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Σχόλιο

Παρά το βελτιωμένο κλίμα στις διεθνείς αγορές, οι συνεχιζόμενες ανησυχίες για τις τράπεζες και

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σε επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας με “Β (υψηλό)”, διατηρώντας
τη “θετική τάση”, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης DBRS. Ο οίκος αναφέρει ότι η θετική
τάση αντανακλά την πιθανότητα, η Ελλάδα να διατηρήσει τη μεταρρυθμιστική της τροχιά
και μετά το μνημόνιο, προσθέτοντας ότι αναμένει αποδείξεις ευθυγράμμισης με τον
μηχανισμό αυξημένης εποπτείας και σταδιακή επιστροφή στις αγορές. Μια θετική εκτίμηση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λογικά θα απελευθερώσει τα πρόσθετα μέτρα για το χρέος
και θα μπορούσε να υποστηρίξει τις προσπάθειες ανάκτησης της εμπιστοσύνης των
αγορών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, σε ερώτηση για το ποια είναι η θέση του για το ζήτημα της
μείωσης των συντάξεων, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας
είπε “με αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να παίζουμε, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του
Δημοσίου
(συμπεριλαμβανομένων
των επιστροφών φόρων) υποχώρησαν το Σεπτέμβριο κατά EUR 410εκ., λιγότερο από το
αναμενόμενο δεδομένου ότι ο ESM είχε εκταμιεύσει στην Ελλάδα ποσό EUR 1δισ. τον
Αύγουστο αποκλειστικά για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.
Ειδικότερα, χωρίς τις επιστροφές φόρων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου
υποχώρησαν λίγο κατά EUR 48εκ. στα EUR 1.913εκ. Τις περισσότερες οφειλές
εξακολουθούν να έχουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (EUR 833εκ. από EUR 876εκ.
τον προηγούμενο μήνα), ενώ ακολουθούν τα νοσοκομεία (EUR 409εκ. έναντι EUR 396εκ.), οι
κρατικοί οργανισμοί (EUR 301εκ. έναντι EUR 303εκ.) και η τοπική αυτοδιοίκηση (EUR
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264εκ. έναντι EUR 255εκ.). Από την άλλη πλευρά, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου
σημείωσαν μεγαλύτερη πτώση και διαμορφώθηκαν στα EUR 699εκ. από EUR 1.062εκ.
προηγουμένως.

Το Eurogroup, που πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα, θα αξιολογήσει τα προσχέδια των
προϋπολογισμών 2019 των κρατών μελών και θα συζητήσει τη γνωμοδότηση της Κομισιόν
για το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ιταλίας. Παρόλο που η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται
στην επίσημη ημερήσια διάταξη, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια συζήτηση σχετικά με το
αίτημα της κυβέρνησης για αναστολή των περικοπών των συντάξεων που έχουν
προγραμματιστεί για το 2019.

Ο ΟΔΔΗΧ θα πραγματοποιήσει δημοπρασία 3-μηνων εντόκων γραμματίων στις 7
Νοεμβρίου, με στόχο την άντληση ποσού έως EUR 1,0δισ. Το δημοπρατούμενο ποσό είναι
EUR 625εκ., ενώ μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους έως 30% επί του αρχικού
δημοπρατούμενου ποσού μπορούν να υποβληθούν κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.
Επιπλέον, οι βασικοί διαπραγματευτές της αγοράς μπορούν να υποβάλουν επιπλέον μη
ανταγωνιστικές προσφορές ύψους έως 30% επί του αρχικού δημοπρατούμενου ποσού μέχρι
τις 8 Νοεμβρίου.

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με την Καθημερινή, σε ομιλία του σε εκδήλωση της Τράπεζας της Ελλάδος (90ή
επέτειος), ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας είπε ότι οι τρά
πεζες
είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και διαθέτουν επαρκή αποθέματα για να απορροφήσουν
επιπλέον πιστωτικές ζημιές. Πρόσθεσε επίσης ότι “οι τράπεζες έχουν βελτιώσει σημαντικά
τη ρευστότητά τους, μειώνοντας την εξάρτησή τους από την κεντρική τράπεζα για
χρηματοδότηση, ανακτώντας την πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά και εκδίδοντας
καλυμμένες ομολογίες. Παράλληλα, οι καταθέσεις πελατών αυξάνονται σταδιακά”, ωστόσο
σημείωσε ότι ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο των
ανοιγμάτων παραμένει υψηλός και αποτελεί “τη σημαντικότερη πρόκληση για τον ελληνικό
τραπεζικό τομέα”. Τέλος είπε ότι “ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
αναμένεται να επιταχυνθεί, με βάση τους αναθεωρημένους, πιο φιλόδοξους στόχους των
τραπεζών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που έχουν τεθεί για την περίοδο έως το
2021”.
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Τίτλοι εταιρικών νέων

Σύμφωνα με το euro2day, η Τράπεζα Πειραιώς έχει στόχο την επιτάχυνση του σχεδίου
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE). Συμφώνως, η τράπεζα σχεδιάζει την
πώληση ενός (με εξασφαλίσεις) χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων δανείων
(project Nemo) ενδεχομένως μέχρι το τέλος του έτους (ή στις αρχές του 2019), ώστε να
συμπεριληφθεί το αποτέλεσμα της πώλησης στα αποτελέσματα του 2018.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η Τράπεζα Πειραιώς εξετάζει την επιλογή ενίσχυσης της
κεφαλαιακής βάσης της μέσω της τιτλοποίησης επισφαλών δανείων της. Συμφώνως, η
τράπεζα στοχεύει στην άντληση EUR 500εκ., τα οποία θα θεωρηθούν ως κεφάλαια Tier II
μέσω ενός μηχανισμού τιτλοποίησης, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τις δεσμεύσεις
της στον SSM.

Με επίσημη ανακοίνωση της η εταιρεία Aegean Airlines ενημέρωσε ότι ο φορολογικός
έλεγχος της χρήσης 2017 που διενεργήθηκε από τον Νόμιμο Ελεγκτή και αφορούσε στη
χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε φορολογικό
πιστοποιητικό με συμπέρασμα “χωρίς επιφύλαξη”.

Ο Όμιλος Σαράντη ενημέρωσε ότι θα ανακοινώσει την σύνοψη οικονομικών
αποτελεσμάτων εννεαμήνου του 2018 για τον όμιλο την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018.
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