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Για να βάλω το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο
οποίο

θα

κινηθεί

η

Ένωση

Ελλήνων

Επενδυτών το 2020 σε σχέση με την Ελληνική
Οικονομία

, επιτρέψτε μου να κάνω πρώτα

μια μικρή εισαγωγή για την έννοια «Χρήμα –
πως δημιουργείται» , κατάρριψη διάφορων
μύθων

Για να ακμάσει μια οικονομία και να επιτρέψει στους πολίτες της να ευημερήσουν,
χρειάζεται κυρίως ελεγχόμενη αλλά συνεχή δημιουργία νέου χρήματος.

• Είναι αυτό που έχει αποστερηθεί η Ελληνική
Οικονομία , μετρώντας πια 10 πικρά χρόνια
συνεχούς
πιστωτικής
συρρίκνωσης
και
επακόλουθης κατάρρευσης της αγοραστικής
δύναμης των πολιτών της
Ας δούμε λοιπόν πως δημιουργείται το χρήμα στην σύγχρονη οικονομία και
επακόλουθα γιατί διαγκωνίζονται οι Τράπεζές μας να ξεφορτωθούν τα κόκκινα
δάνεια τους

Σημ: Το QE αποτελεί μέρος ( το 1/5 περίπου) της δημιουργίας νέου
χρήματος! Το υπόλοιπο δημιουργείται από τις τράπεζες!

• Η θεωρία που μάθαμε μικροί στο σχολειό , και διακινείται δυστυχώς ακόμα ότι
•
▫

«Οι τράπεζες δανείζουν τα χρήματα των καταθέτων τους»

• ΕΊΝΑΙ ΛΑΘΟΣ – ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΑ
• ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΙΩΝΕΣ
• Τώρα γιατί οι Τράπεζες επιτρέπουν να διακινείται αυτός ο μύθος ;
• Πιθανότατα γιατί
▫
▫
▫

1) έτσι διατηρείται η εικόνα τους ως «ιερά» ιδρύματα , θεματοφυλάκων των χρημάτων μας
2) τις αντιμετωπίζουν όλοι (και οι ΔΙΚΑΣΤΕΣ) ως «ιερά» ιδρύματα και
2) όπως κάθε ταχυδακτυλουργός , είναι προτιμότερο να μην ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙΣ
ΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΟΥ

• Οι Τράπεζες δεν είναι «ιερά» ιδρύματα , είναι ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που επιδιώκουν το κέρδος και σε μια κοινωνία
δικαίου , δεν είναι επιτρεπτό να έχουν προνομιακή μεταχείριση
έναντι των άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων και των άλλων πολιτών

• Στην σύγχρονη εποχή λοιπόν , η δημιουργία χρήματος γίνεται κατά το μεγαλύτερο
μέρος μέσω της χορήγησης δανείων από τις τράπεζες
▫

• ενώ ο κύριος περιορισμός για το ύψος των δανείων που μπορούν να χορηγηθούν
είναι ο δείκτης CET1 (ίδια κεφάλαια/δάνεια)να παραμένει >10% ακόμα και
μετά από τις ασκήσεις stress test ( υπολογίζονται οι επιπτώσεις αρνητικών σεναρίων
, με βασικά αρνητικά σημεία το ύψος και την ποιότητα των NPL και το γενικό
οικονομικό κλίμα
▫

π.χ. το καταστροφικό 2015 , ενώ οι Τράπεζες είχαν περάσει με επιτυχία τα stress tests του
2014 , μετά τις «περίεργες» (για τον δυτικό κόσμο) κινήσεις της νέας τότε κυβέρνησης και την
επιδείνωση του οικονομικού κλίματος , στα νέα stress test του 2015 απέτυχαν ΟΛΕΣ και
οδηγηθήκαμε στα καταστροφικά bail –in , με την απώλεια της ιδιοκτησίας των τραπεζών από
ξένους και το πλήρες dilution των παλαιών μετόχων

• Τώρα επιτέλους οι προοπτικές είναι ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ώστε να έχουμε τεράστια
αύξηση της ποσότητας χρήματος στην ελληνική οικονομία για 2 λόγους:
▫
▫

