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Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων  

  Βέρνη, 16 Μαρτίου 2023  
  

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Credit Suisse για λήψη πιστωτικής διευκόλυνσης από την Κεντρική 
Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) – Μερική επανάκαμψη μετοχής Credit Suisse. 

 
Η Credit Suisse (CS) ανακοίνωσε σήμερα ξημερώματα ότι θα αποδεχθεί την προσφορά της 
Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας (SNB) για λήψη δανείου ύψους έως 50 δισ. ελβετικών 
φράγκων. Η τράπεζα αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή της μια καλυμμένη πιστωτική διευκόλυνση 
και μια βραχυπρόθεσμη διευκόλυνση ρευστότητας και ότι η ανάληψη του δανείου της SNB θα 
ενισχύσει περαιτέρω τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας της τράπεζας "με άμεση ισχύ". 
 
Οι επενδυτές στο ελβετικό χρηματιστήριο ανταποκρίθηκαν θετικά στη διάσωση. Η τιμή της 
μετοχής της CS αυξήθηκε έντονα σήμερα, κατά +32,6%, στα 2,25 φράγκα, μετά την έναρξη των 
συναλλαγών. Κατά τη διάρκεια του πρωινού, οι μετοχές υποχώρησαν και πάλι γύρω από την 
τιμή των δύο φράγκων. 
 
Ενώ οι μετοχές της εταιρείας ανέκαμψαν, το κόστος της τιμής για την αντιστάθμιση έναντι μιας 
χρεοκοπίας της CS μειώθηκε επίσης. Η τιμή των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης 
(Credit Default Swaps) για πενταετή διάρκεια μειώθηκε κατά 128 μονάδες βάσης, στις 1016 
μονάδες βάσης, σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα. 
 
Την προηγούμενη ημέρα (15/3) η μετοχή έπεσε για πρώτη φορά κάτω από τα δύο φράγκα. 
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, η τιμή έπεσε κατά διαστήματα στα 1,55 φράγκα. Στο 
τέλος της ημέρας, η τιμή της μετοχής διαμορφώθηκε στα 1,69 φράγκα (-24,4%).  
 
Αφορμή αποτέλεσε, νωρίτερα, μία δήλωση του προέδρου της Saudi National Bank, του 
μεγαλύτερου μετόχου της CS, λέγοντας ότι η CS δεν χρειάζεται άλλα χρήματα και απέκλεισε 
περαιτέρω χρηματοδοτικές ενέσεις. Η Saudi National Bank είχε εισέλθει πέρυσι στην τράπεζα 
μόνο συμμετέχοντας στην αύξηση κεφαλαίου της. Για να δικαιολογήσει τη δήλωσή του, ο 
πρόεδρος της σαουδαραβικής τράπεζας αναφέρθηκε σε γνωστά από το παρελθόν ρυθμιστικά 
προβλήματα που θα προέκυπταν αν αυξανόταν η συμμετοχή της, η οποία είναι λίγο κάτω από 
το 10% (9,9%). Αλλά το κατηγορηματικό όχι από το Ριάντ αναστάτωσε έντονα, όπως 
αποδείχθηκε, τους επενδυτές. 
 
Η CS ανακοίνωσε σήμερα επίσης: 
- προσφορές της Credit Suisse International για την επαναγορά συγκεκριμένων χρεογράφων 
υψηλής εξασφάλισης της OpCo έναντι μετρητών ύψους έως και περίπου 3 δισ. CHF. 
- την πρόθεσή της να αποκτήσει πρόσβαση στην καλυμμένη δανειακή διευκόλυνση της SNB, 
καθώς και σε βραχυπρόθεσμη διευκόλυνση ρευστότητας συνολικού ύψους έως περίπου 
50 δισ. CHF, οποία θα στηρίξει τις βασικές δραστηριότητες και τους πελάτες της Credit Suisse. 
- ότι προβαίνει σε προσφορά σε μετρητά σε σχέση με δέκα χρεωστικούς τίτλους υψηλής 
εξασφάλισης σε δολάρια ΗΠΑ για συνολικό τίμημα έως 2,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ.  
- μια ξεχωριστή προσφορά σε μετρητά σε σχέση με τέσσερα χρεόγραφα υψηλής εξασφάλισης 
σε ευρώ για συνολικό τίμημα έως 500 εκατ. ευρώ. Και οι δύο αυτές προσφορές υπόκεινται σε 
διάφορους όρους, όπως ορίζονται στα αντίστοιχα μνημόνια των προσφορών. Οι προσφορές θα 
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λήξουν στις 22 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στα έγγραφα των προσφορών.  
 
Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της τράπεζας, στο τέλος του 2022, η Credit Suisse είχε δείκτη 
CET1 14,1% και μέσο δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 144%, ο οποίος έκτοτε έχει βελτιωθεί 
σε περίπου 150% (στις 14 Μαρτίου 2023). Η χρήση της διευκόλυνσης καλυμμένων δανείων 
ύψους 39 δισ. ελβετικών φράγκων θα ενισχύσει περαιτέρω τον δείκτη LCR με άμεση ισχύ. Η 
Credit Suisse είναι συντηρητικά τοποθετημένη έναντι των κινδύνων επιτοκίου. Ο όγκος των 
τίτλων σταθερού εισοδήματος διάρκειας δεν είναι σημαντικός σε σύγκριση με το συνολικό 
χαρτοφυλάκιο HQLA (υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού) και, επιπλέον, 
είναι πλήρως αντισταθμισμένος για τις κινήσεις των επιτοκίων. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο 
δανείων είναι σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένο σε ποσοστό σχεδόν 90%, με ποσοστό άνω του 
60% στην Ελβετία και μέσο δείκτη προβλέψεων για πιστωτικές ζημίες 8 bps (2018-2021) για το 
Wealth Management και την ελβετική CS. 
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει εντός της 
σημερινής ημέρας έκτακτη συνεδρίαση για την Credit Suisse. Δεν είναι σαφές εάν και πότε θα 
υπάρξει ανακοίνωση.  
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