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Forbes: Η αριστερή «φούσκα» έσκασε & Το Χ.Α. πήρε φωτιά
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Forbes σε άρθρο του, η προηγούμενη εβδομάδα για το Χ.Α. ήταν εντυπωσιακή, με το
Forbes να σημειώνει πως αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της βαριάς ήττας της αριστερής κυβέρνησης στις εκλογές για το
Ευρωκοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση.
«Επί χρόνια οι ελληνικές μετοχές ακολουθούσαν την κατιούσα. Συνόδευαν στην πτώση την ελληνική οικονομίαμ, η οποία
υπό την πίεση του διογκούμενου χρέους, βίωσε την χειρότερη ύφεση στην μεταπολεμική ιστορία της» αναφέρει το άρθρο,
που υπογράφει ο Πάνος Μουρδουκούτας, καθηγητής του πανεπιστημίου του Long Island και συνεργάτης του αμερικανικού
οικονομικού περιοδικού και φέρει τον τίτλο «Οι ελληνικές μετοχές πήραν φωτιά, καθώς η αριστερή φούσκα έσκασε».
Ο αρθρογράφος επισημαίνει πως τα χειρότερα φαίνεται να έχουν περάσει. Η οικονομία έχει επιστρέψει σε τροχιά
ανάπτυξης, χάρη στις εξαγωγές και τον τουρισμό, ενώ τα δημοσιονομικά και εμπορικά ελλείμματα περιορίστηκαν. «Αυτά
όμως είναι παλιά νέα. Η νέα είδηση είναι ότι η αριστερή φούσκα σπάει, μετά την μεγάλη νίκη του κεντροδεξιού κόμματος
στις πρόσφατες εκλογές» γράφει.
Το άρθρο φιλοξενεί δηλώσεις του Θεοφάνη Ματσόπουλου, συμβούλου του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, ο οποίος επισημαίνει ότι μετά τη συντριπτική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της περασμένης
Κυριακής, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ξεκίνησε αμέσως να προβάλλει αισιόδοξα μελλοντικά σενάρια. Ποια είναι
αυτά;
«Το τέλος στις αριστερές πολιτικές που είχαν προωθήσει την ισότητα μεταξύ των Ελλήνων στη φτώχεια και όχι στην
ισότητα στην ευημερία και τις οικονομικές ευκαιρίες» γράφει ο κ. Μουρουκούτας στο Forbes και προσθέτει: «Οι αριστερές
πολιτικές αποτελούν μέρος μιας ιδεολογίας που φούσκωσε στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1949, και διαμόρφωσε
το σύστημα διακυβέρνησης της Ελλάδας».
Συνεχίζει δε σχολιάζοντας πως «αν και τις τελευταίες επτά δεκαετίες η Ελλάδα κυβερνιόταν από πολιτικά κόμματα δεξιά ή
κεντρώα, η κοινωνική ατζέντα καθοριζόταν από τα καθεστώτα των αριστερών (συμμαχίες συνδικάτων και μικρότερα
κόμματα), τα οποία κυβερνούσαν τους δρόμους και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με απλά λόγια, τα δεξιά
κόμματα καταλάμβαναν την αρχή, αλλά την πραγματική εξουσία ασκούσαν οι αριστερές συμμαχίες».
Όπως επισημαίνει η αριστερά, από τη μία πλευρά, απαιτούσε όλα τα είδη δικαιωμάτων, από τους γενναιόδωρους μισθούς
και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι κανόνες και νόμους που προστάτευαν τα ήδη εδραιωμένα τους
συμφέροντα. Η δεξιά πτέρυγα, από την άλλη πλευρά, τα παρέδιδε. «Έτσι η ελληνική οικονομία συγκέντρωσε ένα βουνό
χρεών στην πορεία, που οδήγησε στην άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση» τονίζει.
