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Μέσω Ιταλία …. Ευρωπαϊκή χείρα βοηθείας για την εξυγίανση και των ελληνικών τραπεζών
Πρόταση για αλλαγή των κανόνων απεικόνισης ζημιών που προέρχονται από τη μαζική ρευστοποίηση κόκκινων
δανείων έχει ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να βοηθήσει τον τραπεζικό κλάδο να εξυγιανθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg, το σχέδιο προορίζεται για την υποστήριξη
κυρίως των ιταλικών τραπεζών, ωστόσο μπορεί να ωφελήσει και τις ελληνικές τράπεζες στην προσπάθειά τους
για μείωση των δεικτών καθυστερήσεων κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Στο έγγραφο της Κομισιόν που αποκαλύπτει Bloomberg, προτείνεται η χαλάρωση των λογιστικών
κανόνων μεταχείρισης των προβλέψεων που είναι υποχρεωμένες να εγγράφουν οι τράπεζες όταν πωλούν δάνεια
σε επενδυτές σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που εγγράφονται στα βιβλία τους.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η πώληση πακέτων κόκκινων δανείων, σε μία κρίσιμη για τον εγχώριο κλάδο
συγκυρία.
Άλλωστε στα σχέδια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν υποβάλλει οι ελληνικές τράπεζες στον
Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για την περίοδο 2019 – 2021, το μεγαλύτερο μέρος της προσαρμογής, περίπου
50%, προβλέπεται ότι θα προέλθει από πωλήσεις χαρτοφυλακίων.
Ως εκ τούτου, εάν περάσει το σχέδιο της Κομισιόν, οι ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν να εφαρμόσουν με
μεγαλύτερη άνεση το σχεδιασμό τους.
Σημειώνεται πάντως πως η πρόταση της Επιτροπής, που θα συζητηθεί στις 4/12 στο περιθώριο της συνεδρίασης
του Eurogroup, θέτει ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των πιο χαλαρών κανόνων, την εκποίηση τουλάχιστον
του 20% των προβληματικών δανείων κάθε τράπεζας.
Επιπλέον, σύμφωνα με το Bloomberg, η πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Ντανιέλ Νουί δεν εγκρίνει
το σχέδιο, θεωρώντας ότι χαλαρώνουν υπερβολικά οι λογιστικοί κανόνες και εγείρονται ζητήματα αξιοπιστίας για
τον τραπεζικό κλάδο.
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Reuters: Ασυνήθιστο το σχέδιο "θεραπείας" της Eurobank με τη συγχώνευση
Σε ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα του, το Reuters χαρακτηρίζει ασυνήθιστο το σχέδιο μείωσης των επισφαλών
δανείων κάνει λόγο το Reuters. Όπως αναφέρουν οι αρθρογράφοι του διεθνούς πρακτορείου, η Eurobank έχει
συμφωνήσει να δώσει 15,8 δικές της μετοχές για κάθε μία της Grivalia, καθώς και 40,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά,
αποτιμώντας την εταιρεία στα 760 εκατ. ευρώ.
Συνέχεια….

