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

Ημερήσια Νέα
30/03/20

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΝΤ: Η πανδημία του κορωνοϊού έχει μετατραπεί σε οικονομική κρίση
Νέους τρόπους βοήθειας των μελών του διερευνά το ΔΝΤ τονίζοντας ότι η πανδημία έχει μετατραπεί σε οικονομική και
χρηματοπιστωτική κρίση.
Προειδοποιώντας για συρρίκνωση της παγκόσμιας παραγωγής φέτος, απευθύνει νέα έκκληση στις κυβερνήσεις του
κόσμου για στοχευμένη δημοσιονομική τόνωση, ενώ η Ευρώπη διχάζεται για το ευρωομόλογο.
Μείωση της παγκόσμιας παραγωγής
Η πανδημία του κορωνοϊού θα οδηγήσει σε μείωση της παγκόσμιας παραγωγής το 2020, δήλωσαν κορυφαίοι
αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σήμερα, προσθέτοντας ότι «ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός
χωρών» χρειάζεται έκτακτη χρηματοδότηση από το Ταμείο.
Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, και ο πρόεδρος της Διεθνούς Νομισματικής και
Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής, Λεσέτια Γκανγιάγκο, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ότι το ΔΝΤ διερευνά περαιτέρω
επιλογές, πέραν των παραδοσιακών δανείων που χορηγεί, για να περιορίσει τις ελλείψεις συναλλάγματος που
αντιμετωπίζουν πολλές αναπτυσσόμενες χώρες.
Η πανδημία έχει μετατραπεί σε οικονομική κρίση
«Βρισκόμαστε σε μία πρωτοφανή κατάσταση, όπου μία παγκόσμια πανδημία υγείας έχει μετατραπεί σε οικονομική και
χρηματοπιστωτική κρίση. Με την αιφνίδια διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας, η παγκόσμια παραγωγή θα
συρρικνωθεί το 2020», ανέφεραν οι δύο αξιωματούχοι στη δήλωσή τους μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής
Καθοδήγησης του Ταμείου (IMFC).
Νέα έκκληση για στοχευμένη δημοσιονομική τόνωση
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η κα. Γκεοργκίεβα επισημαίνει ότι τα μέλη του ΔΝΤ έχουν λάβει ήδη έκτακτα μέτρα για να
σώσουν ζωές και να προστατεύσουν την οικονομική δραστηριότητα.
Τονίζει ωστόσο ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.
Όπως υπογραμμίζει, οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε στοχευμένα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης
προς τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για την επιτάχυνση και την ενίσχυση της ανάκαμψης το 2021.
Επαναλαμβάνει, παράλληλα, ότι οι αναδυόμενες οικονομίες αναμένεται να δεχθούν μεγαλύτερο πλήγμα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
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Κέρδη μετά φόρων 97 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank το 2019 – Πώς αντιμετωπίζει
τον κορωνοϊό
Κέρδη μετά από φόρους 97 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Alpha Bank για το 2019, σε σχέση με τα 53 εκατ. ευρώ το 2018.
Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης ανέφερε ότι «αντιμέτωποι με την πανδημία
του Covid-19, θέσαμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας την προστασία των εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της
επιχειρησιακής μας συνέχειας και, βεβαίως στο πλαίσιο της ευθύνης μας έναντι του κοινωνικού συνόλου, την
υποστήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας».
«Εγκαίρως προσαρμόσαμε τον τρόπο λειτουργίας της τράπεζας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις έκτακτες
συνθήκες που προκαλεί η εξέλιξη της πανδημίας, ενώ με απόλυτη πειθαρχία θέσαμε σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία
μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση και οι
ευρωπαϊκές Αρχές παρέχουν κρίσιμη ευελιξία και υποστήριξη, επιτρέποντας στην Alpha Bank να ανταποκριθεί στις
απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν κατά την ασταθή αυτή περίοδο, ενόψει της επιστροφής μας σε συνθήκες
ομαλής οικονομικής δραστηριότητας», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
«Τα αποτελέσματα του 2019 αναδεικνύουν τα ισχυρά θεμέλια της Alpha Bank, δηλαδή την κορυφαία στο τραπεζικό
σύστημα κεφαλαιακή μας θέση, η οποία αυξήθηκε περαιτέρω με την πρόσφατη έκδοση του ομολόγου Tier 2 ύψους
500 εκατ. ευρώ, και την ενισχυμένη μας ρευστότητα. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του τριετούς μας
Στρατηγικού Σχεδίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το Project Galaxy, η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων
δανείων ύψους 12 δισ. ευρώ, προσαρμόζοντας, όπως επιβάλλεται από τις τρέχουσες συνθήκες, το χρόνο υλοποίησης
του έργου, ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
Η Alpha Bank έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές αντιξοότητες στα 140 χρόνια της ιστορίας της. Είμαι βέβαιος πως όλοι
μαζί, το διοικητικό συμβούλιο, η διοικητική ομάδα και το προσωπικό μας, θα υπερβούμε τις προκλήσεις και αυτής της
κρίσης και θα διαθέσουμε όλη μας την ενέργεια προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ξεπεράσουν τις
δυσκολίες», ανέφερε ο κ.Ψάλτης.
