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Οι θλιβερές αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 κατά το Φεβρουάριο
και από 01/01/20
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΕΥΔΑΠ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
TITC
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Φεβρουαρίου
-7,56%
-29,05%
-24,82%
-27,35%
-26,34%
-13,98%
-29,50%
-14,33%
-29,24%
-20,99%
-30,83%
-32,09%
-23,08%
-12,61%
-22,92%
-22,59%
-26,62%
-24,34%
-13,78%
-5,04%
-38,42%
-18,99%
-31,73%
-7,37%
-14,04%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης
Πηγή: Καραμανώφ Χρηματιστηριακή

-20,92%
-20,22%
-31,58%

Απόδοση από 01/01/20
-7,76%
-33,07%
-25,00%
-27,15%
-20,21%
-15,23%
-28,47%
-5,87%
-28,91%
-28,73%
-33,94%
-38,48%
-22,33%
-14,09%
-28,23%
-23,34%
-30,37%
-25,03%
-16,31%
-10,10%
-33,65%
-15,38%
-32,59%
-1,57%
-15,37%
-21,42%
-20,66%
-35,02%
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Ο Covid/ – 19 & Τα δις δολάρια που χάθηκαν στις αγορές κατά την προηγούμενη
εβδομάδα
Όπως έγραψε το Bloomberg, την περασμένη εβδομάδα αποδείχθηκε οικονομικά δυσβάσταχτη για τους περισσότερους επενδυτές
και ίσως κάπως ακριβή για τους δισεκατομμυριούχους.
Σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, οι συνολικές περιουσίες των 500 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο μειώθηκαν κατά 444 δισ.
δολάρια, καθώς η επιδημία του κορωνοϊού συνέχισε να εξαπλώνεται μαζί με τον φόβο που προκαλεί, προκαλώντας ένα
παγκόσμιο sell off στις αγορές μετοχών.
Η υποχώρηση του δείκτη Dow Jones κατά 12% δεν ήταν μόνο η μεγαλύτερη που έχει καταγράψει τουλάχιστον από την
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, αλλά οδήγησε στην «εξαέρωση» περισσότερων από 6 τρισ. δολάρια από τις αγορές
παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires, το άγριο σφυροκόπημα της τελευταίας εβδομάδας στα χρηματιστήρια διέγραψε τα
78 δισ. δολάρια κερδών που είχαν συγκεντρώσει οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι από την αρχή του έτους.
Οι τρεις πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου – ο ιδιοκτήτης της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο συνιδρυτής της Microsoft Corp Μπιλ
Γκέιτς και ο πρόεδρος της LVMH Μπερνάρ Αρνό, υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες, χάνοντας συνολικά γύρω στα 30 δισ.
δολάρια.
Όπως γράφει το Bloomberg, o Έλον Μασκ, ο 25ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, βρίσκεται στην τέταρτη θέση των
μεγαλύτερων απωλειών με 9 δισ. δολάρια καθώς οι μετοχές της Tesla Inc. κατρακύλυσαν μετά την απότομη άνοδο στις αρχές του
χρόνου. Ωστόσο, ακόμα και με τις απώλειες τις περασμένης εβδομάδας, καταγράφει αύξηση κερδών κατά 8,8 δισ. δολάρια το 2020
και η καθαρή του αξία διαμορφώνεται στα 36,3 δισ. δολάρια.
Περίπου το 80% των δισεκατομμυριούχων στην λίστα του Bloomberg βρίσκονται πλέον στο «κόκκινο», καταγράφοντας απώλειες
και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα από την επιδημία, όπως
ο πρόεδρος της Carnival Corp. Μίκι Άρισον. Ο Άρισον έχασε 1 δισ. δολάρια αυτή την εβδομάδα. Στον στόλο της Carnival Corp ανήκει
το κρουαζιερόπλοιο που βρίσκονταν σε καραντίνα στην Ιαπωνία και στο οποίο πέθαναν τουλάχιστον πέντε επιβάτες.