«Τώρα, έχει γίνει σαφές ότι η αριστερά είναι μέρος του προβλήματος και όχι η λύση των χρόνιων προβλημάτων της
χώρας.Τα καλά νέα είναι ότι το δημοκρατικό σύστημα της χώρας, που έδωσε την εξουσία στην αριστερά, θα της την
αφαιρέσει, ανοίγοντας τον δρόμο σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης που θα απελευθερώσει την εφευρετικότητα και τη
δημιουργικότητα του ελληνικού λαού και θα οδηγήσει στη δημιουργία πλούτου για τη χώρα και τους πολίτες της» αναφέρει
ο αρθρογράφος και αναρωτιέται; «Θα είναι η Νέα Δημοκρατία αυτό το κόμμα που θα κερδίσει και τις επερχόμενες εθνικές
εκλογές και θα φέρει την ανάπτυξη στην Ελλάδα»;
«Περιμένουμε να το δούμε» απαντά, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο λόγος που ο Ματσόπουλος είναι προσεκτικός όταν
πρόκειται για το πρόσφατο ράλι των ελληνικών μετοχών. «Οι επενδυτές και οι αναλυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον
αφορά τη διάρκεια αυτού του ράλι» λέει. «Το θετικό σοκ πιστώνεται στην ερχομό ενός φιλελεύθερου κόμματος που θα
εφαρμόσει και θα προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για να επιτύχει η Ελλάδα μια βιώσιμη ανάπτυξη»
συμπληρώνει.
Πόσο καιρό θα διαρκέσει το ράλι; «Θα μπορούσε να συνεχιστεί όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν (μέχρι τις εκλογές) ότι η ΝΔ
θα κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα» εκτιμά ο κ. ο Ματσόπουλος. «Σε περίπτωση νίκης της ΝΔ, οι αγορές θα αρχίσουν να
παρακολουθούν την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μεταρρυθμίσει την ελληνική
οικονομία. Είναι λαμπρός πολιτικός, αλλά υπάρχουν εμπόδια που έχουν εμποτιστεί στην κουλτούρα του ελληνικού λαού. Ας
ελπίσουμε για το καλύτερο, αλλά πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί» καταλήγει.
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Γ. Στουρνάρας: Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας
«Τα δύσκολα έχουν περάσει, δεν υπάρχουν πλέον οι κίνδυνοι που υπήρχαν παλαιότερα για την Ελλάδα και την οικονομία, είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της ελληνικής
οικονομίας, παρά το ότι η κρίση έχει αφήσει μία βαριά κληρονομιά που εκφράζεται στο υψηλό δημόσιο χρέος, στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών τα οποία
χρειάζονται ειδικό χειρισμό για να μειωθούν».
Αυτό ανέφερε ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας από το Ρέθυμνο όπου βρέθηκε σήμερα. Ο λόγος είναι πως την 90ή επέτειο της, η Τράπεζα της
Ελλάδος, γιόρτασε στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου στο πλαίσιο του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοδότησης. Παράλληλα και στο
πλαίσιο του συνεδρίου τιμήθηκε η συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος στην οικονομική ζωή της χώρας τιμώντας τον διοικητή της που, όπως ανέφερε ο πρύτανης Οδυσσέας
Ιωάννης Ζώρρας: «Έτυχε ο κλήρος κ. διοικητά, να αναλάβετε το ρόλο της διοίκησης σε μία κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, όμως φρονώ ότι το κάνατε με σοβαρότητα,
υπευθυνότητα και την επιστημονική επάρκεια που απαιτείται».
Όπως δήλωσε, ο κ. Στουρνάρας, για τον ίδιο είναι πολύ μεγάλη τιμή τόσο ο εορτασμός των 90 χρόνων αλλά και η βράβευση της ΤτΕ να γίνεται, ιδιαίτερα στο νομό που
γεννήθηκε η μητέρα του. «Γίνεται στα πλαίσια μάλιστα, ενός πολύ σημαντικού συνεδρίου από τα πιο πλούσια συνέδρια σε περιεχόμενο και καλύπτουμε με τις ομιλίες και
παρεμβάσεις, οι συμμετέχοντες όλο το φάσμα των οικονομικών ζητημάτων που απασχολούν. Συνάδελφοι κεντρικοί τραπεζίτες συζητάμε και μιλάμε για την νομισματική
πολιτική στην Ευρώπη και πως διαχειριστήκαμε την κρίση και ποια είναι τα μαθήματα που πρέπει να αντλήσουμε για το μέλλον. Όλα αυτά με κάνουν ευτυχή, υπερήφανο που
με τίμησε το πανεπιστήμιο της Κρήτης με το συγκεκριμένο βραβείο και στο πρόσωπό μου τίμησε την τράπεζα της Ελλάδος και τη συμβολή της στην οικονομική ζωή του
τόπου τα τελευταία 90 χρόνια».
Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε πως από τότε που δημιουργήθηκε το οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου μέχρι σήμερα συνέβησαν πολλά όπως υπήρξαν και δύσκολες εποχές:
«Για να στήσουμε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο υπήρξαν και δυσκολίες αλλά ήτανε όμορφες εποχές με καλές συνεργασίες». Μάλιστα ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος
πρόεδρος του οικονομικού τμήματος του πανεπιστημίου Κρήτης ανέφερε πως: «Σήμερα γνωρίζουμε τον κ. Στουρνάρα με την ιδιότητα του διοικητή όμως για μας τους
παλιούς, τον θυμόμαστε ως ένα συνάδελφο που ερχόταν να μας βοηθήσει για τη στελέχωση των τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Σήμερα ακούγεται κάτι εύκολο
αλλά τότε, το να έρχονται συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για να αποκτηθεί ο πρώτος πυρήνας του οικονομικού τμήματος, ήταν κάτι πολύ δύσκολο και για αυτό όλοι
εμείς ευχαριστούμε τον Γιάννη Στουρνάρα».
Σχετικά με τη σημερινή οικονομική περίοδο που περνάμε τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα ο κ. Στουρνάρας ανέφερε: «Έχουμε ξεπεράσει ως χώρα τις δυσκολίες του 20092010 με τη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική και κατάσταση να έχει ακόμη προκλήσεις. Ακόμα δεν έχουμε ξεπεράσει τις προκλήσεις, ο πληθωρισμός παραμένει πολύ
χαμηλός, κάτω από το στόχο μας. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ακόμα αδύναμη παρά το ότι το 2018 αλλά και το 2017 δεν πήγε άσχημα. Η ευρωζώνη συνεχίζει να κινείται παρά
τα σύννεφα που υπάρχουν στον ορίζοντα και οι νομισματικές αρχές της είναι σε επιφυλακή».
Μάλιστα ο κ. Στουρνάρας στην ομιλία του στο συνέδριο ανέφερε μεταξύ άλλων, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την ισορροπία και ενοποίηση της ευρωζώνης.
«Το πείραμα της δημιουργίας του κοινού νομίσματος είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα και παρά την κρίση απόφευχθηκαν τα χειρότερα και σήμερα είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα
υπάρξουν χειρότερα, χειρότερες καταστάσεις για την αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, σε όσα έχουν επιτευχθεί από το 2010 μέχρι σήμερα. Φυσικά υπάρχουν ατέλειες,
χρειάζονται βήματα, χρειάζεται μεγαλύτερη ενοποίηση της ευρωζώνης και στο ερώτημα γιατί κυριαρχεί το δολάριο στις Διεθνείς αγορές με το ευρώ να μην έχει κερδίσει τον
ρόλο του η απάντηση είναι, διότι η ευρωζώνη δεν έχει προχωρήσει ακόμα στα βήματα που χρειάζονται για να αποκτήσει μία νέα αγορά ομολόγων, μία ενιαία τραπεζική αγορά.
Για παράδειγμα ακόμα δεν έχουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων, ένα βήμα που πρέπει να γίνει άμεσα».
Αυτα είναι και τα ζητήματα που απασχολούν τις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου, που για 23η χρονιά το οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης οργάνωσε και
πραγματοποίησε με την παρουσία 160 καθηγητών από Πανεπιστήμια Αμερικής, Ευρώπης, της Αμερικής και άλλων χωρών, και κεντρικούς ομιλητές εξέχοντες καθηγητές όπως
οι Καθηγητές Lars Peter Hansen από το πανεπιστήμιο του Σικάγο (βραβευμένο με το Βραβείο Nobel το 2013), τον Sebastian Edwards του πανεπιστημίου UCLA και τον Ηλία
Παπαϊωνάννου από το London Business School. Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου το οποίο ολοκληρώνεται αύριο 1η Μαίου, παρουσιάστηκαν και θα συζητηθούν
ακόμη, επιστημονικές έρευνες του οικονομικού πεδίου, σχετικά με την μακροοικονομική πολιτική που απασχολεί τις χώρες αλλά και την ΕΕ, στοιχεία μακροοικονομικά των
Αναπτυσσόμενων Χωρών, καθώς και ζητήματα που άπτονται της ανάπτυξης και των αγορών εργασίας.
