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Alpha Bank: Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων1 διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία
βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο το β΄ τρίμηνο 2016 βελτιώθηκε σε 2,9%. - Τα Λειτουργικά
Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 281,1 εκατ., απόδοση που οδηγεί στην επίτευξη του τεθέντος στόχου ετήσιας βάσεως κόστους Ευρώ 1,15 δισ. για
το 2016. Ο ∆είκτης Εξόδων/Εσόδων το α΄ εξάμηνο 2016 διαμορφώνεται σε 48,2% έναντι 50,8% κατά το 2015, επίδοση που επιβεβαιώνει
τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας. - Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε το β΄ τρίμηνο 2016 σε Ευρώ
22,7 δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών καταθέσεων κατά Ευρώ 0,7 δισ. και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση
ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) κατά Ευρώ 0,6 δισ. Τον Αύγουστο 2016 η
χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 15,4 δισ.,
μειωμένη κατά Ευρώ 7,6 δισ. από την έναρξη της επιβολής των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015. Ο ∆είκτης ∆ανείων σε Καθυστέρηση ανήλθε σε 37,8% στο τέλος Ιουνίου 2016. Ο ∆είκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε
69%, επιτρέποντας την πιο ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων. - Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου
το β΄ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 350 εκατ. και αντιστοιχούν σε 196 μονάδες βάσεως για το α΄ εξάμηνο 2016. Οι προβλέψεις για το β΄
τρίμηνο 2016 επηρεάσθηκαν σημαντικά από την αναγνώριση ζημιών απομειώσεως σχετιζομένων κυρίως με την εν εξελίξει διαδικασία
αναδιαρθρώσεως μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων. - Κατά το α΄ εξάμηνο 2016 η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης διατηρήθηκε
αμετάβλητη ως αποτέλεσμα της λειτουργικής της επιδόσεως. Ο ∆είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1)
διαμορφώθηκε σε 16,6% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 16,3% στο τέλος του α΄ τριμήνου 2016 και παραμένει αμετάβλητος από τον
∆εκέμβριο 2015. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε Ευρώ 8,5 δισ., τα υψηλότερα στον κλάδο, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία
ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε Ευρώ 5,5. Ο ∆είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 16,2% με
πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Χρηματοοικονομική επίδοση1 - Το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε
τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 483,4 εκατ. Το β΄ τρίμηνο 2016 το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε σε 2,9% μετά από
μείωση του Ενεργητικού κατά Ευρώ 0,8 δισ. - Το β΄ τρίμηνο 2016 τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2,1% σε
τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 80,2 εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και
των προμηθειών συναλλαγών. - Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων επηρεάσθηκαν θετικά από την ολοκλήρωση της
συναλλαγής της VISA ποσού Ευρώ 71,9 εκατ. - Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων
εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 281,1 εκατ. Ο ∆είκτης Εξόδων/Εσόδων ανέρχεται σε 48,6% το β΄ τρίμηνο 2016.
Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 340,8 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2016, αυξημένο κατά 27,2%. - Οι Προβλέψεις για την
κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 605 εκατ. έναντι Ευρώ 892,8 εκατ. κατά το β΄ τρίμηνο 2015 (εξαιρουμένων των
προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού). - Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού
κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 196 μονάδες βάσεως για το α΄ εξάμηνο του 2016 έναντι 286 μονάδων βάσεως για το αντίστοιχο εξάμηνο του
2015. - Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους Ευρώ -18,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2016.
Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού
- Απομόχλευση Ενεργητικού κατά Ευρώ 0,8 δισ. σε τριμηνιαία βάση σε Ευρώ 67,4 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της πωλήσεως ομολόγων
ΕFSF ποσού Ευρώ 0,6 δισ., στο πλαίσιο της συμμετοχής της Τραπέζης στο Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων του ∆ημοσίου Τομέα (Public
Sector Purchase ProgrammePSPP).
- Αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων κατά Ευρώ 0,7 δισ. το β΄ τρίμηνο 2016 και διαμόρφωσή τους σε Ευρώ 31,7 δισ. Στην Ελλάδα τα
υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 1,7% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων, στις οποίες επετεύχθη
αύξηση του μεριδίου αγοράς.
- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 1,4 δισ. το β΄ τρίμηνο 2016 και ανήλθε σε Ευρώ 22,7 δισ., κυρίως
ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων ΕFSF. Τον Αύγουστο 2016 η
χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 1,4 δισ. και ανήλθε σε Ευρώ 21,1 δισ. - Τα υπόλοιπα των
δανείων μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 45,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2016.
- Το β΄ τρίμηνο 2016 οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 110 εκατ., έναντι Ευρώ 275 εκατ. κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Ο ∆είκτης
Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 37,8% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 37,4% στο τέλος Μαρτίου 2016. Αντιστοίχως, ο ∆είκτης Μη
Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2016 σε 52,6% έναντι 52,1% το προηγούμενο τρίμηνο. - Οι σωρευτικές
προβλέψεις μετά από διαγραφές διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 15,9 δισ. και αντιστοιχούν στο 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου.
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/ Σύμβουλος της Alpha Bank ∆ημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:
O ∆ιευθύνων
«Η επίδοσή μας κατά το α΄ εξάμηνο διατήρησε αμετάβλητη την κεφαλαιακή μας επάρκεια, κυρίως ως
αποτέλεσμα της ενισχύσεως του Καθαρού Περιθωρίου Τόκων σε 2,9% και της περαιτέρω βελτιώσεως της
αποδοτικότητος. Το α΄ εξάμηνο 2016 η ύφεση απεδείχθη ηπιότερη του αναμενομένου και εκτιμάται ότι το β΄
εξάμηνο του έτους η οικονομία θα επιτύχει θετικό ρυθμό αναπτύξεως καθώς παρατηρούνται ενδείξεις
σταδιακής ανακάμψεως της Ελληνικής Οικονομίας. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως τον Ιούνιο 2016,
η επανένταξη των κρατικών τίτλων ως αποδεκτών ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, καθώς και η σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων. Ταυτοχρόνως, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος ήδη σημειώνει βελτίωση, γεγονός που
αποδεικνύεται από τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και από τη σταδιακή εισροή
καταθέσεων».
Πηγή: Εταιρική Ανακοίνωση Alpha Bank
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Αύγουστο
Νέα βελτίωση, μετά από αυτή του περασμένου μήνα, σημείωσε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον
Αύγουστο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μηνιαίας έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο δείκτης οικονομικού
κλίματος (economic sentiment indicator, ESI) αυξήθηκε στις 92,5 μονάδες από 90,9 τον Ιούλιο και 89,7 τον
Ιούνιο, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή του τελευταίου 12μήνου.
Αντίθετα, στην Ευρωζώνη σημειώθηκε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, με τον ESI να μειώνεται στις
103,5 μονάδες από 104,5 τον Ιούλιο. Αντίστοιχη μείωση σημειώθηκε και στην ΕΕ, όπου ο ESI υποχώρησε στις
103,8 μονάδες από 104,7 τον περασμένο μήνα.
Η βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα προέκυψε από όλους τους κλάδους της οικονομίας,
ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη μειώθηκε στις -70,1 μονάδες από -69,2 μονάδες τον περασμένο μήνα. Στη
βιομηχανία, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις -5,1 μονάδες από -7,3 τον Ιούλιο, στις υπηρεσίες στο -4,0 από -8,3 και
στις κατασκευές στο -52,5 από -55,6. Στο λιανικό εμπόριο, σημειώθηκε αύξηση του δείκτη στις 9,3 από 8,2
μονάδες τον Ιούλιο.
Η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη ήρθε ως αποτέλεσμα της εξασθένησης της
εμπιστοσύνης των επιχειρηματικών κλάδων, με εξαίρεση του κατασκευαστικού, καθώς και, σε μικρότερο
βαθμό, της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ο ESI υποχώρησε στις τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες
οικονομίες της Ευρωζώνης - στην Ολλανδία (-3,6), στην Ιταλία (-2,1), στην Ισπανία (-1,5) και τη Γερμανία (1,1), ενώ αυξήθηκε στη Γαλλία (+0,8).
Δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg αναφέρει ότι η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη
ήταν μεγαλύτερη από αυτή που προέβλεπαν οι αναλυτές και ότι αποτελεί ένδειξη πως οι συνέπειες από την
απόφαση της Βρετανίας να φύγει από την ΕΕ μπορεί να φθάνει στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
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YΠΕΚΑ: Δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενο «ναυάγιο» της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ
Η κυβέρνηση σε καμία φάση δεν παρενέβη στους όρους του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ, αλλά πορεύεται
αταλάντευτα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και με σεβασμό στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες, επισημαίνουν κύκλοι του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ίδιες πηγές απορρίπτουν δημοσιεύματα που εμφανίζουν ότι θα έχει την ευθύνη για ένα
ενδεχόμενο ναυάγιο στην υπόθεση της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, τονίζοντας ότι απέχουν από την πραγματικότητα και
αντικειμενικά υπηρετούν συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες, και σημειώνουν μεταξύ άλλων τα εξής:
-Η αλλαγή στους όρους του διαγωνισμού που περιορίζει το ποσοστό της Αζέρικης SOCAR στο 49% έγινε από τη Διεύθυνση
Ανταγωνισμού της ΕΕ.
-Η πλευρά των Αζέρων (SOCAR) φαίνεται πως επιζητά αλλαγή των όρων επιδιώκοντας να της δοθεί το σύνολο των διαθεσίμων της
εταιρείας με το Δημόσιο να παραιτείται, ταυτόχρονα, από το δικό του μερίδιο. Πώς αξιολογείται μια τέτοια συμπεριφορά ενός
υποψηφίου επενδυτή; Πώς συνάδει με ένα νέο επενδυτικό πλάνο που θα αναπτύξει την εταιρεία;
-Όσοι ισχυρίζονται ότι η τελευταία τροπολογία της κυβέρνησης (με την οποία ρυθμίζονται τα τέλη που θα εισπράττει ο ΔΕΣΦΑ από
τους καταναλωτές) δυναμιτίζει το επενδυτικό κλίμα μιας και θέτει σε κίνδυνο την υποψηφιότητα της SOCAR, οφείλουν να μας πουν αν
υπηρετείται το επενδυτικό κλίμα με την αύξηση της τάξης του 68% στα τέλη χρήσης του δικτύου που μεταφράζεται σε επιβάρυνση του
ενεργειακού κόστους για την εγχώρια παραγωγή και τα νοικοκυριά.
"Είναι φανερό", καταλήγουν κύκλοι του ΥΠΕΝ, "πως τα κατευθυνόμενα δημοσιεύματα των τελευταίων εβδομάδων από την μια θέλουν
να υπονομεύσουν την ενεργειακή - αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης και από την άλλη επιχειρούν να μετακυλύουν σε αυτήν
ευθύνες για μια ενδεχόμενη αποχώρηση της SOCAR που θα οφείλεται τελικώς, εάν συμβεί, σε άλλες αιτίες."
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«Ετοιμαστείτε …. Οι αγορές θα αγριέψουν»
Αν και το καλοκαίρι που ολοκληρώνεται ήταν ήρεμο για τις αγορές, αυτό φαίνεται ότι είναι έτοιμο να αλλάξει.