Στις κύριες εξελίξεις για την Τράπεζα περιλαμβάνονται οι εξής:
– Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και Δείκτη Κεφαλαιακής
Επάρκειας (CAD) στο 17,9%, στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα
μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε 7,9 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία
ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε 5,1 ευρώ.
– Τον Φεβρουάριο 2020, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση – ορόσημο ομολόγου Tier 2 ύψους 500
εκατ.ευρώ με απόδοση 4,25%, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των
πηγών άντλησης κεφαλαίου της τράπεζας. Η έκδοση του ομολόγου ενισχύει περαιτέρω τον Δείκτη Κεφαλαιακής
Επάρκειας κατά 104 μονάδες βάσης, στο 19%.
– Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά 1,8 δισ. ευρώ σε
ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Ο Δείκτης Δανείων προς
Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 97% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 έναντι 104% τον Δεκέμβριο 2018.
Συνέχεια…
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– H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην
Ελλάδα να ανέρχονται σε 3,5 δισ.ευρώ για το 2019.
– Το δ’ τρίμηνο 2019, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 0,5 δισ.,
ευρώ με τη συνολική οργανική μείωση για το 2019 να ανέρχεται σε 1,2 δισ.ευρώ.
Ενημέρωση για τις ενέργειες της Alpha Bank αναφορικά με την εξάπλωση του Covid-19
Όπως αναφέρει η Alpha Bank, η εμφάνιση του κορωνοϊού στην Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, η οποία
σύντομα έλαβε τα χαρακτηριστικά πανδημίας, έρχεται να προσθέσει έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας τόσο
σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών όσο και στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να
λειτουργήσουν υπό το καθεστώς των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται. Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις
εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τον χρόνο διάρκειας αυτής της κρίσης και διαφοροποιούνται ανά περίπτωση,
καθώς κάθε τομέας της οικονομίας επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο. Η Alpha Bank παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις που σχετίζονται με την εξάπλωση του Covid-19 και αξιολογεί διαρκώς τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας
στην ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού της και στο προφίλ κινδύνου (risk profile) της τράπεζας, καθώς επίσης
και στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου.
Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του κορωνοϊού και σε συνέχεια των πρόσφατων μέτρων που ανακοίνωσε η
ελληνική κυβέρνηση, η τράπεζα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, επαναπροσδιορίζει τις διαδικασίες της,
διασφαλίζοντας την εφαρμογή ενός αξιόπιστου επιχειρησιακού σχεδίου που εγγυάται την επιχειρησιακή της συνέχεια
και την απρόσκοπτη και ισχυρή στήριξή της στην ελληνική οικονομία.
«Μεταξύ των διευκολύνσεων που παρέχονται στους πελάτες μας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της
πανδημίας, συμπεριλαμβάνεται η αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου έως τον Σεπτέμβριο του 2020 για όλες τις
επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα από την κρίση, ενώ αντίστοιχα, για ιδιώτες, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις
παρέχεται η δυνατότητα τρίμηνης αναστολής στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων. Η προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών αποτελεί για την Alpha Bank απόλυτη προτεραιότητα.
Για τον σκοπό αυτό, ήδη από την αρχή της κρίσης, η τράπεζα έχει λάβει αυξημένα μέτρα για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του ιού και την προστασία της δημόσιας υγείας. Πρώτον, έχουμε μεριμνήσει για τις ευπαθείς ομάδες των
εργαζομένων μας καθώς και για τους υπαλλήλους μας που είναι γονείς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν
από το σπίτι ή να λάβουν άδεια ειδικού σκοπού. Επίσης, έχει δομηθεί ένα δυναμικό σχέδιο επικοινωνίας προς τους
εργαζόμενους και τους πελάτες, με οδηγίες για την προστασία από τον ιό, ενώ υπήρξε πρόβλεψη για τον περιορισμό
των επαγγελματικών ταξιδιών και των μη απαραίτητων μετακινήσεων. Η τράπεζα προέβη επίσης σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες σε υλικά προφύλαξης και ιατρικά αναλώσιμα (π.χ.
