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Alpha Bank: Ισχυρό το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών στο roadshow της
Τράπεζας στο Λονδίνο
Το νέο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank, η μεγάλης κλίμακας εξυγίανση του ισολογισμού της, μέσω του σχεδίου Galaxy, αλλά και οι πρωτοβουλίες για τον λειτουργικό
μετασχηματισμό και την οργανωτική αναδιάρθρωση της Τράπεζας βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών, κατά τη διάρκεια του διήμερου
roadshow που ολοκληρώθηκε χτες στο Λονδίνο.
Στο πλαίσιο των επαφών με τους θεσμικούς επενδυτές, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης και ο CFO Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, μαζί με στελέχη του Investors Relationς,
συναντήθηκαν με περισσότερους από 50 αναλυτές και διαχειριστές κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων και χαρτοφυλάκια όπως η Blackrock και η Schroders, από τους βασικούς
μετόχους
της
τράπεζας.
Ο επόμενος κύκλος συναντήσεων προγραμματίζεται τον ∆εκέμβριο σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη.
Το νέο στρατηγικό σχέδιο έχει τη στήριξη των μεγάλων θεσμικών χαρτοφυλακίων, ενώ σημαντικά αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών στο σύνολό τους, καθώς
επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις θετικές προοπτικές της ελληνικής Oικονομίας που δημιουργεί η μείωση της αβεβαιότητας, η δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την
ανάπτυξη, η εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων.
Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank που, όπως προέκυψε από τον κύκλο επαφών στο Λονδίνο, ελκύουν περισσότερο τους ξένους θεσμικούς
είναι:
Η μεγάλης κλίμακας εξυγίανση του ισολογισμού της, μέσω του σχεδίου Galaxy ύψους 12 δισ. ευρώ, που αποτελεί την 3η πανευρωπαϊκά από την έναρξη της κρίσης συναλλαγή
τιτλοποίησης και μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το μέγεθος της τιτλοποίησης, που ανακοίνωσε ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης, αναμένεται
να προσελκύσει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια που, εκτός από τα δάνεια που θα τιτλοποιηθούν, θα αποκτήσουν πλειοψηφικό ποσοστό σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες
διαχείρισης καθυστερημένων δανείων στην ελληνική αγορά, τη Cepal με ενεργητικό υπό διαχείριση περίπου 27 δισ. ευρώ. Η εν λόγω συναλλαγή αποσκοπεί στη δραστική
μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων ∆ανείων στην Ελλάδα κατά περίπου 73% με αποτέλεσμα οι δείκτες NPEs και NPLs να μειωθούν σε 20% και 10%, από 44% και 28%,
αντίστοιχα.
Το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank
Τέλος, το στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας για την περίοδο 2020-2022 προβλέπει τη μείωση των NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό και των NPLs σε ποσοστό χαμηλότερο του 5% έως
το τέλος του 2022, σηματοδοτώντας έτσι τη πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της.
- Η πρόθεση της Alpha Bank να αξιοποιήσει πλήρως το σχέδιο "Ηρακλής" (HAPS), κάνοντας χρήση κρατικών εγγυήσεων ύψους 3,7 δισ. ευρώ ώστε να εκμεταλλευτεί τον
μηδενικό συντελεστή ρίσκου (RW factor) για τη διακράτηση των senior ομολόγων της τιτλοποίησης, καθώς αυτά θα είναι εγγυημένα από το Ελληνικό ∆ημόσιο.
- Η αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των μετόχων, χωρίς έκδοση νέων μετοχών (zero dilution) και παράλληλα με τη διατήρηση υψηλής
κεφαλαιακής βάσης, άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριετούς της πλάνου. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα στοχεύει σε δείκτη CET1 άνω του
15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το 2022, ενώ σκοπεύει να αξιοποιήσει το διαθέσιμο περιθώριο 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2).
- Ο σημαντικός μετασχηματισμός του λειτουργικού της μοντέλου, με στόχο ο ∆είκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost to Income) να διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο του 48%
και ο ∆είκτης Κόστους προς Ενεργητικό (Cost to Assets) να μειωθεί κάτω των 145 μονάδων βάσης, το 2022. Συγκεκριμένα, βάσει του νέου τριετούς σχεδίου της τράπεζας,
προβλέπεται μείωση των συνολικών εξόδων του ομίλου κατά περίπου 120 εκατ. ευρώ και του δικτύου καταστημάτων κατά περίπου 18%.
