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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Διορθωτικές κινήσεις στην Ασία - Απώλειες 0,06% στο Τόκιο και 1% στο Χονγκ Κονγκ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Εάν αλλάξουν τα δεδομένα για την διαχείριση του αναβαλλόμενου φόρου από τις τράπεζες, 
μετά την κίνηση της Κομισιόν να «ανοίξει» επανεξέταση του ζητήματος, οι ελληνικές 
τράπεζες θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου, προειδοποιεί η Moody's. 
Ο οίκος επισημαίνει ότι η κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανεξετάσει το ζήτημα σε 
Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία και αν αποτελεί ουσιαστικά κρατική ενίσχυση 
είναι Credit Negative για τις ελληνικές τράπεζες. Τονίζει δε ότι σε περίπτωση αλλαγών στον 
τρόπο που αναγνωρίζεται η αναβαλλόμενη φορολογία στο βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων 
(Core Tier 1), οι ελληνικές τράπεζες, θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέα αύξηση κεφαλαίων, 
για τρίτη φορά από το 2013. Σημειώνει δε ότι οι ελληνικές τράπεζες σήμερα χρησιμοποιούν την 
αναβαλλόμενη φορολογία στα εποπτικά τους κεφάλαια σε μεγάλο βαθμό. Ειδικότερα, 
υπολογίζουν στα κεφάλαιά τους 12,8 δισ. ευρώ από την αναβαλλόμενη φορολογία. 

ΕΤΕ Το 50% των δράσεων του capital plan κάλυψε στο τέλος του 2014 η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ 
+1,79%, αντιμετωπίζοντας έτσι με μεγαλύτερη ευχέρεια τα προβλήματα που δημιουργεί στην 
υλοποίηση των υπολειπόμενων ενεργειών η παρατεταμένη αβεβαιότητα. Όπως είναι γνωστό, η 
Εθνική πέρασε την πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με το 
δυσμενές δυναμικό σενάριο. Προσμετρήθηκαν, δηλαδή, αν και στρεσαρισμένες, οι δράσεις του 
εγκεκριμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης προκειμένου ο δείκτης CET 1 να διαμορφωθεί στο 8,9%, 
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ήτοι 2 δισ. ευρώ υψηλότερα από τον ελάχιστα αποδεκτό. Με βάση τις επιταγές της ΕΚΤ η 
Εθνική υπέβαλε στις 7 Νοεμβρίου σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης (capital plan) το οποίο 
πρακτικά περιλαμβάνει τις στρεσαρισμένες εκτιμήσεις του δυσμενούς δυναμικού σεναρίου που 
καταλήγουν σε πλεόνασμα κεφαλαίων 2 δισ. ευρώ. Με βάση όσα αναφέρει η διοίκηση της 
τράπεζας στις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014, στο τέλος του έτους η Εθνική 
έχει υλοποιήσει δράσεις που καλύπτουν το 50% της επιδιωκόμενης κεφαλαιακής ενίσχυσης με 
βάση το capital plan, ενώ υπερκαλύπτουν το κεφαλαιακό έλλειμμα (σ.σ 933 εκατ. ευρώ), που 
προέκυψε με το δυσμενές στατικό σενάριο. Όπως αναφέρει η αναλυτική οικονομική κατάσταση 
έτους τα προ προβλέψεων κέρδη του 2014, και οι ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που 
ολοκληρώθηκαν ως την 31.12.2014 είχαν ως αποτέλεσμα να ενισχυθούν τα κεφάλαιά της κατά 
1,057 δισ. Ειδικότερα 496 εκατ. ευρώ προήλθαν από τα υψηλότερα προ προβλέψεων 
αποτελέσματα 2014 σε σχέση με αυτά που υπολόγισε το δυσμενές στατικό σενάριο.
Άλλα 251 εκατ. ευρώ είναι το όφελος από το γεγονός ότι το Δημόσιο έδωσε μετρητά στις 
τράπεζες, μεταξύ των οποίων και στην Εθνική, τον περασμένο Μάιο όταν έληξαν τα ομόλογα 
έναντι των οποίων έλαβε προνομιούχες μετοχές. Έτσι, δεν συντρέχει πλέον λόγος πρόβλεψης 
απομείωσης ύψους 251 εκατ. ευρώ που είχε ληφθεί στο δυσμενές στατικό σενάριο για ομόλογο 
Δημοσίου. Τέλος 310 εκατ. ευρώ είναι η εκτιμώμενη ωφέλεια από το πρόγραμμα εθελουσίας 
για την περίοδο 1/1/2015 ως 31/12/2016. Το κεφαλαιακό όφελος από τη δυνατότητα 
μετατροπής των προσωρινών αναβαλλόμενων απαιτήσεων σε οριστικές δεν έχει συμπεριληφθεί 
στις δράσεις των 1,057 δισ.
Μετά την υπογραφή συμφωνίας η επανεκκίνηση για Finansbank
Η Εθνική θα επανεκκινήσει τη διαδικασία για τη διάθεση ποσοστού ως 26.9% της Finansbank, 
αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και εταίρων. Σημειώνεται ότι με 
βάση το αρχικό πλάνο η διάθεση του παραπάνω ποσοστού έπρεπε να διενεργηθεί μέσα στους 
πρώτους τέσσερις μήνες της χρονιάς, οι προσφορές, όμως, που έφερε το σχήμα των αναδόχων 
ήταν ιδιαίτερα χαμηλές, με αποτέλεσμα το εγχείρημα να μετατεθεί για τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο.
Με βάση το πλάνο αναδιάρθρωσης η Εθνική δεσμεύεται να διαθέσει το 40% του ελεγχόμενου 
από την ίδια μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής θυγατρικής της ως το τέλος της χρονιάς.