απολυμαντικά καθαριστικά, αντισηπτικά χεριών και φάρμακα ελεύθερης διάθεσης), σε όλα τα γραφεία και τα
καταστήματα του Ομίλου. Τόσο τα κτήρια των κεντρικών υπηρεσιών όσο και τα καταστήματά μας καθαρίζονται και
απολυμαίνονται σχολαστικά, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.
Προκειμένου η τράπεζα να διασφαλίσει την αποτελεσματική της λειτουργία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, περίπου
το 90% των εργαζομένων της στις κεντρικές υπηρεσίες εργάζεται από το σπίτι. Περίπου το 50% των υπαλλήλων στα
καταστήματα της τράπεζας εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας εκ περιτροπής, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό παραμένει
στο σπίτι σε επιφυλακή ή κάνει χρήση κανονικής άδειας. Από σήμερα, περίπου το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού
των εργαζομένων της τράπεζας (στις κεντρικές υπηρεσίες και στα καταστήματα) εργάζεται στις εγκαταστάσεις της
Alpha Bank. Επίσης, η τράπεζα έχει ισχυροποιήσει την ψηφιακή της υποδομή και επανεξετάζει τακτικά το σχέδιο
δράσης της προσαρμόζοντάς το αναλόγως, ώστε να διασφαλίζει τη διαρκή και απρόσκοπτη ανταπόκριση του δικτύου
των καταστημάτων της στις ανάγκες των πελατών. Η πανδημία του Covid-19 έχει προκαλέσει μεγάλη αστάθεια στις
διεθνείς χρηματαγορές έχοντας επηρεάσει σημαντικές συναλλακτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτή
την πρωτοφανή συγκυρία η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, θεωρήσαμε σωστό να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο
στην επενδυτική κοινότητα προκειμένου να επεξεργαστεί τα πρόσφατα γεγονότα.
Αναμένουμε να υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά από τις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2020,
γεγονός που θα οδηγήσει στην ομαλή συνέχιση των προγραμματισμένων συναλλαγών της τράπεζας,
συμπεριλαμβανομένων του Galaxy και του Neptune».
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Έκκληση Μακρόν για ευρωπαϊκή δημοσιονομική «αλληλεγγύη»
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τάσσεται υπέρ της έκδοσης κοινών ευρωπαϊκών ομολόγων για την αντιμετώπιση της κρίσης
που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού, απηύθυνε έκκληση να επιδειχθεί δημοσιονομική αλληλεγγύη στην Ευρώπη, ενώ αρνήθηκε πως
αψήφησε τις ενδείξεις στην Ιταλία που έδειχναν πόσο σοβαρή είναι αυτή η κρίση για τη δημόσια υγεία, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τρεις
ιταλικές εφημερίδες το βράδυ της Παρασκευής.
Εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία και η Ιταλία, εισηγήθηκαν την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υπάρξει έκδοση κοινού
χρέους όλης της ευρωζώνης για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του κορωνοϊού, ασκώντας πίεση στη Γερμανία, η οποία εναντιώνεται πάγια στην
αμοιβαιοποίηση χρεών.
«Δεν θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση χωρίς ισχυρή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, σε υγειονομικό και σε δημοσιονομικό επίπεδο», τόνισε ο Γάλλος
πρόεδρος στη συνέντευξη που παραχώρησε στις εφημερίδες Corriere de la Serra, La Stampa και La Repubblica.
«Είναι τάχα η ΕΕ, ηευρωζώνη, απλώς ένας νομισματικός θεσμός, ένα σύνολο κανόνων, πολύ χαλαρών, που προβλέπουν ότι κάθε κράτος ενεργεί
για λογαριασμό του; Ή θα δράσουμε μαζί, για να χρηματοδοτήσουμε τις δαπάνες μας, για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε αυτή την κρίση
ζωτικής σημασίας;», διερωτήθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν.
«Μπορεί να πρόκειται για μια δυνατότητα (έκδοσης) κοινού χρέους, όποιο κι αν είναι το όνομά της, ή κάλλιστα για μια αύξηση του
προϋπολογισμού της ΕΕ, για να μπορέσει να προσφερθεί αληθινή υποστήριξη στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από αυτή την κρίση»,
πρότεινε.
«Το ύψος του ποσού είναι δευτερεύον, αυτό που μετράει είναι η χειρονομία, διαμέσου της έκδοσης κοινού χρέους ή της σύνταξης κοινού
προϋπολογισμού», υπογράμμισε.
Παρά τις «επιφυλάξεις» χωρών όπως η Γερμανία «δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτή τη μάχη», επέμεινε ο πρόεδρος της Γαλλίας.