Πηγή: Bloomberg
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Ο κορωνοϊός φρενάρει τον παγκόσμιο τουρισμό
Μαύρες μέρες περιμένουν τον τουρισμό το επόμενο διάστημα. Ήδη οι κρατήσεις εμφανίζουν μείωση, αλλά λόγω του κορωνοϊού ο
παγκόσμιος τουρισμός θα υποστεί πλήγμα. Θα γίνει η Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού στο Βερολίνο;
Ο τουριστικός κλάδος νιώθει όλο και περισσότερο το βάρος που αφήνει σε ολόκληρο τον κόσμο ο κορωνοϊός. Βέβαια, οι
υπεύθυνοι δεν θέλουν να ξεγράψουν από τώρα τη χρονιά. Ο πρόεδρος του Γερμανικού Ταξιδιωτικού Συνδέσμου Νόρμπερτ Φίμπιχ
ανέφερε από την Φραγκφούρτη ότι η ανασφάλεια των τουριστών συνεχώς μεγαλώνει και ότι χρειάζεται να ενταθούν οι
προσπάθειες παροχής συμβουλών στους πελάτες του κλάδου. Ιδιαίτερα τα ταξίδια προς ασιατικές χώρες δεν καταγράφουν τη
συνηθισμένη κίνηση.
Μείωση των κρατήσεων
Όλα αυτά λίγες ημέρες πριν ανοίξει τις πύλες της η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στον κόσμο, η ΙΤΒ στο Βερολίνο. Ο κλάδος
περιμένει παραδοσιακά πολλά από αυτήν την έκθεση, τώρα εναποθέτει όλες τις ελπίδες στα Last Minute, που υποτίθεται ότι θα
καλύψουν τις απώλειες από τον κορωνοϊό. Οι Γερμανοί, που ανήκουν στους πρωταθλητές των ταξιδιών, χαίρονται πολλούς μήνες
πριν με κάθε ευκαιρία διακοπών. «Αλλά όσο παρατείνεται η κρίση, τόσο επιτείνεται το κλίμα ανασφάλειας με άμεση επίδραση
στον τουριστικό κλάδου» λέει ο Φίμπιχ. Κανείς δεν μπορεί να κάνει προγνωστικά αυτήν την ώρα για κρατήσεις και τζίρους. «Εγώ
προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα καταγραφεί καταστροφική εξέλιξη, έτσι ώστε να μην πάει κανένας διακοπές. Είμαι αισιόδοξος ότι
θα έχουμε μια κανονική τουριστική χρονιά». Βέβαια η χρονιά ξεκίνησε μάλλον διστακτικά. Οι κρατήσεις για τουςς τουριστικά πιο
δυνατούς καλοκαιρινούς μήνες υπέστησαν μείωση της τάξης του 3% μέχρι τέλος Ιανουαρίου σε σχέση με περσινά δεδομένα. «Οι
αριθμοί δείχνουν ότι το κενό που άφησε ο όμιλος Thomas Cook στην αγορά, δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά» προσθέτει ο Φίμπιχ.
Πέρυσι, μετά την μητρική Thomas Cook, κήρυξε πτώχευση και η γερμανική θυγατρική του με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες
τουριστών να ταλαιπωρηθούν. Την περασμένη τουριστική χρονιά ο κλάδος έχασε με την πτώχευση της αεροπορικής εταιρείας
Germania τον βηματισμό του.
Αλλά και οι συνολικές κρατήσεις του χειμώνα 2019/2020 όπως και του καλοκαιριού 2020 καταγράφουν μείωση του 3%. Σε μερικές
περιπτώσεις οι τουρ οπερέιτορ αποφάσισαν λόγω κορωνοϊού να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Για παράδειγμα, λόγω της
εξάπλωσης του νέου ιού στο Ιράν, ανακοίνωσε το Studiosus στην ιστοσελίδα του ότι όλα τα ταξίδια στη χώρα μέχρι τέλη Απριλίου
δεν πρόκειται να γίνουν.
Προς ακύρωση η Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού στο Βερολίνο;
Αλλά και η τουριστική κίνηση στη Γερμανία μπορεί να δείξει σημάδια κάμψης. Η επιδημία μπορεί να μειώσει τον αριθμό των
διανυκτερεύσεων ξένων τουριστών, όπως φοβάται ο Γερμανικός Κεντρικός Οργανισμός Τουρισμού DZT. Και για να έχουμε σημείο
σύγκρισης, πέρυσι τα ξενοδοχεία, οι πανσιόν και άλλα καταλύματα από το νησί Ρίγκεν στο βορρά μέχρι το Γκάρμις Παρτενκίρχεν
στο νότο κατέγραψαν για 12η φορά ρεκόρ διανυκτερεύσεων. Παραδοσιακά οι διψασμένοι για ήλιο τουρίστες προτιμούν και πάλι
φέτος την Ελλάδα, ακολουθούμενη από την Τουρκία. Στις επόμενες θέσεις έρχονται οι Βαλεαρίδες νήσοι, τα Κανάρια Νησιά και η
Αίγυπτος. Στην πρώτη θέση όμως είναι και φέτος με διαφορά η Ισπανία, παρά τις μειώσεις κρατήσεων που διαφαίνονται για τη
φετινή σεζόν.
