Τι "βλέπει" η Deutsche Bank για
τα αποτελέσματα των ελληνικών
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Στααποτελέσματα γ' τριμήνου που ξεκινούν αύριο με την Alpha Bank και ολοκληρώνονται την
Παρασκευή με την Πειραιώς, επικεντρώνεται και η Deutsche Bank (μαζί με την JP Morgan) σε νέα
της έκθεση.
Όπωςεπισημαίνει, στο επίκεντρο και σε αυτό το τρίμηνο θα παραμείνουν οι τάσεις της ποιότητας
του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των NPEs μέσω οργανικών και
μη οργανικών πωλήσεων.
Όσοναφορά τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ-προβλέψεων, η γερμανική τράπεζα προβλέπει ότι
για το σύνολο του κλάδου θα μειωθούν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, με "οδηγό" την Εθνική
Τράπεζα λόγω του υψηλότερου κόστους, ενώ η Alpha Bank θα καταγράψει τη μικρότερη μείωση
λόγω των καλύτερων επιπέδων στις προμήθειες και μίας μικρής μόνο αύξησης του κόστους σε
σχέση με το β' τρίμηνο.
ΗD.B περιμένει επίσης να δει τα σχόλια της κάθε τράπεζας σε ό,τι αφορά το σχέδιο "Ηρακλής"
που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Κομισιόν και το οποίο θα τις "ελαφρύνει" από 30 δισ. ευρώ
κόκκινων δανείων.
Σεό,τι αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους, η Deutsche Bank εκτιμά πως θα σημειώσουν πτώση
της τάξης του 2,2% σε τριμηνιαία και ετήσια βάση. Η Πειραιώς και η Εθνική θα σημειώσουν
τη μεγαλύτερη μείωση κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, ενώ στο 1,3% τοποθετείται η μείωση για την
Alpha Bank και στο 1,7% για τη Eurobank.

Προμήθειες
Σεό,τι αφορά τις προμήθειες, η γερμανική τράπεζα εκτιμά πως για το σύνολο του κλάδου θα
υπάρξει αύξηση κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, λόγω των πρωτοβουλιών για την παροχή νέων
δανείων, τις χρεώσεις για τη χρήση πλαστικού χρήματος και τις αυξημένες προμήθειες στο asset
management και στο bancassurance. Η Alpha Bank αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη αύξηση

πάνω από 5%, για την Eurobank τοποθετείται στο +3,6%, για την Πειραιώς στο +1,7% και για την
Εθνική στο +1%.
Γιατα λειτουργικά έξοδα, στο σύνολο του κλάδου, η Deutsche Bank αναμένει ότι τα
επαναλαμβανόμενα κόστη (εξαιρούνται οι δαπάνες εθελουσίας και αναδιάρθρωσης) θα αυξηθούν
κατά 3% σε επίπεδο τριμήνου. Ενώ οι περισσότερες τράπεζες θα σημειώσουν σταθερή ανάπτυξη
της τάξης του 2% στο τρίμηνο, η Εθνική θα καταγράψει σημαντική άνοδο της τάξης του 13%.
Παράλληλαεκτιμά ότι η Alpha Bank θα σημειώσει το υψηλότερο κόστος κίνδυνου (200 μονάδες
βάσης) έναντι των 180 μ.β. που είναι το guidance για το σύνολο του έτους, σε σχέση με τα
ακαθάριστα δάνεια, ή 900 εκατ. ευρώ και ελαφρώς υψηλότερα από τα επίπεδα του β' τριμήνου.

NPEs
H Deutsche Bank αναμένει, τέλος, πτώση κατά 2,5% σε τριμηνιαία βάση και 15% σε ετήσια στα
NPEs, με την καλύτερη επίδοση να σημειώνει η Εθνική (-6% στο τρίμηνο) και για τις υπόλοιπες να
κινείται στο -2% σε μέσο όρο. Το μεγαλύτερο μέρος της μη οργανικής μείωσης θα είναι
οπισθοβαρές και θα καταγραφεί το τέταρτο τρίμηνο. Επίσης, όπως τονίζει, με την ενεργοποίηση
του σχεδίου Ηρακλής οι διαδικασίες τιτλοποίησης θα επιταχυνθούν μαζί με τις πωλήσεις
χαρτοφυλακίων.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