ΑΣΤΗΡ Δύσκολη είναι η περίπτωση ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για την πώληση της Αστήρ Παλάς 
μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παρ' ότι η Εθνική και η Jermyn Street 
διερευνούν μια νέα δομή στη συμφωνία, το μπλόκο του ΣτΕ στην ανέγερση πολυτελών βιλών 
δεν είναι εύκολο να ξεπερασθεί. Η κοινοπραξία των επενδυτών θεωρεί ότι το τίμημα θα πρέπει 
να μειωθεί ανάλογα και δεν είναι τυχαίο ότι στην τελευταία ανακοίνωσή της παρέπεμπε στην 
πτώση της κεφαλαιοποίησης της Αστήρ Παλάς μετά την απόφαση του ΣτΕ. Η Εθνική δύσκολα 
μπορεί να αποδεχθεί τίμημα χαμηλότερο των 400 εκατ. ευρώ, αν συνυπολογισθεί ότι και η 
αρχική προσφορά της Jermyn είχε κριθεί χαμηλή και το θέμα έλαβε πολιτικές διαστάσεις.
Ανοικτό είναι το θέμα της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για την πώληση της NBGI Private 
Equities fund, καθώς υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις και εισηγήσεις για το timing σε 
συνδυασμό με το προσφερόμενο τίμημα.

ΕΚΤ Στενεύει τον κλοιό ρευστότητας η ΕΚΤ, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μπαίνουν 
αυτή την εβδομάδα στην τελική τους ευθεία με στόχο ένα «περίγραμμα» συμφωνίας ενόψει του 
Eurogroup της 24ης Απριλίου.  Με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός έκτακτου Eurogroup στις 29 
Απριλίου, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία στην προγραμματισμένη συνάντηση των υπουργών 
Οικονομικών  της ευρωζώνης στις 24/4 και σε ένα πυρετώδες σκηνικό συναντήσεων που 
μεσολαβεί μέχρι τότε με το ελληνικό ζήτημα να πρωταγωνιστεί (Γ. Βαρουφάκης – Schaeuble 
συναντώνται μεθαύριο 16/4 στο συνέδριο Brookings στη Μασαχουσέτη, ενώ το τριήμερο 17 – 
19/4 πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον η εαρινή σύνοδος του ΔΝΤ), η ΕΚΤ εντείνει τον 
αποκλεισμό ρευστότητας, διατηρώντας ανοιχτή μόνο τη στρόφιγγα του ELA. Μετά την 
απαγόρευση αγορών εντόκων γραμματίων πέραν του πλαφόν των 15 δισ. ευρώ, το οποίο ήδη 
έχουν καλύψει οι ελληνικές τράπεζες, η ΕΚΤ όχι μόνο δεν είναι διατεθειμένη να ικανοποιήσει 
το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για αύξηση του ορίου αυτού, αλλά σκληραίνει την 
επιτήρησή της αναφορικά με τη χρηματοδότηση των αναγκών του Δημοσίου. 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Με νέες συμβάσεις εκτός Ελλάδας ενισχύει ο όμιλος Ελλάκτωρ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
εργασιών ύψους 3,7 δισ. ευρώ, με το 53% αυτού να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό. 
Ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί στο 57% ύστερα από την υπογραφή των «κλεισμένων» 
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συμβάσεων, προϋπολογισμού 555 εκατ. ευρώ, όπως σημειώνεται στην ετήσια έκθεση του 
εισηγμένου κατασκευαστικού ομίλου. 

ΔΝΤ Το ελληνικό πρόγραμμα, η πορεία των διαπραγματεύσεων και οι εκτιμήσεις των στελεχών του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναφορικά με την πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία με την 
Ελλάδα ως το τέλος του μηνός, τέθηκε επί τάπητος στην ενημέρωση, από τους Πόοουλ Τόμσεν 
και Ρίσι Γκογιάλ του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ταμείου, το οποίο έχει λαμβάνειν από την 
Ελλάδα, μόνο ως το τέλος του έτους, ακόμη 6,34 δις ευρώ, στο πλαίσιο αποπληρωμής του 
πρώτου πακέτου βοήθειας από το Ταμείο στην Αθήνα, τον Μάιο του 2010, ύψους 28 δις ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ Θανάση Τσίτσα, ο κ. Τόμσεν 
αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι τα γενικότερα νούμερα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι καλά 
αλλά απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες κι αυτό γιατί, όπως είπε, η ελληνική 
κυβέρνηση δεν επιτρέπει ακόμη την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Ο κ. Τόσμεν δεν  ήταν σε 
θέση να προσδιορίσει το ύψος του δημοσιονομικού κενού, ούτε τον ρυθμό ανάπτυξης.
Ο κ. Τόμσεν είπε ότι η μέθοδος που έχει επιλεγεί, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δεν 
λειτουργεί, υπάρχουν κενά και δεν "βλέπει" πώς θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, ώστε να 
εκταμιευθούν χρήματα από το Ταμείο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ,

Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης.
Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους.  
Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν  
παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής.  
Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε  
επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου  
κινδύνου. Η A. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν παρέχει  συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τόσο η ΑΕΠΕΥ όσο 
και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από 
τη χρήση του παρόντος εντύπου.
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