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Χωρίς συμφωνία στο Brussels Group
Τον δρόμο της επιστροφής πήρε η αποστολή της Ελλάδας στο 

Brussels Group, καθώς οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν, αλλά χω-

ρίς να υπάρξει συμφωνία. «Οι εποικοδομητικές συζητήσεις συνε-

χίζονται από την Παρασκευή, αλλά ακόμη δεν έχουμε καταλήξει 

και γι’ αυτό θα πρέπει να συνεχιστούν. Το EuroWorking Group θα 

συζητήσει το θέμα στην επόμενή του συνεδρίαση», δήλωσε η εκ-

πρόσωπος της Κομισιόν, Mina Andreeva, σε συνέντευξη Τύπου. 

Είπε ακόμα ότι η τηλεδιάσκεψη του EuroWorking Group σήμερα, 

Τετάρτη 1/4, «θα είναι μια καλή ευκαιρία για να γίνει εκτίμηση της 

συζήτησης». «Οι διαβουλεύσεις είναι εποικοδομητικές και συνε-

χίζονται» υπογράμμισε.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι το κλίμα είναι 

θετικό, τονίζουν όμως ότι ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτε. 

Όπως ανέφεραν κυβερνητικοί κύκλοι, οι Έλληνες εκπρόσωποι 

είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν εκτενώς τη λίστα μεταρ-

ρυθμίσεων που ετοίμασε η ελληνική κυβέρνηση καθώς και τη λε-

πτομερή τεκμηρίωσή τους. Έδωσαν επίσης στους εκπροσώπους 

των θεσμών απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των 

ελληνικών προτάσεων.

Σύμφωνα με Έλληνα αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, 

«Έγινε πρόοδος και οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν να συλλέ-

γουν στοιχεία στην Αθήνα», ενώ άλλες πηγές θεωρούσαν ότι οι 

συζητήσεις θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, προσθέτο-

ντας ότι αυτό δεν είναι σημάδι ρήξης, αλλά αργής προόδου.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντό-

ναλντ Τουσκ, μιλώντας από την Ισπανία εμφανίστηκε σίγουρος 

ότι θα υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα, αλλά… στα τέλη Απρι-

λίου. «Μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», 

δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ερωτηθείς για το εάν υπάρχει 

plan B σε περίπτωση μη συμφωνίας. «Αυτήν τη στιγμή είμαστε 

στο plan A, ένα πλάνο που θα πετύχει», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση όσα υποστήριζε το προηγούμενο Σαβ-

βατοκύριακο πηγή του Μεγάρου Μαξίμου, την εξειδίκευση των 

μεταρρυθμίσεων θα την αναλάμβαναν μετά το Brussels Group 

τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα.

Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις τρέχουν, ενώ οι υπηρεσίες στην 

Ευρώπη θα παγώσουν λόγω του Πάσχα των Καθολικών αυτό το 

Σαββατοκύριακο και ενώ η Αθήνα καλείται την επόμενη εβδο-

μάδα να πληρώσει δόση περίπου 450 εκατ. ευρώ στο ΔΝΤ, αλλά 

και να εκδώσει έντοκα γραμμάτια 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 

τα περίπου 700 εκατ. ευρώ κάλυψαν στην προηγούμενη έκδοση 

ξένοι επενδυτές. Το συγκεκριμένο ποσό δεν μπορεί να καλυφθεί 

από τις ελληνικές τράπεζες λόγω της απαγόρευσης που επέβαλε 

η ΕΚΤ στην αύξηση της έκθεσής τους σε ελληνικούς τίτλους. Να 

σημειωθεί πάντως ότι κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών διαβε-

βαίωναν ότι «έχει βρεθεί τρόπος να πληρωθεί η δόση του ΔΝΤ».

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, 

Δημήτρης Μάρδας, δήλωνε αισιόδοξος για συμφωνία, ακόμα 

και σήμερα. Όπως εκτίμησε ο υπουργός μιλώντας στο Mega, 

οι δανειστές δεν πρόκειται να κωλυσιεργήσουν στις διαπραγ-

ματεύσεις. «Τη βλέπω τη συμφωνία αύριο (σ.σ. σήμερα)», είπε 

χαρακτηριστικά.

Για τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας μέχρι τις 8 Απριλίου παρέ-

πεμψε στην τρέχουσα διαπραγμάτευση. «Όπως ξέρετε τρέχει μια 

διαπραγμάτευση αυτές τις ώρες, δεν μιλάμε για μέρες. Ας δούμε 

τα αποτελέσματα από το EuroWorking Group και από εκεί και 

πέρα θα μπορούμε να συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο θέλετε 

σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα», σημείωσε.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Ο πολιτικός παραμένει ο βασικός 

κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ 

προβληματισμός επικρατεί για την εκροή κατα-

θέσεων, σύμφωνα με την Goldman Sachs, εκ-

πρόσωποι της οποίας επισκέφθηκαν πρόσφατα 

τη χώρα μας και είχαν επαφές με τις τέσσερις 

συστημικές τράπεζες, με τις ελληνικές αρχές, 

αλλά και με εκπρόσωπο του ΔΝΤ. Τα βασικά 

συμπεράσματα: 1. Ο δρόμος προς πολιτική 

συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των διεθνών 

πιστωτών της παραμένει ασαφής. Υπάρχει εκτί-

μηση πως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν 

μέχρι το καλοκαίρι. Οι βραχυπρόθεσμες ανά-

γκες της κυβέρνησης για ρευστό παραμένουν 

σχετικά περιορισμένες αν και για να αντιμετωπι-

στούν, θα χρειαστεί μια πιο ευέλικτη προσέγγι-

ση. 2. Οι εκροές καταθέσεων μετριάστηκαν τον 

Μάρτιο στα περίπου 2-3 δισ. ευρώ έναντι των 

περίπου 25 δισ. ευρώ στο διάστημα Δεκεμβρί-

ου-Φεβρουαρίου. Μεγάλο μέρος των εκροών 

αυτών αποδίδεται στη μερική ανάληψη μικρών 

ποσών (κάτω των 100.000 ευρώ). Τα κεφάλαια 

του δημοσίου τομέα μειώθηκαν, ωστόσο σε 

γενικές γραμμές αυτό δεν είχε τόσο σημαντική 

επίπτωση. Οι μισές από τις εκροές αφορού-

σαν αναλήψεις ρευστού, ενώ οι υπόλοιπες 

αφορούσαν μεταφορές σε αμοιβαία και στο 

εξωτερικό. 3. Η ανάκαμψη της ποιότητας των 

assets των τραπεζών θα καθυστερήσει έως και 

έναν χρόνο. Η επιδείνωση των assets αυξήθηκε 

σημαντικά από την αρχή του έτους, σε μεγάλο 

βαθμό λόγω της εκ νέου κήρυξης χρεοστασίου 

σε δάνεια που είχαν ήδη αναδιαρθρωθεί. Οι 

προεκλογικές υποσχέσεις για «σεισάχθεια» έ-

παιξαν ρόλο, όμως με το πέρασμα του χρόνου ο 

σχηματισμός μη εξυπηρετούμενων δανείων θα 

μπορούσε να οφείλεται λιγότερο στους «μπατα-

χτσήδες» και περισσότερο στους δανειολήπτες 

που αντιμετωπίζουν οικονομική στενότητα. 4. 

Η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ (104 δισ. ευρώ) 

βρίσκεται υπό συνεχή, καθημερινή, επιτήρηση 

από τον SSM. Το όριο του ELA εξαρτάται από 

τις ροές καταθέσεων και μέχρι στιγμής δεν 

περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα collateral 

(περίπου 40-50 δισ. ευρώ). 5. Από τις επαφές 

που είχαν οι εκπρόσωποι της Goldman Sachs 

δεν φαίνεται πως θα υπάρξουν μελλοντικές 

πολιτικές που μπορεί να επηρεάσουν τον τρα-

πεζικό τομέα. Ο διάλογος με τη νέα κυβέρνηση 

παραμένει εποικοδομητικός, σύμφωνα με τις 

τράπεζες, οι οποίες σημειώνουν πως ο SSM 

αποτελεί μια πιθανή δικλίδα ασφαλείας έναντι 

των πολιτικών επιρροών.

Η είδηση της «μη συμφωνίας» στο 

EuroWorking Group χάλασε σε μεγάλο 

βαθμό τα σχέδια όσων επιχείρησαν από 

την αρχή της χθεσινής συνεδρίασης 

τον «καλλωπισμό» των αποτιμήσεων, 

έστω και την ύστατη στιγμή, λόγω λήξης 

χρηματιστηριακού τριμήνου, σε μία συνε-

δρίαση όπου οι βασικοί δείκτες του Χ.Α. 

είδαν τα υψηλά ημέρας πριν συμπληρω-

θεί το πρώτο 90λεπτο των συναλλαγών, 

κάτι που συνέβη και στη συντριπτική 

πλειονότητα των δεικτοβαρών τίτλων. Μί-

νι εγκλωβισμοί και από όσους έσπευσαν 

να τοποθετηθούν στο πρώτο κομμάτι της 

συνεδρίασης και παρέμειναν με χαρτιά 

και για τις επόμενες συνεδριάσεις.

Από την άλλη τα αυξημένα πακέτα, λόγω 

Eurobank, αλλά και το έντονα ανοδικό 

ξεκίνημα που έδωσε την ευκαιρία στους 

εν δυνάμει πωλητές να ξεφορτώσουν 

ευκολότερα, ανέβασε σημαντικά τον 

ημερήσιο τζίρο (ο μεγαλύτερος των τε-

λευταίων πέντε συνεδριάσεων).

Το τέλος του μήνα βρήκε τον Γενικό Δεί-

κτη με μηνιαίες απώλειες 11,93%, ενώ 

από την αρχή του χρόνου οι απώλειες 

του Δείκτη έφθασαν στο 6,14%. Σαφώς 

χειρότερα τα πράγματα για τον κλαδικό 

δείκτη των Τραπεζών, που ολοκλήρωσε 

τον μήνα με απώλειες 24,69%, ενώ στο 

α  ́χρηματιστηριακό τρίμηνο οι απώλειες 

έφθασαν στο 41.53%. Μετοχή του α΄ 

χρηματιστηριακού τριμήνου η Πήγασος 

με κέρδη 298,25%. 
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 775,46 0,36%

FTSE 230,00 0,75%

FTSEM 799,04 0,19%

Δείκτης Τραπεζών 562,41 1,97%

Μετοχές με άνοδο 56

Μετοχές με πτώση 60

Μετοχές αμετάβλητες 17

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

124.444.286

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

453.759.807