Αφενός λογω του φιλοεπιχειρηματικού προφίλ της νέας κυβέρνησης
Αφετέρου εξαιτίας της σχεδιαζόμενης μεγάλης μείωσης των NPL’s των τραπεζών

η
εξελισσόμενη
μεγάλη μείωση των NPL’s μέσω επιθετικών πωλήσεων και
τιτλοποιήσεων ( σημ: από 105 δισ NPL σε σύνολο 220 δισ δανείων το 2015 είναι ήδη στα
85 δισ και σχεδιάζεται η μείωση στα 30 δισ το 2020 ) θα μας οδηγήσει να έχουμε στο
τέλος του 2020 Τράπεζες με ίδια κεφάλαια 20 δισ και δάνεια της τάξης των 130 δισ ,(
αν θεωρήσουμε προσωρινά ότι δεν θα αναπληρωθούν τα προς πώληση NPL)

4 συστημικές
τράπεζες

2015

2018

2020

Συνολικά δάνεια δισ

220

190

130

NPL δισ

105

85

30

Ίδια κεφάλαια δισ

33

26

20 ( μετά και από
πιθανές ΑΜΚ)

CET1 ( Ίδια /δάνεια)

15%

14%

15,3%

Κατά συνέπεια , με ελάχιστο όριο CET1 το 10% , οι 4 τράπεζες θα μπορούν να
δανείσουν θεωρητικά έως 200 δισ ( 20 / 0,10) , ή

διαφορετικά θα έχουν περιθώριο δημιουργίας έως 70 δισ νέου
χρήματος ,κάτι που θα απογειώσει την Ελληνική Οικονομία !

Έκανα αυτή την εισαγωγή , για να βάλω το γενικότερο πλαίσιο
μέσα στο οποίο θα κινηθεί η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών το 2020 ,
προσπαθώντας μεν να ενισχύσει αυτή την θετική εξέλιξη όμως
παράλληλα επιδιώκοντας την δίκαιη κατανομή του πλούτου
1.

Παρακολούθηση Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων εταιρειών ( κυρίως των Τραπεζών αλλά
και ΔΕΗ , FF κλπ) , υποβολή τεκμηριωμένων ερωτημάτων και αιτημάτων πληροφόρησης

2.

Έλεγχος τήρησης των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης (που σήμερα είναι σε νηπιακό
στάδιο) , σχέση μεγαλομετόχου με την έννοια ‘ανεξαρτησία’ της διοίκησης

3.

Προστασία των επενδυτών με ακτιβιστικές δράσεις , ενημερωτικά σεμινάρια , με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τον συνεχή αγώνα στην Folli Follie

4.

Συνεχής πίεση στις Εποπτικές Αρχές για την τήρηση της νομιμότητας , όπως π.χ. σχετικά με
τα FUNDS που αγοράζουν τα NPL

5.

Νομική υποστήριξη των μελών μας , κατάθεση Ομαδικών αγωγών

1) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Η ένωση έχει προμηθευτεί από 2 μετοχές σε πληθώρα εισηγμένων εταιριών , κυρίως του FTSE 25 , ώστε να έχει
δικαίωμα παρέμβασης και ερωτήσεων κατά τις ΓΣ
Το 2019 η Ένωση συμμετείχε σε όλες τις ΓΣ των 4 συστημικών τραπεζών της ΕΤΕ, της ALPHA BΑNK , της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , της EUROBANK και της ATTICA BANK .Επίσης συμμετείχε στις ΓΣ της ΔΕΗ ΑΕ
και της FF. Επίσης έχει απευθύνει πλήθος επιστολών προς την ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στα έγγραφα ερωτήματα που θέσαμε ωστόσο ΔΕΝ ΛΑΒΑΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ !
Για το 2020 προγραμματίζουμε να επεκτείνουμε περαιτέρω την συμμετοχή μας και σε άλλες εισηγμένες
όπως πχ ΕΛΛΑΚΤΩΡ , LAMDA , ΟΤΕ

2) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Το 2019 η Ένωση απέστειλε σειρά επιστολών ερωτημάτων- αίτημα παροχής πληροφοριών σε Μέτοχο στις
διοικήσεις της ΕΤΕ, της ALPHA BΑNK , της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , της ATTICA BANK και της ΔΕΗ ΑΕ .
Επίσης έχει απευθύνει πλήθος επιστολών προς την ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δυστυχώς , όπως προείπαμε από αυτές τις διοικήσεις ΔΕΝ ΛΑΒΑΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ( πλην
μόνο της ΕΤΕ χωρίς βέβαια ουσιαστικές απαντήσεις) , στις δε ΓΣ οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν
γενικόλογες και ανούσιες «Δεν ξέρουμε τίποτα , δεν παρανομήσαμε»
Γενικά η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ πάσχει σοβαρά ακόμα στο θέμα της σοβαρής αντιμετώπισης των
μετόχων , που καταθέτουν τεκμηριωμένες ερωτήσεις.

3) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Λογω των μηδενικών επιτοκίων καταθέσεων , γίνεται πλέον συνεχής
προπαγανδιστική επίθεση στους «έχοντες» μια
έστω μικρή κατάθεση ,
προκειμένου να επενδύσουν σε «καινοτόμα» , «ασφαλή» η άλλα προϊόντα
Η Ένωση θα προσπαθήσει , με σεμινάρια και αλληλογραφία με τις εποπτικές αρχές, να
επισημαίνει τυχόν παράνομες πρακτικές και να ενημερώνει τους επενδύτες
ΕΞΑΛΛΟΥ , τα τελευταία έτη , αφού έγινε τεράστιο θέμα και χαθήκαν δεκάδες δισ ευρώ σε
όλη την Ευρώπη από την παρόμοιο τακτική των τραπεζιτών , να ξεφορτώνουν τα σκουπίδια –
ομόλογα τους στην πλάτη των πελατών λιανικής , ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
συνοδεύονται από την προειδοποίηση

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΕΑ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
•

•

FOLLI FOLLIE
Από την παρουσίαση του QCM FUND στις 03/05/2018 και μετά , η ΕΝΩΣΗ έχει αφιερώσει πολύ
σημαντικό κομμάτι των ενεργειών της για την υπόθεση της εταιρείας FOLLI FOLLIE
Πλέον έχουν κατατεθεί ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ των επενδυτών μελών της Ένωσης ( σχετικά παραθέτουμε το 21ο
ΔΤ για την κατάθεση αγωγών 130 μελών , τον Ιούνιο 2019

4) Υπόλοιπη Αλληλογραφία της ΕΝΩΣΗΣ
Στην ιστοσελίδα www.helinas.gr αναρτάται πλέον και η αλληλογραφία της ΕΝΩΣΗΣ προς τις
Ε.Κ. , ΤτΕ, ESMA κλπ
Δυστυχώς η Ε.Κ. λογω φόρτου εργασίας ίσως , δεν προλαβαίνει να ερευνά έγκαιρα τις καταγγελίες-εποπτικές
αναφορές που της αποστέλλουμε , όπως πχ η παρακάτω για τις παραβιάσεις στα υβριδικά ομόλογα της ΕΤΕ
Πρόσφατα η προφορική τους ενημέρωση ήταν : «Το ερευνήσαμε το θέμα αλλά μετά το… αφήσαμε , γιατί δεν
έχουμε προσωπικό! Κάντε υπομονή λίγους μήνες ακόμα »

Όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελληνική Χρηματαγορά τους
προτρέπουμε λοιπόν να :
1. Να μελετούν προσεκτικά τα οικονομικά στοιχεία κάθε επιχείρησης
2. Να μην αρκούνται στην υπογραφή των Ορκωτών στις δημοσιευμένες
οικονομικές καταστάσεις , όπως αποδείχθηκε από τα τρανταχτά παραδείγματα
της FF και της Creta Farm .
3. Να ενημερώνονται από τον οικονομικό τύπο , εκείνον βέβαια που είναι ακόμα
ανεξάρτητος και δεν είναι μισθοδοτούμενος από τις Τράπεζες ή εξαρτώμενος
από την διαφήμιση τους και τέλος
4. Να γίνουν μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ και πλέον και της
KYROS FINANCIAL GROUP , οπότε θα έχουν την υποστήριξη και συμβουλή
μας για τις επενδυτικές τους επιλογές

Σας ευχαριστώ πολύ
Γιώργος Κυριακόπουλος