- Η ταχύτερη ανάκαμψη στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων δεδομένης της σημαντικής μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, δεδομένης της σημαντικής βελτίωσης
της ποιότητας των δανειακού χαρτοφυλακίου, μετά την ολοκλήρωση του project Galaxy, το κόστους πιστωτικού κινδύνου αναμένεται να μειωθεί σε λιγότερο από 70 μονάδες
βάσης το 2022 από 200 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο του 2019, με αποτέλεσμα η τράπεζα να στοχεύει σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων (return of equity) 9% το 2022, από
χαμηλότερο του 1% τον Σεπτέμβριο του 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα ο μέσος όρος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών της Ευρωζώνης κυμαίνεται περίπου στο
7%.
- Η ευρεία οργανωτική αναδιάρθρωση της τράπεζας και η αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης, με κατάργηση των θέσεων των αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων,
σύσταση εννεαμελούς εκτελεστικής επιτροπής και δημιουργία θέσης γενικού διευθυντή που θα εποπτεύει το σχέδιο μετασχηματισμού. Στόχος των αλλαγών είναι η τράπεζα να
προχωρήσει αποτελεσματικά το στρατηγικό πλάνο εξυγίανσης του ισολογισμού της και επιστροφής σε μακροχρόνια κερδοφορία, και να εστιάσει στη χρηματοδότηση της
πελατείας της, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες μέσω μιας αποδοτικότερης λειτουργικής πλατφόρμας.
Απώτερος στόχος της νέας διοίκησης είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας με νέα δάνεια 14 δισ. ευρώ μέχρι το 2022.
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Διατηρούν τη δυναμική ανόδου οι ελληνικές εξαγωγές στο 9μηνο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου
Σε θετικό έδαφος διατηρείται η πορεία των ελληνικών εξαγωγών κατα το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019. Ύστερα από την κάμψη που
καταγράφηκε τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο επανεμφανίστηκαν σημάδια δυναμικής, παρά την έντονη αβεβαιότητα και τα εμπόδια που αναδύονται
διαρκώς στο παγκόσμιο εμπόριο (BREXIT, δασμοί Τραμπ). Οι Έλληνες εξαγωγείς συνεχίζουν την προσπάθεια να επεκτείνουν το διεθνές αποτύπωμά
τους και να διεισδύσουν σε νέες αγορές.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των
προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, για το 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2019,
αυξάνονται συνολικά κατά 544 εκατ. ευρώ ή κατά 2,2% και ανήλθαν σε 24,93 δισ. ευρώ από 24,39 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα
16,71 δισ. ευρώ από 15,92 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 791,5 εκατ. ευρώ ή κατά 4,97%.
Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019 αυξήθηκαν κατά 1,54 δισ. ευρώ ή κατά 3,9%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται
στα 40,65 δισ. ευρώ έναντι 39,11 δισ. ευρώ κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 29,1
δισ. ευρώ από 27,3 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά σχεδόν 1,85 δισ. ευρώ ή κατά 6,8%.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα ενισχύθηκε το πρώτο εννεάμηνο του 2019 κατά 993,4 εκατ. ευρώ ή κατά 6,7%, στα 15,72
δισ. ευρώ από 14,72 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα 12,42 δισ. ευρώ από 11,37
δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,05 δισ. ευρώ, ή κατά 9,3%.
Η Ιταλία εξακολουθεί και κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2019 να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών ενώ στη δεύτερη
θέση έχει ανέλθει η Γερμανία, η οποία βρισκόταν στην 3η θέση στο αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο. Ακολουθεί η Κύπρος με άνοδο μίας θέσης στη σχετική
κατάταξη και μετά η Τουρκία, προς την οποία η σημαντική μείωση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων (κατά -19,9%)το πρώτο εννεάμηνο του 2019
οδήγησαν στο να χάσει δύο θέσεις.
