
Borze so bile zadnje dni
nervozne, ker je bankam
poteklo za 442 milijard
evrov kreditov do ECB,
kijih morajo vrniti danes

IRENA FERLUGA
Delnica NKBM je včeraj v času trgova-
nja na Ljubljanski borzi precej globoko
zanihala. Pol ure pred koncem trgova-
nja, ob 12.30, je izgubila 3,31 odstotka
vrednosti.Enotni tečaj po koncu trgo-
vanja je bil za 2,96 odstotka nižji kot
dan poprej, a je to za več kot 100.000
malih delničarjev NKBM bolj slaba to-
lažba.Delnica je bila včeraj ob koncu
trgovanja vredna 11,15 evra. Borzni
posredniki sicer pravijo, da za prep-
lah ni razlogov,ker se v zvezi z delni-
co NKBM ne dogaja drugega, kot to,
da zanjo med vlagatelji ni zanimanja,
torej ni povpraševanja.

Toda stvari niso tako preproste,
ampak so zelo povezane. -Danes se
izteče rok, ko mora 1121 evropskih
bank Evropski centralni banki (ECB)
vrniti za 442 milijard evrov enolet-
nih likvidnostnih posojil, ki so jih na-

jele za odpravo kreditnega krča. To,
ali bo bankam uspelo kredite vrniti
ali pa bodo morale zanje najeti nove,
je minulih nekaj dni spravilo borzne
trge v precejšnjo negotovost. Indeksi
so minule dni upadali, včeraj pa so si
rahlo opomogli, ker je ECB sporočila,
da bo bankam evroobmočja v nasled-
njem rednem trimesečnemprogramu
refinanciranja posodila zgolj 131,9 mi-
lijarde evrov. Za sredstva je po naved-
bah ECB zaprosilo 171 bank, toda 131,9
milijarde evrov je najvišja vrednost po-
sameznega trimesečnega programa re-
financiranja doslej.

"V zadnjem dnevu je tečaj delni-
ce Nove KBM padel za 2,96 odstotka,
vendar moramo ta podatek upošteva-
ti v kontekstu obsega prometa z delni-
co, ki je danes (včeraj, o. p.) znašal le
4430 evrov.Poslovanjena slovenskem
trgu je zaradi manjšega obsega prome-
ta specifično in ni vedno v korekciji z
globalnimi trgi," so dogajanje na borzi
pojasnili v NKBM. Dodajajo, da je bilo
na svetovnih borzah včeraj, kljub temu
da bodo banke morale odplačati posoji-
la ECB, zaznati rast tečajev, ker povpra-
ševanjebank po novih kreditih ECB ni
bilo tako veliko, kot so trgi pričakova-
li. "To lahko nakazuje tudi na to, da so

banke trenutno v boljšem stanju, kot
so predvidevalianalitiki," menijo v
NKBM.

Tomislav Apollonio iz sektorja
za investicijsko bančništvo v Abanki
Vipa se strinja z razlogi za negotovost
na trgih zaradi vračila kreditov ECB
in dodaja: "Ostaja pa še vedno odpr-
to vprašanje rezultatov stres testov,
ki se trenutno izvajajo po evropskih
bankah." Glede padca tečaja delnice
NKBM pravi, da je ob skromnem pro-
metu, ko je lastnika zamenjalo le 397
delnic, težko govoriti o globljih raz-
logih za padec: "Osnovna razloga sta
kronično pomanjkanje likvidnosti
na Ljubljanski borzi in odsotnost kup-
cev."

Tudi slovenske banke so najemale
likvidnostne kredite pri ECB. Ali lahko
vračanje kreditov vpliva na njihovo
likvidnost? O tem, kako se bo to odra-
žalo v slovenskem finančnem sistemu,
Tomislav Apollonio pravi: "Glede na
zelo dobro likvidnostno situacijo naše
banke vračilo teh virov ne predstav-
lja nobenih problemov za likvidnost
naše banke. V Abanki redno in skrbno
spremljamo in načrtujemo tekočo in
strukturno likvidnost banke."


