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Deutsche Bank, cea mai mare banca germana,
se prabuseste: Actiunile, la un minim istoric
Actiunile creditorului german Deutsche Bank au scazut la un nou minim
record in sedinta de miercuri, dupa ce s-a prabusit sub 8 euro/titlu. Prabusirea
vine in conditiile unei noi anchete ale autoritatilor legate de suspiciuni de
spalare de bani, scrie Ziarul Financiar.
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Actiunile creditorului german erau la ora transmiterii acestei stiri cotate la 7.96 euro/ titlu, fiind a
doua oara in istoria bancii cand scad sub pragul de 8 euro/actiune.
Autoritatile au perchezitionat joi mai multe filiale ale Deutsche Bank AG din orasul german
Frankfurt, in urma unor suspiciuni de spalare de bani legate de cazul Panama Papers, relateaza
site-ul Bloomberg.
Doi angajati ai bancii, in varsta de 46 si respectiv 50 de ani, sunt considerati suspecti in caz,
conform unui comunicat emis de autoritatile germane.
Procurorii au transmis ca peste 170 de oficiali si reprezentanti ai politiei sunt implicati in
perchezitii.

Reprezentantii Deutsche Bank au emis un comunicat prin care confirma ca politistii investigheaza
mai multe filiale germane ale bancii si au transmis ca vor coopera cu autoritatile.
Actiunile Deutsche Bank (DBK), listate si la bursa de la Bucuresti, se tranzactioneaza la minimul
istoric de circa 8,2 euro pe unitate, minus 4% fata de sedinta precedenta, in conditiile in care
investitorii penalizeaza banca pe fondul unei posibile legaturi a acesteia cu Danske Bank,
acuzata de spalare de bani, scrie publicatia Bloomberg. in Romania, Deutsche Bank desfasoara
operatiuni de recuperare de credite neperformante si are si un centru de dezvoltare software.
Deutsche Bank a fost penalizata anul acesta de mai multe ori de investitori ca urmare a
schimbarii managementului, a rezultatelor financiare diminuate si a turbulentelor politice din Italia
si din Turcia, dar in prezent banca germana se confrunta cu cel mai mare scandal de spalare de
bani din Europa. „ASF-ul german”, BaFin, investigheaza in prezent legatura Deutsche Bank cu
Danske Bank, spune o sursa a Bloomberg.
„in mediul actual, cea mai mica veste negativa este suficienta pentru a determina oamenii sa
renunte la active riscante, in special in ceea ce priveste subiecte sensibile precum spalarea de
bani”, spune Andreas Meyer, manager de portofoliu al Aramea Asset Management AG. Deutsche
Bank gestioneaza active de aproape 1.500 mld. euro, adica de aproape opt ori cat a produs
intreaga economie a Romaniei in 2017.
Howard Wilkinson, fost director la Danske Bank, care a uimit luni parlamentarii danezi spunand
ca a primit bani din partea bancii, a estimat ca mai mult de jumatate din fondurile suspecte de
230 mld. dolari pe care le-a gestionat au fost furnizate de un creditor careia nu i-a dezvaluit
identitatea. Ulterior, o persoana apropiata situatiei a identificat creditorul ca fiind o sucursala
americana a Deutche Bank, noteaza agentia de presa Thomson Reuters.
Cele mai recente raportari financiare ale gigantului Deutsche Bank demonstreaza ca institutia
bancara se confrunta in continuare cu problema profitabilitatii, potrivit CNBC.
Creditorul german a raportat ieri un profit net de 229 milioane de euro, peste asteptarile
analistilor chestionati de Reuters, care indicau 149 mil. euro. Cu toate acestea, performanta
inregistrata in al treilea trimestru din 2018 este cu 65% sub performanta din aceeasi perioada a
anului trecut.
Profitul inainte de taxe s-a ridicat la 506 milioane de euro, in comparatie cu nivelul de 933
milioane de euro inregistrat in T3 2017.
„Cu profitul inainte de taxe la 506 milioane de euro, acest rezultat reprezinta un alt prag pe care
incercam sa il atingem in drumul nostru spre sustenabilitate. Avem costurile sub control si destul
capital sa crestem. Ne pregatim sa fim profitabili in 2018, pentru prima data din 2014 pana in
prezent“, spune Christian Sewing, CEO al Deutsche Bank.
Deutsche Bank a inceput sa se confrunte cu probleme inca de la inceputul crizei financiare din
2008, odata cu toate bancile mari ale lumii, insa creditorul a fost afectat si de criza datoriilor din
zona euro din 2012. Creditorul german s-a confruntat si cu amenzi de miliarde de dolari, cu o
competitivitate mai acerba in piata si cu scaderi masive in cota de piata atat pe segmentul
comercial, cat si pe cel de investment banking.
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