Ακολουθούν η Βουλγαρία, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στις θέσεις 5 έως 7, όλες μία θέση παραπάνω από το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στην 8η
θέση βρίσκεται ο Λίβανος, προς τον οποίο επίσης σημειώθηκε σημαντική μείωση των ελληνικών εξαγωγών (κατά -17,3%) και έτσι υποχώρησε από την
5η θέση που ήταν το 2018. Στην 9η θέση, βρίσκεται η Γαλλία (από 11η) προς την οποία καταγράφεται μεγάλη άνοδος των εξαγωγών (+27,2%), ενώ την
πρώτη δεκάδα των κυριότερων προορισμών των ελληνικών εξαγωγών, συμπληρώνει η Ισπανία, η οποία βρισκόταν σε αυτή τη θέση και το πρώτο
εννεάμηνο του 2018.
Οι επιδόσεις κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων
Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εννεάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2019 για τις εξαγωγές κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων,
η μικρή αύξηση των ελληνικών αποστολών προκύπτει κυρίως από την ενίσχυση των εξαγωγών των βιομηχανικών προϊόντων, αλλά και των πρώτων
υλών. Πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων ενώ μικρή μείωση εμφανίζουν και οι εξαγωγές καυσίμων.
Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, η μείωση (-4%) των εξαγωγών, σε 4.290,2 εκατ. ευρώ από 4.467,6 εκατ. ευρώ, οφείλεται
αποκλειστικά στη μεγάλη υποχώρηση των αποστολών της υποκατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης», σε 285,1 εκατ. ευρώ από 537,4
εκ. ευρώ (-46,9%) -δηλαδή κατά κύριο λόγο στις εξαγωγές ελαιολάδου. Την ίδια στιγμή, καταγράφεται μικρή αύξηση (+1,6%) των εξαγωγών της
σημαντικότερης υποκατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» (σε 3.455,6 εκ. ευρώ από 3.400,8 εκατ. ευρώ). Η εν λόγω υποκατηγορία αφορά στο 13,9%
των συνολικών ελληνικών εξαγωγών κατά το εννεάμηνο του 2019. 'Ανοδος (+3,8%) καταγράφεται και στις αποστολές της υποκατηγορίας «ποτά και
καπνός» (549,5 εκατ. ευρώ από 529,4 εκατ. ευρώ).
Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων εμφανίζουν σημαντική άνοδο 9,3% με την αξία τους να ανέρχεται σε 11.061,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του
2019, από 10.123,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η άνοδος αυτή προκύπτει από την ενίσχυση των εξαγωγών στις τρεις από τις τέσσερις
υποκατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, μεγάλη ποσοστιαία αύξηση καταγράφουν οι εξαγωγές στην υποκατηγορία «διάφορα
βιομηχανικά είδη» κατά 25% (σε 2.026 εκ. ευρώ από 1.620,2 εκατ. ευρώ ) και αυτές στην υποκατηγορία «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» κατά
18,9% (σε 2.995,2 εκατ. ευρώ από 2.518,3 εκατ. ευρώ).
Ενισχυμένες (+6,5%) εμφανίζονται και οι εξαγωγές της υποκατηγορίας «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» (σε 2.224,7 εκατ. ευρώ από 2.089,7 εκατ.
ευρώ), ενώ οι εξαγωγικές επιδόσεις της μεγαλύτερης υποκατηγορίας βιομηχανικών προϊόντων «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη»
παρουσιάζονται ελαφρά μειωμένες -2,1% (σε 3.815,4 εκατ. ευρώ από 3.895,4 εκατ. ευρώ).
Ως προς τις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, ξεχωρίζει η μικρή μείωση των εξαγωγών καυσίμων κατά -2,9% (σε 8.220,5 εκατ. ευρώ από 8.468
εκατ. ευρώ), οι οποίες κατά το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2019, καταλαμβάνουν μερίδιο 33% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, από
34,7% το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο. Οι εξαγωγές των πρώτων υλών εμφανίζουν αύξηση 8,1% και ανήλθαν σε 982,6 εκατ. ευρώ από 908,7 εκατ.
ευρώ. Τέλος, οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» εμφανίζουν μείωση -10,1% (σε 380,3
εκατ. ευρώ από 423 εκατ. ευρώ).
Δήλωση
Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη σχολιάζοντας τα παραπάνω επισημαίνει τα εξής:
«Οι ελληνικές εξαγωγές διατηρούν τη δυναμική τους, παρ' όλα τα εμπόδια που διαρκώς υψώνονται στο δρόμο τους. Παραμένουν βασικός πυλώνας της
ελληνικής οικονομίας και αποδεικνύουν πως με την κατάλληλη στήριξη μπορούν να πετύχουν ακόμη περισσότερα προς όφελος της ανάπτυξης, των
επενδύσεων και της απασχόλησης.