Ερωτηθείς για την ενδεχόμενη καθυστέρηση στην αντίδραση της κυβέρνησής του, ειδικά ως προς την επιβολή μέτρων περιορισμού, τη στιγμή που
η κατάσταση επιδεινωνόταν ραγδαία στην Ιταλία, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε: «Δεν αγνοήσαμε διόλου τις ενδείξεις αυτές. Πήρα πολύ σοβαρά
αυτή την κρίση, από τη στιγμή που ξέσπασε στην Κίνα».
Καθώς «η Ιταλία προηγήθηκε από εμάς», «στη Γαλλία λάβαμε τα πιο σκληρά μέτρα το συντομότερο», όταν ο «αριθμός των κρουσμάτων» άρχιζε
να γίνεται «συγκρίσιμος», είπε ακόμη ο Γάλλος πρόεδρος, ξεπερνώντας έτσι μια ερώτηση για το γεγονός ότι επέλεξε να πάει να παρακολουθήσει
μια θεατρική παράσταση την 6η Μαρτίου, 11 ημέρες πριν ανακοινωθούν τα μέτρα περιορισμού.
«Ακολούθησα σε κάθε στάδιο τρεις βασικές αρχές: να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση τις επιστημονικές συστάσεις, να προσαρμοζόμαστε στην
εξέλιξη της κρίσης και να λαμβάνουμε αναλογικά μέτρα», εξήγησε ο Μακρόν.
«Η Γαλλία στέκει στο πλευρό της Ιταλίας», διαβεβαίωσε ακόμη ο Γάλλος πρόεδρος.
«Γίνεται πολύς λόγος για τη βοήθεια της Κίνας και της Ρωσίας, αλλά γιατί δεν λέμε ότι η Γερμανία και η Γαλλία παρέδωσαν 2 εκατομμύρια μάσκες
και δεκάδες χιλιάδες προστατευτικές στολές στην Ιταλία;» διερωτήθηκε. «Δεν αρκούν αυτά, όμως είναι μόνο η αρχή (...). Δεν πρέπει να
επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να δηλητηριάζονται από αυτά που μπορεί να λένε οι διεθνείς εταίροι μας ή οι ανταγωνιστές μας», έκρινε.
Στην Ιταλία, μια από τις χώρες που υπέστησαν τα βαρύτερα πλήγματα εξαιτίας της πανδημίας, έχουν εκφραστεί οξύτατες επικρίσεις σε βάρος της
Γαλλίας και της Γερμανίας, καθώς Παρίσι και Βερολίνο αρχικά απέρριψαν τις εκκλήσεις να διαθέσουν μάσκες, άλλο υλικό και εξοπλισμό για να
βοηθήσουν τη δοκιμαζόμενη χώρα του ευρωπαϊκού νότου. Η Ρώμη στράφηκε στην Κίνα: το Πεκίνο έστειλε ένα αεροπλάνο φορτωμένο μάσκες και
συσκευές μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής με αυτοκόλλητα που έγραφαν «Φόρτσα Ιτάλια» και μικρές κινεζικές και ιταλικές σημαίες. Η
χειρονομία έκανε αίσθηση.
Η Ευρώπη «πρέπει να νιώθει υπερήφανη και ισχυρή, επειδή είναι. Αλλά πρέπει πράγματι να πάει πιο μακριά. Γι’ αυτό υπερασπίζομαι τη
δημοσιονομική αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και των συνεπειών της», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.
«Αυτό που με ανησυχεί είναι η αρρώστια» του ατομικισμού, η «ο καθένας ας κοιτάξει τον εαυτό του», πρόσθεσε. «Αν δεν δείξουμε αλληλεγγύη, η
Ιταλία, η Ισπανία
\ και άλλοι θα μπορούν να πουν στους Ευρωπαίους εταίρους τους ‘πού ήσασταν εσείς όταν εμείς βρισκόμασταν στο μέτωπο;’ Δεν
θέλω αυτή την εγωιστική, διχασμένη Ευρώπη», είπε ο Μακρόν.
Τη 10η ημέρα περιορισμού των μετακινήσεων στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός της χώρας Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την παράταση
του μέτρου ως τη 15η Απριλίου. Η Γαλλία θρηνεί 1.995 θανάτους εξαιτίας του κορονοϊού από το ξέσπασμα της επιδημίας, συμπεριλαμβανομένων
σχεδόν 300 τις προηγούμενες 24 ώρες, κατά τον επίσημο απολογισμό των αρχών που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής.
Πηγή: ΑΠΕ, AFP, REUTERS
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Με την ακραία νευρικότητα (volatility) να αναμένεται να συνεχιστεί
στις αγορές, κλειδί για το Χ.Α. η παραμονή υψηλότερα των 520 – 530
μονάδων & Ότι καλύτερο έλθει ….
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