Σε ότι αφορά στην παρατεταμένη κρίση στη χώρα μας, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είπε ότι: «Τα δύσκολα έχουν περάσει, δεν υπάρχουν πλέον οι κίνδυνοι που
υπήρχαν παλαιότερα. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της Ελληνικής οικονομίας παρά το ότι η κρίση έχει αφήσει μία βαριά κληρονομιά που εκφράζεται στο υψηλό δημόσιο
χρέος στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών τα οποία χρειάζονται ειδικό χειρισμό για να μειωθούν». Όπως πρόσθεσε, «Η κρίση επίσης έχει αφήσει μία κληρονομιά υπό
την έννοια της υψηλής ανεργίας παρά το ότι έχει μειωθεί και έχουμε αποκτήσει ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Η κρίση στοίχησε στη χώρα μας μείωση του ΑΕΠ της τάξης
του 25% με αποτελέσματα στο επίπεδο ευημερίας του κόσμου. Έχουμε βέβαια πάρει και τα μαθήματά μας όπως, ότι ποτέ δεν πρέπει να επιστρέψουμε στις πολιτικές που μας
έφεραν στο σημείο αυτό».
Ο κ. Στουρνάρας υπερασπίζεται πως από δω και στο εξής, οι επερχόμενες εθνικές εκλογές δεν μπορούν να επηρεάσουν την οικονομία μιας και: «Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε πιο
ομαλές συνθήκες». Εξήγησε μάλιστα πως η δημοσιονομική πολιτική μιας χώρας πρέπει να είναι πειθαρχημένη. «Πειθαρχημένη, ώστε να είμαστε μέλος ενός συστήματος χωρών
που μοιράζονται ένα κοινό νόμισμα. Για να είσαι μέλος πρέπει να ακολουθήσεις και τους κανόνες του κοινού νομίσματος και ένας από τους λόγους που η Ελλάδα υπέστη αυτό
που υπέστη, είναι διότι για ένα μεγάλο διάστημα δεν ακολουθούσαμε τους κανόνες αυτούς. Αυτό είναι ένα μάθημα που δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε και να μην
επιστρέψουμε ποτέ σε πολιτικές τέτοιου είδους. Τώρα από εκεί και πέρα, οι κεντρικές τράπεζες έχουν ένα ρόλο για τη νομισματική σταθερότητα, για τη χρηματοοικονομική
σταθερότητα του τόπου και μέσω των ερευνητικών τμημάτων τους που επεξεργάζονται προβλήματα των οικονομιών, ο εκάστοτε διοικητής έχει την υποχρέωση να
παρουσιάζει, να εξετάσει τις προτάσεις και λύσεις που οι ερευνητές της τράπεζας επεξεργάζονται».
Κατά την απονομή του Χρυσού Μεταλλείου του πανεπιστημίου Κρήτης που με απόφαση της Συγκλήτου απονεμήθηκε στον κ. Στουρνάρα τιμώντας τόσο τον ίδιο όσο και την
ΤτΕ, ο πρύτανης του πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας, είπε ότι πάντα ο κ. Στουρνάρας, ήταν η φωνή της λογικής, «μολονότι η γνώμη του και οι
προειδοποιήσεις του, δεν ήταν πάντα ευπρόσδεκτες και αρκούντως βολικές. Σε σας κύριε διοικητά έτυχε ο κλήρος να αναλάβετε το ρόλο σε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για
τη χώρα. Φρονώ ότι το κάνατε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και την επιστημονική επάρκεια που απαιτείται και παρά το όποιο κόστος αρμόζει σε δημόσιους λειτουργούς.
Είμαι ευτυχής που τιμούμε στο δικό σας πρόσωπο τη συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρέπει να τονίσω ότι ως Πανεπιστήμιο Κρήτης είμαστε ευτυχείς που φιλοξενούμε
το 23ο διεθνές συνέδριο μακροοικονομικής ανάλυσης και είναι τιμή μας που η τράπεζα της Ελλάδος επέλεξε αυτό το γεγονός για να γιορτάσει τα 90 χρόνια από την ίδρυσή της.