Κομβικής σημασίας για τις προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών είναι η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντάξει και πάλι την Ελλάδα
στη λίστα των χωρών «διαπραγματεύσιμου ρίσκου» της ΕΕ. Με την απόφαση αυτή αίρεται ένα τεράστιο εμπόδιο, το οποίο υπονόμευε την
ανταγωνιστικότητα και επιβάρυνε τη ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ειδικά των ΜμΕ και τίθενται οι βάσεις για περαιτέρω τόνωση της
εξωστρέφειας, προς όφελος της εθνικής οικονομίας.
Παράλληλα, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που δείχνουν πλέον οι ξένοι εταίροι προς τη χώρα μας, αναγνωρίζοντας πως η ελληνική οικονομία έχει
μπει σε μια διαφορετική και πολύ πιο ελπιδοφόρα τροχιά».
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ΤΕΝΕΡΓ – Προς επιστροφή κεφαλαίου 0,17 ευρώ…
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και ταυτόχρονη μείωσή του με επιστροφή
μετρητών στους μετόχους θα τεθεί επί τάπητος στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που θα
πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου.
Αναλυτικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα µε τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,17 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
κατά το ποσό των € 19.366.219,12 με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους με αντίστοιχη μείωση της
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων
της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Δεκεμβρίου
2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.
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Νέα άνοδος του οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο στις 107 μονάδες
Ενισχύθηκε στις 107 μονάδες το Νοέμβριο ο δείκτης για το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, από 106,7 μονάδες τον
Οκτώβριο. Ουσιαστικά, ο δείκτης αυξήθηκε και πάλι μετά από την οριακή "διόρθωση" των δύο προηγούμενων μηνών,
παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008.
Ο δείκτης που μετράται από το ΙΟΒΕ και αποστέλλεται στις Βρυξέλλες δείχνει ότι υπήρξε ώθηση από τη στάση των
καταναλωτών, αλλά και από την πορεία του κλάδου υπηρεσιών.
Η σημασία του είναι ότι θεωρείται ως ο πρόδρομος δείκτης για την πορεία του ΑΕΠ και γενικότερα της αγοράς το επόμενο διάστημα.
Έτσι, τα νέα στοιχεία του ΙΟΒΕ που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Κομισιόν, αποτελούν ένα θετικό σήμα για την ελληνική
οικονομία, στηρίζοντας τη "φαρέτρα" των ελληνικών επιχειρημάτων έναντι των εταίρων για τις υπόλοιπες πολιτικές επιδιώξεις της
χώρας στο επίπεδο των πλεονασμάτων. Συνιστούν και ένα ακόμη σήμα προς τις αγορές έναντι των οποίων επιχειρεί η κυβέρνηση να
ισχυροποιήσει την εικόνα της χώρας.
Τα στοιχεία
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 107 μονάδες των Νοέμβριο έναντι 106 7 μονάδων τον Οκτώβριο, 107,2 μονάδων
τον Σεπτέμβριο και 108,4 μονάδων στις οποίες είχε σκαρφαλώσει τον Αύγουστο όταν κορυφώθηκε το μετεκλογικό "ράλι" επιστροφής
του δείκτη στα προ κρίσης επίπεδα (τον Ιούνιο ήταν στις 101 μονάδες). Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το οικονομικό κλίμα ενισχύθηκε από τον κλάδο των υπηρεσιών (μετά από τη διόρθωση που κατεγράφη τον προηγούμενο
μήνα), αλλά και από την έρευνα συγκυρίας μεταξύ των καταναλωτών. Οριακή διόρθωση παρατηρήθηκε στα πεδία των κατασκευών,
της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Οι επίσημες ανακοινώσεις για αυτό το μήνα θα γίνουν σε λίγες μέρες (4/12). Στο τελευταίο
δελτίο ο ΙΟΒΕ επισήμαινε ότι η η ελαφριά διόρθωση είχε σχέση με την έντονη ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών, και με μία μικρή
αναδίπλωση των αντίστοιχων προσδοκιών. "Ήταν αναμενόμενο η προεκλογική και μετεκλογική ευφορία να μετριαστεί σε κάποιο
βαθμό, όμως ο δείκτης συνολικά κινείται ακόμα σε υψηλά επίπεδα, όταν μάλιστα ο αντίστοιχος δείκτης στο σύνολο της Ευρώπης
υποχωρεί επί αρκετούς μήνες" αναφερόταν. Για το μέλλον ο ΙΟΒΕ εξηγούσε ότι "πλέον, ο βαθμός υλοποίησης των προγραμματικών
εξαγγελιών της κυβέρνησης και οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό εάν το οικονομικό κλίμα
θα βελτιωθεί περαιτέρω ή όχι" Επίσης, "στη διαμόρφωση των προσδοκιών κατά τους επόμενους μήνες θα παίξουν ρόλο, άμεσα ή
έμμεσα, και εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, όπου καταγράφεται σταδιακή επιβράδυνση της ανάπτυξης και δεν μπορούν να
αποκλείονται αναταράξεις".
