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Την κάλυψη τριών ελληνικών τραπεζών ξεκινά εκ νέου η JP Morgan Cazenove, δίνοντας
σύσταση “overweight” για τις Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς και “underweight” για την Εθνική.
Σε έκθεση με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 2014 η JP Morgan Cazenove εκτιμά ότι έχει
ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος της διαδρομής και πλέον η οικονομία σταθεροποιείται και
βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκαμψη.      

Σε ότι αφορά τις τιμές-στόχους για τις τρεις ελληνικές τράπεζες, ο οίκος δίνει τιμή-στόχο
για την Alpha Bank τα 0,84 ευρώ και σύσταση “overweight”, ενώ για την Τρ. Πειραιώς την
τοποθετεί στα 2 ευρώ με την ίδια σύσταση. Για την ΕΤΕ η τιμή-στόχος είναι στα 3,92 ευρώ
με σύσταση “underweight”.

“Με τα προ-προβλέψεων κέρδη των ελληνικών τραπεζών να επιταχύνουν και τα κεφάλαια
να πλησιάζουν σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα, ο κίνδυνος του dilution υποχωρεί τόσο για την
Alpha Bank, όσο και για την Τρ. Πειραιώς”, αναφέρει η JP Morgan Cazenove.

Σύμφωνα με τον οίκο, η αγορά ενδεχομένως υποτιμά τις προοπτικές κερδοφορίας ενός
πολύ συγκεντρωμένου κλάδου που επωφελείται από την εξομάλυνση των συνθηκών
χρηματοδότησης, τη ραγδαία μείωση του κόστους και τα μακροπρόθεσμα φορολογικά
οφέλη, μετά τη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 20% και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
με κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 20% του ΑΕΠ.

Αναφορικά με τους πτωτικούς κινδύνους που συνοδεύουν τις εκτιμήσεις της η JP Morgan
κάνει λόγο για δημόσια - πολιτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας
πρόωρων εκλογών που θα μπορούσαν εξανεμίσουν τα οφέλη από την αναδιάρθρωση του
χρέους. Ένας δεύτερος κίνδυνος είναι η συνέχιση της ύφεσης που θα μπορούσε να έχει
αντίκτυπο στην ποιότητα του ενεργητικού και στα κεφάλαια, καθώς και τα αποτελέσματα
της Blackrock, από τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν επιπρόσθετες κεφαλαιακές
ανάγκες.

Στον αντίποδα, στα ανοδικά ρίσκα, περιλαμβάνεται η ταχύτερη βελτίωση της ποιότητας
του ενεργητικού που θα μπορούσε να ενισχύσει κεφάλαια και κέρδη και να οδηγήσει
ταχύτερα στη διανομή μερισμάτων, αλλά και ενδεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων που θα είχαν
ως αποτέλεσμα την διεύρυνση του επιτοκιακού περιθωρίου.
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