I

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

Ημερήσια Νέα

Επίσης, με /την απορρόφηση των assets και των υποχρεώσεων της Grivalia, μπορεί να προσθέσει τα 907 εκατ.
ευρώ ενσώματων κεφαλαίων της Grivalia στα δικά της ύψους 4,4 δισ. ευρώ.
Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Eurobank αυξάνεται κατά 210 μονάδες βάσης, στο 13,8%,
τοποθετώντας την μεταξύ των καλύτερα κεφαλαιοποιημένων ελληνικών τραπεζών.
"Και δεν είναι μόνο αυτό", αναφέρει το Reuters. Η Eurobank στη συνέχεια θα διαχωρίσει από το ενεργητικό της
τις επισφαλείς απαιτήσεις ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ, σε ένα όχημα τιτλοποίησης, το οποίο στη συνέχεια θα
εκδώσει ομόλογα, με τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης να πηγαίνουν στους μετόχους της Eurobank.
Αυτό θα μειώσει το βασικό κεφάλαιο της Eurobank κατά 1,4 δισ. ευρώ, αφήνοντας το δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας σχεδόν εκεί που είναι τώρα, στο 11,7%. Είναι κρίσιμο ωστόσο ότι το ποσοστό των επισφαλών χρεών
προς το συνολικό δανεισμό, θα μειωθεί από το 39% στο 15%. Η συμφωνία θα αφήσει την Eurobank να φαίνεται
σχεδόν φυσιολογική, στοχεύοντας σε ένα βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 12% και σε απόδοση των
ενσώματων κεφαλαίων 10% μέχρι το 2020.
Όπως σχολιάζει το Reuters, μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες ελληνικές τράπεζες το παράδειγμά τους;
πιθανώς όχι. Οι μέτοχοι των τραπεζών ίσως είναι επιφυλακτικοί για να δεχθούν περισσότερα ακίνητα και
εκείνοι στις εταιρείες ακινήτων συνήθως θέλουν σταθερό εισόδημα, όχι το ευμετάβλητο μετοχικό κεφάλαιο της
τράπεζας. Βοηθάει το γεγονός ότι η Fairfax Financial, η οποία κατέχει το 51% της Grivalia και το 18% της
Eurobank, "σπρώχνει" τη συμφωνία.
Η περίπτωση είναι λιγότερο ξεκάθαρη για τους μετόχους μειοψηφίας της Grivalia, οι οποίοι αναμφισβήτητα,
αγοράστηκαν "φθηνά". Είναι αλήθεια ότι η Eurobank προσφέρει premium 9% έναντι της τιμής που έκλεισε η
μετοχή της Grivalia προτού ανακοινωθεί η συμφωνία. Αλλά αυτό ήρθε μετά από την πτώση των τιμών κατά 22%
φέτος.
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Αlpha Bank: Διαψεύδει δημοσιεύματα για συγχώνευση με την Τράπεζα Πειραιώς
Διαψεύδει κατηγορηματικά η Αlpha Bank τα δημοσιεύματα περί συγχώνευσης με την Τράπεζα Πειραιώς.
"Αναφορικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου για δήθεν κυοφορούμενη συγχώνευση μεταξύ της
Τραπέζης Πειραιώς και της Αlpha Bank, η τελευταία δηλώνει απολύτως και κατηγορηματικά ότι τα υπόψη
δημοσιεύματα δεν ευσταθούν, ούτε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα", τονίζει σε σχετική ανακοίνωση η
τράπεζα.
"Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται εν συνεχεία (και) της από 28 Νοεμβρίου 2018 επιστολής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς επί του αυτού θέματος", καταλήγει η ανακοίνωση.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Η S&P αναβάθμισε τη ΔΕΗ: Στο «CCC+» η πιστοληπτική της αξιολόγηση
Στο «CCC+» από «CCC» αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ η S&P Global Ratings, ενώ το outlool
παρέμεινε «θετικό».
Παράλληλα, αναβάθμισε την αξιολόγηση στα κοινοπρακτικά δάνεια 1,3 δισ. ευρώ με τις ελληνικές τράπεζες και
στο ομόλογο των 350 εκατ. ευρώ που έχει εκδοθεί από την PPC Finance Ltd. με εγγύηση της ΔΕΗ.
«Η αναβάθμιση αντανακλά κυρίως τις βελτιωμένες προσδοκίες μας για τη ρευστότητα της ΔΕΗ τους επόμενους
12 μήνες», αναφέρει ο οίκος, ενώ εκτιμά πως οι «ελαφρώς βελτιωμένες» οικονομικές προοπτικές στην Ελλάδα
«ενισχύουν την ικανότητα της κυβέρνησης να διαθέσει στη ΔΕΗ εγκαίρως έκτακτη στήριξη».
Πάντως, εκφράζει τις αμφιβολίες του για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των λειτουργιών της ΔΕΗ και για τη
θέση της στην αγορά.
«Αναγνωρίζουμε την ανάγκη η ΔΕΗ να μεταμορφωθεί στρατηγικά προκειμένου να μειώσει την εξάρτηση της
από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και την εξέλιξη των τιμών των ανθρακούχων εκπομπών και να στρέψει το
μείγμα της παραγωγής ενέργειας προς τις ανανεώσιμες», αναφέρει η έκθεση της S&P.