Tα παραπάνω αναφέρονται στο γνωστό Business Insider. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο επικεφαλής
επενδύσεων της Neuberger Berman ο Joe Amato στο τελευταίο του σημείωμα στους επενδυτές, αναφέρει «σε
ένα ήσυχο καλοκαίρι, η αγορά εφησυχάζει. Ωστόσο, ο εφησυχασμός επιστρέφει πάντα και δαγκώνει τους
επενδυτές». Σύμφωνα με τον Amato, ο εφησυχασμός μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω της αναταραχής των
πρώτων έξι μηνών του έτους λόγω του Brexit. Ωστόσο το θέμα είναι ότι οι ήσυχες αγορές έχουν την τάση να
πιάνονται προ εκπλήξεως. «Αλλά ο εφησυχασμός δεν είναι συνετός και όχι μόνο επειδή όλα αυτά θα μπορούσαν
να ανατραπούν περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου» έγραψε ο Amato. «Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ο
εφησυχασμός ο ίδιος μπορεί να συσσωρεύσει τον κίνδυνο, αυξάνοντας την ευπάθεια σε απροσδόκητες αλλαγές
στις συνθήκες» επισημαίνει ο Amato. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Amato στην πραγματικότητα δεν
προβλέπει κάποια κατάρρευση στις αγορές.Ο ίδιος απλά περιγράφει το γεγονός ότι η ησυχία πολλές φορές
προηγείται της καταιγίδας στις αγορές. «Οι επενδυτές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι ζώνες ασφαλείας τους
δεμένες» καταλήγει ο Amato.
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Eurobank: Εκτιμήσεις για ύφεση 0,5% το 2016
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Eurobank, η ύφεση στην ελληνική οικονομία για το σύνολο του έτους θα είναι
στο -0,5%.
Όπως σημειώνεται σε ενημερωτικό σημείωμα, μετά και τα τελευταία αναθεωρημένα στοιχεία για την πορεία
του ελληνικού ΑΕΠ το β' 3μηνο του 2015, η Eurobank παραμένει σταθερή στην εκτίμησή της ότι η ύφεση στην
ελληνική οικονομία για το σύνολο του έτους θα είναι στο -0,5%. Η εκτίμηση αυτή όμως στηρίζεται σε τρεις
βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συνυπάρξουν:
 κάποιο εξωτερικό σοκ
1) να μην υπάρξει
2) να συνεχιστεί η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και το β' 6μηνο του έτους, υπό την έγκαιρη εφαρμογή
των προαπαιτουμένων που συνδέονται με τη δεύτερη υποδόση του προγράμματος προσαρμογής
3) να υπάρξει ταχεία αξιοποίηση των κεφαλαίων διάσωσης για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών του
δημοσίου τομέα Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε επί τα χείρω την αρχική εκτίμησή της για το
β΄ τρίμηνο εφέτος σε ετήσια βάση, επισημαίνοντας ότι το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 0,9%. Μεταξύ β΄ και
α΄ τριμήνου, το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% έναντι αύξησης 0,3% της αρχικής εκτίμησης.
Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε- επί τα χείρω- σε ύφεση 1% την πορεία του ΑΕΠ για το α΄ τρίμηνο σε ετήσια
βάση,
από
ύφεση
0,8%
κατά
την
πρώτη
εκτίμηση.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η δυσμενής αναθεώρηση είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν
ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως του Ιουνίου για το
Ισοζύγιο Πληρωμών) είτε τριμηνιαία (όπως για τον κύκλο εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και για την
έρευνα
εργατικού
δυναμικού).
Σε ετήσια βάση, τα επιμέρους στοιχεία που μετέχουν στη διαμόρφωση του ΑΕΠ είχαν ως εξής:
-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 1,9%
-Οι
ακαθάριστες
επενδύσεις
παγίου
κεφαλαίου
αυξήθηκαν
7%
-Μείωση 11,4% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2,9%, ενώ
οι
εξαγωγές
υπηρεσιών
μειώθηκαν
26,5%)
-Μείωση 7,1% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 3,3% και
οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 22,6%).
Σε τριμηνία βάση, σημειώθηκαν οι εξής μεταβολές:
-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε 0,2%
-Οι
ακαθάριστες
επενδύσεις
παγίου
κεφαλαίου
αυξήθηκαν
1%
-Μείωση 1% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν
0,6% και οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 3,5%).
\
-Μείωση 0,4%
παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 0,5%, ενώ
οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 4,4%). Εξάλλου, με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ σε
ετήσια βάση παρουσίασε μείωση 0,4 % έναντι της μείωσης 0,1% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση
στις 12 Αυγούστου.
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