Το βασικό ερώτημα για φέτος όμως είναι πιο ουσιαστικό. Θα γίνει η Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού, που ξεκινά στις 4 Μαρτίου στο
Βερολίνο; Λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων στη Γερμανία τα υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας σε συνεργασία και με άλλα
υπουργεία συγκρότησαν ομάδα αντιμετώπισης της κρίσης. Πάντως ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ είπε μιλώντας στη
Wirtschaftswoche ότι η προσωπική του άποψη είναι ότι θα πρέπει να ακυρωθεί η έκθεση γιατί το κίνδυνος σε μια τόσο μεγάλη
διοργάνωση με 150.000 επισκέπτες και από χώρες που έχουν πληγεί από τον νέο ιό είναι μεγάλος και ανυπολόγιστος.
Deutsche Welle
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Bill Gates για κορωνοϊό: Αυτή θα είναι η πανδημία του αιώνα
Εξαιρετικά ανήσυχος, συστήνοντας στις κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα να κάνουνε επένδυση δισεκατομμυρίων
για να αντιμετωπίσουν αυτό που ο δισεκατομμυριούχος και ο ιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, φοβάται ότι μπορεί να
εξελιχθεί σε «πανδημία του αιώνα»: τον κορωνοϊό Covid 19.
Ειδικότερα, σε άρθρο του υπό τον τίτλο “How to respond to COVID-19” ο Gates περιγράφει τις σκέψεις του για το πώς

θα πρέπει να προετοιμαστεί ο κόσμος όχι μόνο για να σταματήσει τον κορωνοϊό, αλλά και μελλοντικές απειλές από
επιδημίες.
όπως αναφέρει τον Covid 19 ως «πανδημία» παρά το γεγονός ότι ο ΠΟΥ έχει αποφύγει μέχρι τώρα να υιοθετήσει τον
όρο αυτό.
Μεταξύ των συστάσεων που απευθύνει ο Gates για την επιβράδυνση της διάδοσης του ιού είναι οι εξής:
– Οι πλούσιες χώρες θα πρέπει να παρέχουν εκπαιδευμένους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
στις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα στην Αφρική και τη Νότια Ασία για να παρακολουθήσουν την εξάπλωση
και την παράδοση εμβολίων του ιού.
-Η δημιουργία μιας διεθνούς βάσης δεδομένων όπου οι χώρες μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες.
– Η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα ελέγχει τα μείγματα που έχουν ήδη δοκιμαστεί ως προς την ασφάλεια για
χρήση σε εμβόλιο.
– Η δυνατότητα παρασκευής εμβολίων σε μόλις λίγες εβδομάδες μέσω κοινών δράσεων των κυβερνήσεων και
ιδιωτών δωρητών.
Υπενθυμίζεται ότι το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates ανακοίνωσε στις 5 Φεβρουαρίου πως θα δωρίσει 100 εκατομμύρια
δολάρια για να βρεθούν θεραπείες και εμβόλια κατά του κορωνοϊού. Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν στην
έρευνα για εμβόλια και θεραπείες, καθώς και ως βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες.
Το 2017 σε μια προφητική προειδοποίηση είχε πει ότι τα επόμενα 10-15 χρόνια θα ενσκήψει μια πανδημία που θα
σκοτώσει έως και 30 εκατ. ανθρώπους
Μέχρι τη στιγμή που ο Gates δημοσίευσε το άρθρο του (χθες Παρασκευή) πάνω από 88.000 άτομα είχαν προσβληθεί
από κορωνοϊό και πάνω από 2.800 είχαν πεθάνει.
Ο ΠΟΥ από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι είναι σε φάση ανάπτυξης 20 διαφορετικά εμβόλια και τις επόμενες
εβδομάδες αναμένονται τα π[ρώτα αποτελέσματα.
Ο Gates έχει προβλέψει ότι μεγάλης κλίμακας δοκιμές εμβολίων μπορούν να αρχίσουν το νωρίτερο τον Ιούνιο. Στο
μεταξύ, έχουν
\ ήδη εξαϋλωθεί 5 δισ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές καθώς επικρατεί πανικός μεταξύ των επενδυτών.
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Με το χρηματιστήριο σε χαμηλά 9 μηνών, ας ευχηθούμε πως θα έλθει μια αντίδραση… Και
ο ΓΔ θα επιστρέψει τουλάχιστον υψηλότερα των 730 – 740 και 750 μονάδων….. Απώλειες
20% κατά την προηγούμενη εβδομάδα…
ΓΔ
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