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Της Νένας Μαλλιάρα
Στηδιεθνή επενδυτική κοινότητα απευθύνονται από σήμερα οι Έλληνες τραπεζίτες,
παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα α΄ εξαμήνου 2019 και τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών
σε μία σειρά επενδυτικών συνεδρίων που εκτείνονται στη διάρκεια όλου του μήνα.
Ηαυλαία των παρουσιάσεων και επαφών ανοίγει σήμερα στο Λονδίνο με το χρηματοοικονομικό
συνέδριο της Goldman Sachs. Ακολουθούν στις 3 – 5 Σεπτεμβρίου το επενδυτικό forum
αναδυόμενων αγορών της HSBC επίσης στο Λονδίνο, το conference call της Citi στη Νέα Υόρκη
στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, το road show του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου
στο Λονδίνο και το ετήσιο μεγάλο χρηματοοικονομικό συνέδριο της Bank of America/Merrill Lynch
στις 24 – 26 Σεπτεμβρίου, επίσης στη βρετανική πρωτεύουσα.
Οιπαρουσιάσεις των ελληνικών τραπεζών στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, οι πρώτες και μάλιστα
μαζικά, μετά την αλλαγή κυβέρνησης και πολιτικής για την ανάπτυξη της χώρας, έρχονται μετά την
άρση των capital controls. Η κατάργηση των περιορισμών από χθες, διαμορφώνει νέες συνθήκες
για την ψυχολογία των επενδυτών, των μετόχων και των καταθετών και δημιουργεί νέες
δυνατότητες για τις τράπεζες αναφορικά με τη ρευστότητα, τον δανεισμό τους από τις διεθνείς
αγορές και τις προοπτικές χρηματοδότησης της ελληνικής Οικονομίας. Ουσιαστικά, οι ελληνικές
τράπεζες επιστρέφουν στην κανονικότητα, επικεντρωνόμενες στην πλήρη εξυγίανσή τους και στον
διαμεσολαβητικό τους ρόλο στην Οικονομία.
Ταπρώτα σημάδια αυτής της θετικής μεταστροφής, η οποία θα κερδίζει έδαφος όσο θα ενισχύεται
η οικονομική ανάπτυξη, φάνηκαν στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2019. Οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες παρουσίασαν συνεχιζόμενη πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων, σταθερή κερδοφορία με σταθερά ή ελαφρώς αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους σε
τριμηνιαία βάση και ισχυρά προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα ενισχυμένα από τις υψηλότερες
προμήθειες και τα υψηλότερα έσοδα από συναλλαγές. Παράλληλα, συνεχίστηκε η βελτίωση της
ρευστότητάς τους με αύξηση των καταθέσεων, ενώ αυξητικά κινήθηκαν και οι νέες χορηγήσεις.

Σαφώς, καταλυτικό ρόλο για το μέλλον των ελληνικών τραπεζών – και σε αυτό το σημείο έχουν
επικεντρωμένη την προσοχή τους οι διεθνείς επενδυτές – θα διαδραματίσουν οι εξελίξεις στο
μέτωπο των "κόκκινων" δανείων.
Ήδημέσα στον μήνα αυτό αναμένονται εξελίξεις τόσο για τη συστημική λύση μείωσης των NPLs
(έγκριση του Asset Protection Scheme που έχει προτείνει το ΤΧΣ από τις ευρωπαϊκές αρχές), όσο
και μεμονωμένα σε επίπεδο τραπεζών (ολοκλήρωση συμφωνίας της Eurobank με την PIMCO για
την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cairo και την πώληση της θυγατρικής εταιρίας διαχείρισης
απαιτήσεων, FPS/ολοκλήρωση στρατηγικής συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum
για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της μονάδας RBU/σχεδιασμός επιθετικής
μείωσης των NPLs από την Alpha Bank). Οι προσπάθειες για την επιτάχυνση της μείωσης των
"κόκκινων" δανείων θα περάσουν και μέσα από την εφαρμογή του νέου νόμου 4605/2019 για την
προστασία της πρώτης κατοικίας και τις βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
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