Η σύνθεση των συμμετοχών στο συνέδριο, η πολυμορφία της θεματολογίας και οι προσεγγίσεις είναι μία ελπίδα για το μέλλον. Αν όλα αυτά τα ζητήματα ως εναλλακτικές όσο
κι αν είναι αιρετικές, αλλά πάντα επιστημονικά τεκμηριωμένες δεν συζητούνται σε χώρους πανεπιστημιακούς με το αναγκαίο καλό επιστημονικό υλικό, το ήθος το υψηλό
επίπεδο διαλόγου και στόχο την προσέγγιση της αλήθειας, που αλλού θα ήταν ο πιο κατάλληλος τόπος και το πιο κατάλληλο κοινό;».
Μεγάλη τιμή τόσο για το πρόσωπο του όσο και για την ΤτΕ χαρακτήρισε τη βράβευση και απονομή του μεταλλείου ο κ. Στουρνάρας λέγοντας πως πρόκειται για: «Μία μεγάλη
τιμή η απονομή αυτή με την οποία τιμάται η τράπεζα της Ελλάδος για τη συμβολή της στην οικονομία ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πολύ δύσκολης κρίσης και με αυτό το
μετάλλιο τιμώνται όλα τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος που ήταν στην πρώτη γραμμή».
Για τη συμβολή της ΤτΕ στην ελληνική οικονομία αλλά και την πανεπιστημιακή κοινότητα μίλησε ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος πρόεδρος του οικονομικού τμήματος του
πανεπιστημίου Κρήτης τονίζοντας ότι: «Η συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος όλα αυτά τα χρόνια στην προώθηση της οικονομικής επιστήμης στη χώρα μας, είναι σημαντική
και όλοι εμείς, όταν ήμασταν νεότεροι ερευνητές βρίσκαμε τα στοιχεία που θέλαμε, τα βιβλία που θέλαμε, τις συνεργασίες που θέλαμε, μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδος και
ιδιαίτερα στη διεύθυνση μελετών. Ως φοιτητής θυμάμαι ότι τότε ήταν ο τέως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος διευθυντής στο τμήμα μελετών ο κ. Γκαργκάνας ο οποίος
μας έδινε στοιχεία τα οποία πολύ δύσκολα μπορούσαμε να βρούμε από άλλες πηγές. Στη συνέχεια ως καθηγητής του πανεπιστημίου Κρήτης, η συνεργασία μας με το τμήμα
μελετών της ΤτΕ και ιδιαίτερα με τον κ. Ταβλά ήταν αυτή που μας έδινε πάρα πολλές διεξόδους σε προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε αφενός την έρευνά μας και στη
συνέχεια στη συμβολή τους για τη δημιουργία συνεδρίων όπως και του σημερινού. Η ΤτΕ ήταν πάντα πυρήνας όπου τα πλέον αξιόλογα στελέχη και οι οικονομολόγοι της
βρίσκονταν σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε η προαγωγή της οικονομικής επιστήμης να επιτυγχάνεται με το μεγαλύτερο και καλύτερο αποτέλεσμα».
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Tradeweb: 10τρις δολάρια τα ομόλογα σε αρνητικό επιτόκιο
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Tradeweb, η μαζική στροφή των επενδυτών προς την ασφάλεια του κρατικού
χρέους έχει οδηγήσει σε επίπεδα κάτω του μηδενός τις αποδόσεις σχεδόν των μισών ομολόγων της Ευρωζώνης,
σε μία ακόμη ένδειξη του φόβου που έχει κυριεύσει τις διεθνείς αγορές για μια νέα ύφεση της παγκόσμιας
οικονομίας, Σχεδόν το ήμισυ των ομολόγων της Ευρωζώνης έχουν πλέον αρνητική απόδοση, το υψηλότερο
ποσοστό από τον Σεπτέμβριο του 2016.
Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Tradeweb, η Ολλανδία εισήλθε σήμερα στο κλαμπ των χωρών με αρνητικό
επιτόκιο δανεισμού στη δεκαετία, με τη συνολική αξία των κρατικών τίτλων της Ευρωζώνης με αρνητική
απόδοση να αυξάνεται στα 3,71 τρισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 48% του συνόλου.
