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DBRS: Το καλό και το κακό σενάριο για Ελλάδα- Βλέπει ύφεση 6,5% φέτος
Ύφεση της τάξεως του 6,5% φέτος προβλέπει στο «ήπιο» σενάριό της για την ελληνική οικονομία η DBRS, η
οποία δημοσίευσε εχθές τις ανανεωμένες εκτιμήσεις της για μια σειρά χωρών. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη
πρόβλεψη του οίκου έκανε λόγο για πτώση 5% στο ΑΕΠ.
Στο ήπιο αυτό σενάριο, η οικονομία αναμένεται να ανακάμψει με έντονο ρυθμό το 2021, τον οποίο ο οίκος
προβλέπει στο 4%.
Στο αντίξοο σενάριο ωστόσο, οι προβλέψεις του οίκου κάνουν λόγο για διψήφια ύφεση φέτος, της τάξεως του
10% και ανάκαμψη της τάξης μόλις 1,5% το 2021.
Σε πρόσφατη ανάλυσή του για την Ελλάδα, ο οίκος είχε υποβαθμίσει το outlook της ελληνικής οικονομίας σε
«σταθερό» από «θετικό», διατηρώντας ωστόσο την αξιολόγηση σε BB (low).
Όπως ανέφερε, το ξέσπασμα του κορωνοϊού οδήγησε σε lockdown και το χρονοδιάγραμμα και η ταχύτητα της
εξόδου παραμένουν αβέβαια. Εκτιμούσε ότι η κυβέρνηση αντέδρασε και απέτρεψε μεγάλη διασπορά του ιού. Τα
έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα θα μειώσουν το αντίκτυπο στην οικονομία, αλλά το ΑΕΠ αναμένεται να
συρρικνωθεί βίαια φέτος, δεδομένης και της μεγάλης εξάρτησης από τον τουρισμό και τις μεταφορές.
Την ίδια στιγμή, σημείωνε, η ανάκαμψη το 2021 παραμένει αβέβαια. Υπό αυτές τις συνθήκες το δημόσιο χρέος
και η δημοσιονομική ισορροπία θα επιβαρυνθούν και το πόσο θα κρατήσει αυτό παραμένει «υψηλή
αβεβαιότητα».
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Ελληνικά ομόλογα 4,69 δισ. ευρώ αγόρασε η ΕΚΤ έως το τέλος Μαΐου
Στα 4,69 δισ. ευρώ ανέρχεται η αξία των ελληνικών ομολόγων που έχει αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα έως το τέλος Μαΐου, στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP (Pandemic Emergency Purchase
Programme) που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα.
Συνολικά μέσω του συγκεκριμένου έκτακτου προγράμματος, η ΕΚΤ έχει αγοράσει σε ολόκληρη την Ευρωζώνη
ομόλογα αξίας 186,6 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος του έτους η ΕΚΤ έχει αποφασίσει μέσω του προγράμματος αυτού ν’ αγοράσει
ομόλογα αξίας 750 δισ. ευρώ προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητα στην ευρωζώνη και ν’ αμβλύνει τις
συνέπειες που έχει προκαλέσει η πανδημία. Ωστόσο είναι πολύ πιθανόν η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν
Λαγκάρντ να ανακοινώσει την Πέμπτη την επέκταση του προγράμματος PEPP κατά 500 δια. ευρώ.
Τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας που εφαρμόσει η ΕΚΤ τόσο μέσω του PEPP όσο και μέσω του
προγενέστερου προγράμματος αγοράς τίτλων στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης (QE) συμβάλλουν επίσης
στη διατήρηση των αποδόσεων των ομολόγων, αλλά και των περιθωρίων (spread) σε χαμηλά επίπεδα.
Έτσι, στην εγχώρια αγορά η αποδώσεις των κυριοτέρων ομολόγων διατηρήθηκαν στα χθεσινά επίπεδα, ήτοι
του 10ετούς ομολόγου κυμαίνονταν στο 1,48%, του 5ετούς ομολόγου διατηρήθηκε στο 0,86% και του 15ετούς
στο 1,60%.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 56
εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 50 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές πώλησης. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου
αναφοράς διαμορφώθηκε στο 1,50% από 1,51% έναντι -0,41% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με
αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,91% από 1,90%.
Στην αγορά συναλλάγματος ενισχύεται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα να διαπραγματεύεται νωρίς
το απόγευμα στο 1.1181 δολ. από το επίπεδο του 1,1135 δολ. που άνοιξε η αγορά.
Διατηρείται το ευνοϊκό κλίμα για το ευρωπαϊκό νόμισμα, καθώς συντηρείται η αισιοδοξία για ανάκαμψη της
οικονομίας μετά την ανακοίνωση του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε., αλλά και της ιδιαίτερα υποστηρικτικής
πολιτικής που ακολουθεί η ΕΚΤ.
Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
διαμορφώθηκε στα 1,1174 δολ.
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Γιατί η Κύπρος "ξαφνικά" προτίμησε τα δάνεια του ESM
Ολοι ξαφνιάστηκαν, αλλά κανείς δεν το σχολίασε. Θα έλεγε κανείς ότι "εξαφανίσθηκε” σαν είδηση με το που
υπήρξε.
Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου στα τέλη του Μαΐου και μόλις λίγα 24ωρα πριν από τις ανακοινώσεις
για την πρόταση συγκρότησης του Ταμείου Ανάκαμψης από την Κομισιόν, επέλεξε με δημόσια δήλωσή του να
ανακοινώσει ότι η Κύπρος μελετάει αίτημα προσφυγής σε δανεισμό από το πακέτο των 240 δισ. ευρώ του
ESM.
