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ΘΕΜΑ: Κοινή ανακοίνωση SNB και FINMA για την Credit Suisse. 

 
Η μετοχή της Credit Suisse έπεσε σήμερα (15/3) για πρώτη φορά κάτω από τα δύο φράγκα. 
Κατά τη διάρκεια της 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. 
 
Λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης, η SNB και η ελβετική Εποπτική Αρχή των 
Χρηματοπιστωτικών Αγορών FINMA προέβησαν σε κοινή ανακοίνωσή τους το βράδυ της 
Τετάρτης (15/3), στην οποία επισημαίνουν ότι λόγω της τρέχουσας αναταραχής στην τραπεζική 
αγορά των ΗΠΑ, δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσου κινδύνου μετάδοσης για τα ελβετικά 
ιδρύματα. 
 
Η νομοθεσία στην Ελβετία απαιτεί από όλες τις τράπεζες να διατηρούν κεφαλαιακά αποθέματα 
και αποθέματα ρευστότητας που πληρούν ή υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του 
Προτύπου της Βασιλείας (Basel Framework). Επιπλέον, οι συστημικά σημαντικές τράπεζες 
πρέπει να πληρούν ειδικές απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας. Αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την απορρόφηση των αρνητικών επιπτώσεων μεγάλων κρίσεων και 
κλυδωνισμών. 
 
Η χρηματιστηριακή αξία της Credit Suisse και η αξία των χρεογράφων της, συνεχίζει η 
ανακοίνωση, έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις αντιδράσεις της αγοράς τις τελευταίες ημέρες. 
Η FINMA βρίσκεται σε πολύ στενή επαφή με την τράπεζα και διαθέτει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για ρυθμιστικούς σκοπούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η FINMA επιβεβαιώνει ότι η 
Credit Suisse πληροί τις ειδικές απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας για τις συστημικά 
σημαντικές τράπεζες. Επιπλέον, η SNB θα παράσχει ρευστότητα στην παγκοσμίως ενεργή 
τράπεζα, εάν χρειαστεί. Η FINMA και η SNB, καταλήγει η ανακοίνωση, παρακολουθούν πολύ 
στενά τις εξελίξεις και βρίσκονται σε στενή επαφή με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών 
για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα του ελβετικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
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