Η συνολική αξία των κρατικών τίτλων της Ευρωζώνης ανερχόταν τον Μάιο στα 7,69 τρισ. ευρώ. Η αξία των
τίτλων με αρνητική απόδοση έχει αυξηθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα επίπεδα του Απριλίου -στα 3,44
τρισ. ευρώ ή 45% του συνόλου. Η προηγούμενη φορά που οι επενδυτές είχαν συρρεύσει μαζικά στην αγορά
κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα την υποχώρηση του κόστους δανεισμού σε επίπεδα κάτω
του μηδενός για μεγάλο ποσοστό των τίτλων ήταν τον Σεπτέμβριο του 2016, μια χρονιά όπου ο κίνδυνος του
αποπληθωρισμού και οι ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη είχαν κυριεύσει τις αγορές.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ομόλογα αξίας 10,5 τρισ. δολαρίων έχουν αρνητικές αποδόσεις, γεγονός που σημαίνει ότι
στις δευτερογενείς αγορές, οι επενδυτές πληρώνουν τις κυβερνήσεις για τη διακράτηση των ομολόγων. Η
απόδοση του γερμανικού 10ετούς σημείωσε νέο ιστορικό χαμηλό, στο -0,21%. Το γερμανικό 10ετές κινείται
πλέον σε επίπεδα κατώτερα του αντίστοιχου ιαπωνικού ομολόγου, που έχει επιτόκιο -0,095%. Η απόδοση του
δεκαετούς της Ολλανδίας -που ανήκει στο κλαμπ των χωρών με αξιολόγηση τριπλού Α- υποχώρησε στο 0,014%, πέφτοντας κάτω από το μηδέν για πρώτη φορά από το 2016.
Τα στοιχεία της Tradeweb δείχνουν ότι σχεδόν το 29% των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης -περίπου 2,2
τρισ. ευρώ- έχουν απόδοση κάτω από το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(στο -0,4%), η υψηλότερη αναλογία από τον Δεκέμβριο του 2016 και αυξημένη έναντι του 25% τον Απρίλιο.
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Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έφερε συρρίκνωση της τουρκικής οικονομίας κατά
2,6% το α΄ τρίμηνο
H τουρκική οικονομία συρρικνώθηκε με ρυθμό 2,6% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, συμβαδίζοντας με τις
εκτιμήσεις της αγοράς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.
Η τουρκική οικονομία, που έχει στο ιστορικό της επιδόσεις με ανάπτυξη άνω του 5%, έχει συνταραχθεί από
την κατακρήμνιση κατά 36% της αξίας της λίρας έναντι του δολαρίου από τα τέλη του 2017. Αναλυτές σε
έρευνα του Reuters προέβλεπαν ετήσια συρρίκνωση 2,5% για το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Σε σύγκριση με ένα τρίμηνο νωρίτερα, το ΑΕΠ πρώτου τριμήνου αυξήθηκε σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση
κατά 1,3%, σύμφωνα με την τουρκικό στατιστικό ινστιτούτο.
Συνέχεια…
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Τα στοιχεία επιβεβαίωσαν επίσης ότι η τουρκική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση το
τέταρτο τρίμηνο -η χειρότερη επίδοση εδώ και σχεδόν μία δεκαετία- ολοκληρώνοντας μια χρονιά κατά την
οποία κατέγραψε συνολική ανάπτυξη 2,6%.
Η αδυναμία στον κατασκευαστικό και τον βιομηχανικό κλάδο επηρέασε άσχημα την οικονομία το πρώτο
τρίμηνο, ενώ η γεωργία κατέγραψε ανάπτυξη.
Η περυσινή κρίση της λίρας, που προκλήθηκε από τις ανησυχίες για τη διπλωματική διαμάχη με την
Ουάσινγκτον και την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, σηματοδότησε το τέλος σε μια πολυετή περίοδο
ανάπτυξης που τροφοδότησε ο κατασκευαστικός κλάδος ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα φθηνά ξένα κεφάλαια.