Αυτό που ακολούθησε μέσα στο ίδιο 24ωρο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά προς το παρόν όχι απόλυτα
κατανοητό: τα spreads του δεκαετούς ομολόγου με τα γερμανικά δεκαετή "έπεσαν” μέσα σε μία μέρα κατα 60
μονάδες βάσης!
Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρότι μετά την δήλωση του ΥΠΟΙΚ ακολούθησε διευκρίνιση από την αρμόδια
υπηρεσία δημόσιου χρέους της Κύπρου ότι δεν μελετάται άμεσα τέτοια προσφυγή, η αντίδραση της αγοράς
ήταν πολύ θετική.
Και ερμηνεύθηκε μάλιστα, αντίθετα με τις προβλέψεις, όχι ως μία ένδειξη αυξημένης αβεβαιότητας για την
κατάσταση στην Κύπρο, αλλά ως "καθησυχαστική” όσον αφορά το μέλλον της, με αποτέλεσμα τη μεγάλη
διολίσθηση των spreads έναντι των Bunds και όχι απλώς την ανάλογη διολίσθηση των αποδόσεων.
Αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι η "εξέλιξη” αυτή, παρότι δεν σημειώθηκε δημοσίως ιδιαίτερα, περίπου συμπίπτει
χρονικά με τις τοποθετήσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κατα την πρόσφατη ακρόασή του στην
Βουλή (επί τη ανανεώση της θητείας του).
Στις τοποθετήσεις αυτές μεταξύ άλλων -και πέραν της αναφοράς στην ανάγκη μιας bad bank για τα κόκκινα
δάνεια- αναφέρθηκε (σχεδόν συνέστησε) στη θετική δυνατότητα προσφυγής της Κυβέρνησης σε δάνεια από τον
ESM, στο πλαίσιο του πρόσφατα ανακοινωθέντος πακέτου των 540 δισ. ευρώ.
Αυτό έγινε λίγα 24ωρα μετά τις δηλώσεις του Κύπριου ΥΠΟΙΚ και λίγα 24ωρα πριν από τις ανακοινώσεις της
Κομισιόν για την πρόταση συγκρότησης του Ταμείου Ανάκαμψης των 750 δισ. ευρώ με τα 500 δισ. επιδοτήσεις
και 250 δισ. ευρώ δάνεια.
Δεν μπορεί παρά να επισημάνει κανείς -έστω και με σχετική καθυστέρηση- τόσο τη χρονική σύμπτωση των
ανακοινώσεων σε Κύπρο και Αθήνα όσο και την ταυτότητα των προσεγγίσεων, παρά το γεγονός ότι η
δημοσιότητα κυριαρχείται τα τελευταία 24ωρα από τις "δυνατότητες” πολλών δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και
όχι μόνο δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Προφανώς δικαιολογείται κανείς να αναρωτηθεί, τι γνωρίζουν ο Κύπριος ΥΠΟΙΚ (αναμενόταν ανάλογη
ανακοίνωση και από τη Μάλτα αλλά δεν έγινε) και ο Έλληνας διοικητής της ΤτΕ, για να συμπέσουν στην ίδια
"σύσταση”, ενω η δημοσιότητα σε επιπεδο ευρωζώνης κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση.
Κάτι που καθιστά το ερώτημα ακόμα πιο έντονο είναι η πολύ θετική αντίδραση των αγορών στη δήλωση του
Κύπριου ΥΠΟΙΚ, όπως επίσης και το γεγονός ότι στα ελληνικά ομόλογα η τάση διολίσθησης τα τελευταία
24ωρα τόσο των spreads οσο και των αποδόσεων είναι αξιοσημείωτη και διευκολύνει ακόμα περισσότερο τις
διακριτικές παρεμβάσεις του ΟΔΔΗΧ στις αγορές.
(Πηγή: capital.gr)
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Συμφωνία- ορόσημο της Μυτιληναίος με την Gazprom για φυσικό αέριο
Συμφωνία- ορόσημο στην εγχώρια αγορά ενέργειας ανακοινώθηκε ανάμεσα στο ρωσικό κολοσσό Gazprom και
την ελληνική εισηγμένη Μυτιληναίος.
Όπως έγινε γνωστό από την Gazprom Export, τον εξαγωγικό βραχίονα του μεγάλου ομίλου φυσικού αερίου της
Gazprom, υπογράφηκε μακροπρόθεσμη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με τη Μυτιληναίος.
Η διάρκειά της ξεκινά από φέτος και κρατά μέχρι το 2030.
«Η συνεργασία μεταξύ της Gazprom export και της Μυτιληναίος αποδεικνύει τη ζήτηση για ρωσικό αέριο
στην ελληνική αγορά και θα ενισχύσει περαιτέρω την αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρών μας στον ενεργειακό
τομέα», δήλωσε η Έλενα Μπουρμίστροβα, επικεφαλής της Gazprom Export.
«Αυτή η μακροπρόθεσμη σύμβαση θα ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της θέσης φυσικού αερίου
της Μυτιληναίος στην περιοχή και θα συμβάλει σημαντικά στη μέγιστη αποδοτικότητα των βιομηχανικών μας
εγκαταστάσεων και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», πρόσθεσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της ελληνικής εισηγμένης Ευάγγελος Μυτιληναίος.
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Συνεχίζει να βελτιώνεται η διαγραμματική εικόνα και με βάση την
παραμονή υψηλότερα των 620 – 630 μονάδων, επόμενος στόχος οι
αντιστάσεις στις 690 – 700 και 720 – 730 μονάδες….
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