Θα τα αγοράσουν από τις τράπεζες σε μειωμένες τιμές και θα «αναλάβουν» να εισπράξουν
τις δόσεις από όσους δεν έχουν

Πυρετός στους διεθνείς κερδοσκόπους των αγορών που αναζητούν το νέο Ελντοράντο με
την απόκτηση δανείων από ελληνικές τράπεζες προκειμένου να εγγράψουν υπεραξίες στα
χαρτοφυλάκιά τους από τα χρεοκοπημένα ελληνικά νοικοκυριά.

Μόνο αυτή την εβδομάδα έφτασαν στην Αθήνα, ανεξάρτητα και έχοντας κλείσει ο καθένας
τα δικά του ραντεβού, στελέχη έξι διαφορετικών εξειδικευμένων funds, τα οποία
συναντήθηκαν με στελέχη των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών, έχοντας έναν
στόχο: να αγοράσουν σε χαμηλές τιμές ελληνικά δάνεια. Και μάλιστα οποιουδήποτε είδους:
επιχειρηματικά, στεγαστικά, προσωπικά, ναυτιλιακά και ό,τι άλλο επισφαλές ή «κόκκινο
δάνειο» έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι τράπεζες.

Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών πυροδότησε την έναρξη ενός
ιδιότυπου παζαριού για την αγορά δανείων

. Οι θέσεις business class στις πτήσεις από το Λονδίνο προς την Αθήνα είναι γεμάτες από τα
«παιδιά με τις τσάντες» των funds, που φτάνουν στην Ελλάδα με σκοπό την αναζήτηση
ευκαιριών στα συντρίμμια της ελληνικής αγοράς. Τις προηγούμενες ημέρες συνέπεσαν στην
Αθήνα στελέχη των Αpollo Capital, Monarch Alternative Capital, Oaktree Capital
Management, York Capital, Marathon Asset Management και Fairfax.

Τα στελέχη των funds που έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα το ένα προς το άλλο,
κινούμενα συνήθως με μυστικότητα, βρέθηκαν στα περιορισμένα όρια του κέντρου της
Αθήνας να μένουν στα ίδια ξενοδοχεία και να γυροφέρνουν σαν τις μέλισσες στα ίδια
τραπεζικά γραφεία. Οι τραπεζίτες μιλάνε για κανονική παρέλαση που ξεκίνησε αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης. Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, έδωσαν
πρόσφατα το «παρών» στην Αθήνα και στελέχη του Blackstone, του ΚΚR και του Τhird Point,
του γνωστού στην Ελλάδα κ. Ντάνιελ Λεμπ, ο οποίος τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα της
εξαιρετικά ανταγωνιστικής αγοράς των hedge funds, όταν κέρδισε 500 εκατ. δολάρια σε
λίγα 24ωρα από τα ελληνικά ομόλογα.

O κ. Ντάνιελ Λεμπ του Third Point τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα της εξαιρετικά
ανταγωνιστικής αγοράς των hedge funds, όταν κέρδισε 500 εκατ. δολάρια σε λίγα 24ωρα
από τα ελληνικά ομόλογα. Τώρα ενδιαφέρεται και για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών

Τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα funds έχουν βάση στη Νέα Υόρκη και ειδικεύονται
στο να αγοράζουν σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλές τιμές δάνεια ή και άλλα περιουσιακά
στοιχεία που βαρύνονται με χρέη και να ποντάρουν στη συνέχεια σε βελτίωση των
οικονομικών συνθηκών, η οποία θα τους επιτρέψει να εισπράξουν τα δάνεια ή να
πουλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία σε τιμές υψηλότερες από αυτές στις οποίες αγόρασαν.
Ορισμένα funds είναι μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι, με πλήθος θυγατρικών και πολλά δισ.
υπό διαχείριση, και άλλα ένα απλό hedge fund με μονοψήφιο αριθμό δισ. δολαρίων υπό
διαχείριση. Για παράδειγμα, το Oaktree Capital Management διαχειρίζεται μια ομπρέλα
funds με 85 δισ. δολάρια. Το Blackstone είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης
κεφαλαίων στον κόσμο, ενώ το KKR είναι το μεγαλύτερο εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης επιχειρηματικό κεφάλαιο (private equity)

. Τα περισσότερα από αυτά επενδύουν ελάχιστα δικά τους κεφάλαια στα deals και
κοιτάζουν να καλύψουν με δάνεια τα υπόλοιπα. Το Apollo, για παράδειγμα, διαχειρίζεται
16 δισ. ευρώ και δουλεύει πολύ με μόχλευση και υποτιμημένα (distressed) περιουσιακά
στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για το Marathon Asset Management, που διαχειρίζεται 10 δισ.
δολάρια. Το Μonarch, που συμμετείχε στον διαγωνισμό για την πώληση της Proton Bank,
έχει 5,5 δισ. δολάρια υπό διαχείριση και άνοιξε γραφεία στο Λονδίνο μόλις πριν από
ενάμιση μήνα. Συγκεκριμένα, μετέφερε στα νέα ευρωπαϊκά γραφεία του τον κ. Τζοσάια
Ρότενμπεργκ, ο οποίος κυνηγούσε ευκαιρίες εγκατεστημένος στο Τελ Αβίβ, και του ανέθεσε
την ευθύνη των επενδύσεων στην Ευρώπη.

Οι τράπεζες

Το αν οι τράπεζες μπορούν να πουλήσουν τα δάνεια είναι συνάρτηση των κεφαλαίων που
διαθέτουν (γιατί τα ποσά των χαμένων δανείων αφαιρούνται από τα κεφάλαια) και των
προβλέψεων που έχουν πάρει στα χαρτοφυλάκια δανείων. Τα περισσότερα funds
τριγυρίζουν την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, επειδή έχουν τους υψηλότερους
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ελλάδα και συνεπώς αντέχουν να διαγράψουν δάνεια
χωρίς να βρεθούν κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια κεφαλαίων. Επίσης, τα χαρτοφυλάκια
δανείων που απέκτησαν (Εμπορική, Geniki, Κύπρου κ.λπ.) έχουν περισσότερες προβλέψεις
και συνεπώς είναι πιο υγιείς τράπεζες και έχουν μεγαλύτερα περιθώρια εξυγίανσης.

Τα συγκεκριμένα funds έρχονται στην Ελλάδα, όπως προφανώς και στον υπόλοιπο
Ευρωπαϊκό Νότο, επειδή στην Ευρώπη υπάρχει τάση συρρίκνωσης των δανείων, αλλά και
των άλλων στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών που περιέχουν ρίσκο. Ο στόχος είναι να
έχουν λιγότερο ρίσκο και συνεπώς να χρειάζονται λιγότερα κεφάλαια. Τόσο λόγω του νέου
πλαισίου για το ύψος των κεφαλαίων των τραπεζών όσο και επειδή στην Ευρώπη η σχέση

δανείων προς καταθέσεις είναι 3,5 προς 1 -ενώ στις ΗΠΑ είναι 1 προς 1- η τάση να
πουληθούν δάνεια από τράπεζες της Ε.Ε. συνεχώς αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες
στο άμεσο μέλλον πρέπει να ξεφορτωθούν δάνεια, ενώ η χορήγηση νέων θα γίνεται όλο και
πιο δύσκολη.