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

ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ στο 9μηνο
Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2018 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους
διαμορφώθηκαν στα 2,3 εκατ. ευρώ, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας άνοδο
περίπου 5,0%.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 19,9 εκατ. ευρώ, στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα - ενώ μετά
την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 19,2
εκατ. ευρώ έναντι 19,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,1%.
Στο τρίτο τρίμηνο του 2018 εμφανίζεται ζημιά ύψους 469 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 655 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο
περυσινό τρίτο τρίμηνο, που οφείλεται στη σημαντική μείωση της μέσης ημερήσιας αξίας των συναλλαγών που
διαμορφώθηκε στα 37 εκατ. ευρώ έναντι των 63,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, στη μείωση των
εσόδων market data κατά 212 χιλ. ευρώ, στην αύξηση κατά 161 χιλ. ευρώ στις καταβληθείσες αποζημιώσεις
αποχώρησης εργαζομένων, καθώς και στην αύξηση των αποσβέσεων κατά 157 χιλ. ευρώ.
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Προς λύση με τις Βρυξέλλες οδεύει η Ρώμη
Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στην Ιταλία, σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνηση της Ρώμης αναζητά λύση με τις
Βρυξέλλες για το θέμα του επίμαχου προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με την πλειοψηφία σχολιαστών η Ρώμη θα καταφέρει να βρει τελικά μια λύση με τις Βρυξέλλες. Για να
μπορέσει να μειωθεί με πειστικό τρόπο το δημόσιο έλλειμμα, όπως ακούγεται, οι κύριες οδοί είναι δυο.
Θα πρέπει να αναβληθεί πιθανότατα το βασικό εισόδημα για άνεργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Όπως
φαίνεται, δεν θα
 αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο, αλλά περίπου τρεις μήνες αργότερα. Τα Πέντε Αστέρια
κάνουν λόγο για τον Μάρτιο, ενώ η εφημερίδα Λα Ρεπούμπλικα για τον Απρίλιο.
Αρχικά, είχε γίνει αναφορά σε 780 ευρώ τον μήνα για κάθε πολίτη που θα δικαιούται το «εισόδημα». Αλλά στο
τέλος, το ποσό μπορεί να μειωθεί ακόμη και κατά 50%. Σε ό,τι αφορά, δε, και την μείωση της αναγκαίας ηλικίας
για την σύνταξη, όλα δείχνουν ότι ο τελικές αποφάσεις, δεν θα είναι και τόσο γενναιόδωρες.
Συνολικά οι δαπάνες για τα δυο αυτά μέτρα μπορεί να περισταλούν σχεδόν κατά τέσσερα δισεκατομμύρια
ευρώ, ώστε να μπορέσει δηλαδή η σχέση ελλείμματος - ΑΕΠ να περιοριστεί από το 2,4%, που είχε προβλεφθεί
αρχικά, τουλάχιστον στο 2,2%.
Αναμένεται μερική τροποποίηση του προϋπολογισμού
Ο πρωθυπουργός Tζουζέπε Κόντε περιμένει τους σχετικούς υπολογισμούς από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
και από το υπουργείο Οικονομικών της Ρώμης. Στην συνέχεια είναι πολύ πιθανό να αποφασιστεί μερική
τροποποίηση του προϋπολογισμού, κατά τις ψηφοφορίες στην ιταλική βουλή και γερουσία, οι οποίες θα
αρχίσουν την ερχόμενη εβδομάδα.
Στο μεταξύ ο αρχηγός των Πέντε Αστέρων, Λουίτζι Ντι Μάιο, αντιμετωπίζει ένα εντελώς διαφορετικό πρόβλημα:
Σύμφωνα με εκπομπή του τηλεοπτικού ομίλου Μπερλουσκόνι, o πατέρας του Ντι Μάιο, στην ευρύτερη περιοχή
της Νάπολης είχε «προσλάβει» ανασφάλιστο εργάτη σε εταιρία οικοδομών.
Προς το παρόν ο ιταλός υπουργός Εργασίας και αρχηγός των «Πέντε Αστέρων» απαντά ότι «δεν γνώριζε
απολύτως τίποτα» και καταδικάζει τη συμπεριφορά του πατέρα του. Αλλά ο Τύπος γράφει ότι η εκπομπή που
έκανε το σχετικό ρεπορτάζ σκοπεύει να δώσει συνέχεια στο όλο θέμα.
Πηγή: Deutsche Welle
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Στάση αναμονής στο Χ.Α., περιμένοντας το rebalancing της
Παρασκευής….
Relative Strength Index (37.3890)
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