς: «Η Κύπρος ολοκλήρωσε πρόωρα το πρόγραμμά της το 2016, ακόμη
όμως βρίσκεται στην κατηγορία των χωρών που τα ομόλογά τους αξιολογούνται ως σκουπίδια. Η Πορτογαλία μπόρεσε να βγει με το
2014 από τον μηχανισμό διάσωσης, χρειάστηκε να περιμένει όμως μέχρι το 2017 για να επιστρέψει στην 'επενδυτική βαθμίδα' Οι
αναλυτές της Citigroup εκτιμούν στην τελευταία στρατηγική τους ανάλυση για την παγκόσμια οικονομική εξέλιξη ότι η Ελλάδα θα
μπορέσει να ανακτήσει το συντομότερο σε τέσσερα χρόνια το στάτους της 'επενδυτικής βαθμίδας».
Ο γερμανός ανταποκριτής επισημαίνει ότι η Ελλάδα «θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών
με δοκιμαστική έκδοση ομολόγων, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για διαρκή επιστροφή της στις κεφαλαιαγορές. Το αν θα επιτευχθεί αυτό
εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες, που η Αθήνα αδυνατεί να επηρεάσει, αλλά και από τη μελλοντική πολιτική της κυβέρνησης».
Η ελληνική κρίση χτύπησε και τον πολιτισμό
Ρεπορτάζ για το πως η κρίση στην Ελλάδα έπληξε σοβαρά και τον χώρο του πολιτισμού δημοσιεύει η εβδομαδιαία εφημερίδα Der
Freitag. «Όπως ολόκληρη η χώρα, έτσι και τα πολιτιστικά ιδρύματα στην Αθήνα δίνουν μάχη επιβίωσης», επισημαίνει το άρθρο της
Έλενα Σμιθ, ανταποκρίτριας της βρετανικής εφημερίδας Guardian στην ελληνική πρωτεύουσα. Η δημοσιογράφος παραθέτει ως
χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, τον αρχαιότερο του είδους στην Ελλάδα. «Ο σύλλογος που έλαβε το
όνομά του από την κατοικία των Μουσών ιδρύθηκε το 1865 'με σκοπό την πνευματική κοινωνική και ηθική βελτίωση' του έθνους. Η
προσφάτως απελευθερωθείσα από τα δεσμά της οθωμανικής κυριαρχίας Ελλάδα προσπαθούσε να μοιάσει σε άλλα κράτη της Ευρώπης.
Ο Παρνασσός ήταν το σημείο συνάντησης συγγραφέων, το μέρος όπου τραγούδησε η Μαρία Κάλλας, όπου καλλιτέχνες εγκαινίαζαν
εκθέσεις και μέλη βασιλικών οικογενειών απηύθυναν χαιρετισμούς. Η μοίρα του Παρνασσού τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζει την
αντίστοιχη των Ελλήνων», σημειώνει το δημοσίευμα. «Περάσαμε δύσκολους καιρούς. […] Μπορεί να πει κανείς ότι ήταν μια εποχή
κατάρρευσης. Αλλά τέτοιες περίοδοι συνοδεύονται πάντα από μια αναγέννηση, την οποία προσδοκούμε τώρα'», σχολιάζει ο γενικός
γραμματέας του συλλόγου Λεωνίδας Γεωργόπουλος.
Η αρθρογράφος αναφέρει τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός ως περίπτωση «αφαίμαξης» στο πλαίσιο της πολιτικής λιτότητας στην
\
Ελλάδα. «Εξαιτίας των συρρικνούμενων προϋπολογισμών έπρεπε να απολυθούν δύο άτομα του προσωπικού ασφαλείας, δύο
εργαζόμενοι στην υποδοχή, δύο άτομα από την υπηρεσία καθαρισμού και δύο λογιστές. Ο Παρνασσός παλεύει μέχρι σήμερα κάθε μήνα
για να μπορέσει να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Εξαιτίας της ελλιπούς χρηματοδότησης πλήττεται η συλλογή βιβλίων του
συλλόγου, μια από τις καλύτερες και παλαιότερες στην Ελλάδα. Στο υπόγειο του κτηρίου όπου στεγάζεται ο Παρνασσός χοντρά παλιά
βιβλία ξεχειλίζουν από παραφορτωμένα ξύλινα ράφια. Οι λεπτές ράχες βιβλίων του 18ου και 19ου αιώνα έχουν μερικώς καταστραφεί
από τη σκόνη, την υγρασία και τους σοβάδες που πέφτουν», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.
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Παρά την πρόσφατη αντίδραση, ο δείκτης συνεχίζει να βρίσκεται
χαμηλότερα των 740 μονάδων …..
Relative Strength Index (48.9575)
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