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Ημερήσια Νέα

ΤτΕ: Αύξηση καταθέσεων, μείωση των δανείων τον Οκτώβριο
Στα 114,7 δισ. ευρώ ανήλθαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο τέλος Οκτωβρίου,
καταγράφοντας αύξηση κατά 457 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων νοικοκυριών
και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε 6,5% από 6,0% τον προηγούμενο μήνα.
Παράλληλα, αύξηση κατά 643 εκατ. ευρώ στα 139,7 δισ. ευρώ παρουσίασαν τον Οκτώβριο του 2019, οι
καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι μείωσης κατά 622 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,4% από 5,7% τον προηγούμενο μήνα.
Πιο αναλυτικά, αύξηση κατά 186 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2019, οι καταθέσεις των
επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 723 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
διαμορφώθηκε σε 6,1% από 4,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 272 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 467 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα και οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 458 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 256 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Στο σκέλος των χορηγήσεων τον Οκτώβριο o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του
ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -0,2% από -0,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της
συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 431 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής
καθαρής ροής 92 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
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Τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου ….. & Οι αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ από
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Μετοχή
CENER
ΒΙΟ
ΕΕΕ
ΠΕΙΡ
ΕΥΡΩΒ
ΟΤΕ
ΠΑΠ
ΠΛΑΘ
ΣΑΡ
ΚΕΚΡ
TITC
ΑΒΑΞ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΟΛΥΜΠ
ΦΡΛΚ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΙΑΤΡ
ΕΚΤΕΡ
ΜΙΓ
ΜΥΤΙΛ
ΝΗΡ
ΛΑΜΔΑ
ΦΛΕΞΟ
ΙΝΤΚΑ
ΕΥΠΙΚ
ΜΠΕΛΑ
ΕΛΠΕ
ΚΟΥΕΣ
ΠΛΑΙΣ
ΠΛΑΚΡ
ΟΤΟΕΛ
ΙΝΛΟΤ
ΠΕΤΡΟ
ΕΥΔΑΠ
ΙΚΤΙΝ
ΙΑΣΩ
ΕΛΤΟΝ
ΕΧΑΕ
ΚΑΡΤΖ
ΣΠΕΙΣ
ΑΣΚΟ
ΟΠΑΠ
ΜΛΣ
ΜΟΗ
ΟΛΘ
ΕΥΑΠΣ
ΙΝΚΑΤ
ΔΕΗ
ΟΛΠ
ΚΡΙ
ΠΡΟΦ
ΑΡΑΙΓ
ΤΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΜΟΣ
ΙΝΤΕΡΚΟ
ΕΤΕ
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΤΤ

Απόδοση %
2,84%
43,11%
11,40%
271,43%
78,72%
44,22%
67,92%
7,65%
17,05%
109,92%
-4,13%
79,07%
36,99%
57,62%
34,14%
47,50%
122,00%
10,00%
30,42%
34,89%
29,03%
33,82%
-1,43%
34,38%
42,82%
45,60%
16,26%
71,79%
-6,08%
17,70%
30,55%
-10,59%
15,96%
50,00%
-9,00%
18,01%
41,15%
26,29%
25,98%
-14,86%
21,59%
44,31%
-72,23%
2,10%
3,53%
8,11%
86,32%
147,45%
55,53%
27,06%
195,02%
12,47%
39,34%
70,75%
21,82%
184,18%
40,69%
72,64%
288,89%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

49,19%
29,20%
105,85%
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