Η λίρα δέχθηκε νέες πιέσεις τους τελευταίους μήνες καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την απειλή νέων
αμερικανικών κυρώσεων, την αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών, τη μείωση των
διαθεσίμων της κεντρικής τράπεζας και την τάση των Τούρκων προς τα ξένα περιουσιακά στοιχεία.
Τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι το έλλειμμα στο εξωτερικό εμπόριο
συρρικνώθηκε κατά 55,6% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο στα 2,982 δισεκ. δολάρια, με τις εξαγωγές να
αυξάνονται 4,6% και τις εισαγωγές να μειώνονται κατά 15,1%.
Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters
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Σε εφαρμογή δασμοί 25% στα κινεζικά προϊόντα από ΗΠΑ. Αντίδραση από Πεκίνο
Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν να χρεώνουν με δασμούς 25% πολλά κινεζικά προϊόντα που φθάνουν στα λιμάνια της
χώρας, εντείνοντας περισσότερο τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών και προκαλώντας άμεση
αντίδραση από το Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσέθεσε στις 10 Μαΐου τους νέους
δασμούς , ύψους 200 δισεκ. δολαρίων, σε έναν κατάλογο κινεζικών προϊόντων, όμως επέτρεψε μία περίοδο
χάριτος για τα φορτία που είχαν φορτωθεί σε πλοία και είχαν αποπλεύσει από την Κίνα πριν από την
ημερομηνία αυτή, διατηρώντας τα στο προηγούμενο δασμολογικό καθεστώς του 10%.
Το αρμόδιο γραφείο Εμπορίου των ΗΠΑ με οδηγία του είχε δώσει διορία κατάπλου των φορτίων αυτών στις
ΗΠΑ έως την 1η Ιουνίου, μετά την οποία τα αμερικανικά τελωνεία θα άρχιζαν να εφαρμόζουν τη δασμολογική
πολιτική του 25% στα προϊόντα που φθάνουν στα λιμάνια. Η διορία εξέπνευσε χθες τα μεσάνυκτα τοπική ώρα.
Οι δασμοί αφορούν ένα ευρύ φάσμα από καταναλωτικά προϊόντα και τεχνολογικά εξαρτήματα από την Κίνα,
μεταξύ των οποίων και μόντεμ και ρούτερ για το Ιντερνέτ, κάρτες κυκλωμάτων, έπιπλα, ηλεκτρικές σκούπες
και προϊόντα φωτισμού. Νωρίτερα σήμερα, και η Κίνα άρχισε να εφαρμόζει μεγαλύτερους δασμούς, ύψους 60
δισεκ. δολαρίων, σε πολλά αμερικανικά προϊόντα, ως αντίποινα. Οι νέοι δασμοί 20 έως 25% σε 5.140
αμερικανικά προϊόντα, ανακοινώθηκαν στις 13 Μαΐου και άρχισαν να εφαρμόζονται από τα μεσάνυχτα, ώρα
\
Κίνας Το Πεκίνο
προηγουμένως δασμολογούσε τα προϊόντα αυτά με φόρο 5 έως 10%. Δεν προβλέπονται άλλες
εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έπειτα από το αδιέξοδο που κατέληξε ο προηγούμενος γύρος τους,
στις 10 Μαΐου, την ίδια ημέρα που ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς, ύψους 200 δισεκ. δολαρίων κατά των
κινεζικών προϊόντων και την επιβολή φόρων στις υπόλοιπες κινεζικές εισαγωγές.
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον Μάιο και από 01/01/19
Μάιος 2019
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Cenergy
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Μαΐου
8,97%
22,29%
2,14%
1,64%
-2,14%
3,28%
58,02%
0,22%
6,42%
2,18%
21,19%
17,45%
6,03%
10,13%
0,26%
-1,85%
1,03%
6,04%
-2,34%
-1,05%
60,11%
1,49%
-5,99%
0,00%
-7,78%

Απόδοση από 01/01
20,96%
53,64%
16,67%
34,25%
4,79%
4,10%
53,66%
18,00%
46,62%
14,23%
115,27%
62,73%
28,38%
31,58%
8,57%
25,00%
33,95%
49,73%
23,44%
28,68%
244,05%
7,45%
-6,09%
30,85%
21,46%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

7,37%
5,50%
23,19%

35,37%
23,99%
78,94%
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