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Προειδοποίηση Fitch στις ΗΠΑ: Υποβάθμισε την προοπτική του για την
οικονομία της
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναθεώρησε την προοπτική του για την οικονομία των ΗΠΑ σε «αρνητική» από
«σταθερή», επικαλούμενος την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.
Πριν τον κοροναϊό
Αν και ο Fitch διατήρησε τη βαθμολογία των ΗΠΑ στο «ΑΑΑ», τη μεγαλύτερη δυνατή, τόνισε ότι από τη χώρα
«απουσιάζει ένα αξιόπιστο σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης».
«Το αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα και χρέη ήδη βρίσκονταν σε τροχιά αύξησης μεσοπρόθεσμα πριν καν
την έναρξη του τεράστιου οικονομικού σοκ» που προκάλεσε η πανδημία του κοροναϊού, υπογράμμισε ο οίκος
αξιολόγησης στην ανακοίνωσή του.
Το μεγαλύτερο χρέος
Ο Fitch υπενθύμισε επίσης ότι το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών που έχουν την
υψηλότερη βαθμολογία, εξηγώντας ότι αναμένει ως το 2021 το χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να
ξεπεράσει το 130% του ΑΕΠ της χώρας.
Οι ΗΠΑ εισήλθαν επισήμως σε ύφεση φέτος, με το ΑΕΠ τους να σημειώνει συρρίκνωση τα δύο πρώτα τρίμηνα
του έτους.
Πηγή: ΑΠΕ
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Alpha Bank : Σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές με επενδυτές για το Galaxy
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πολύ σύντομα θα λάβει η Alpha Bank δεσμευτικές προσφορές για την
τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους 10,6 δισ. ευρώ και τη διάθεση έως και του 100% της εταιρείας
διαχείρισης επισφαλών απαιτήσεων Cepal Hellas (Project Galaxy). Ειδικότερα και όπως ανέφερε ο διευθύνων
σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, κατά την ομιλία του στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
το πρωί της Παρασκευής, οι συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, μετά την ολοκλήρωση της
περιόδου υποβολής των μη δεσμευτικών προσφορών, είναι σε προχωρημένο στάδιο.
Χαρακτήρισε δε ισχυρό το ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα για το «κόκκινο» χαρτοφυλάκιο της
τράπεζας, καθώς εκτός από τις επαφές για το Project Galaxy, που αποτελεί τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση στην
Ευρώπη εφέτος, η Alpha Bank ολοκλήρωσε πρόσφατα με ευνοϊκούς όρους την διάθεση του πακέτου δανείων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Ο κ. Ψάλτης εκτίμησε ότι αρκετά σύντομα θα υπάρξουν
δεσμευτικές προσφορές για το Galaxy και θα μπούμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής,
μέσω της οποίας η τράπεζα θα πετύχει σημαντική αποκλιμάκωση των δεικτών καθυστερήσεων.
Πρόγραμμα stock option
Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος stock option
για την επιβράβευση της αποδοτικότητας των στελεχών του ομίλου, αλλά και τον επαναπροδιορισμό του
λειτουργικού μοντέλου και των στόχων σε όλες τις χώρες που η τράπεζα έχει παρουσία.
Τέλος, αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία υπογράμμισε τη σημασία που έχουν τα κυβερνητικά πακέτα
στήριξης για την επιστροφή στην ανάπτυξη, τα οποία ανέρχονται όπως είπε στο 14% του περυσινού ΑΕΠ.
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Ο Covid-19 σαρώνει τις οικονομίες – Όλες οι προβλέψεις
Τις ζοφερές προβλέψεις του Μαρτίου, ήρθε τώρα να επιβεβαιώσει η πραγματικότητα. Η κρίση του κορωνοϊού
αφήνει στο διάβα της συντρίμμια, με πολλές χώρες να ανακοινώνουν ιστορική συρρίκνωση των οικονομιών
τους για το δεύτερο τρίμηνο, αλλά και απώλειες θέσεων εργασίας.
Οι αναλυτές μιλούν για ένα έτος με εκρηκτική αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αφού τα μέτρα
στήριξης που έχουν ήδη ανακοινωθεί σε όλο τον κόσμο εκτιμώνται σε πάνω από 11 τρισ. δολάρια αντί 8 τρισ.
δολαρίων τον Απρίλιο. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO), το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η
παγκόσμια αγορά εργασίας οδηγείται σε απώλειες ωρών εργασίας κατά 14% παγκοσμίως. Η υπηρεσία
εργασίας των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι αντιστοιχεί σε 400 εκατ. χαμένες θέσεις εργασίας πλήρους
απασχόλησης, με βάση μία τυπική εβδομάδα εργασίας 48 ωρών.
Στις ΗΠΑ και στη Γερμανία… κλαίνε
Η αμερικανική οικονομία σημείωσε ιστορική πτώση, καθώς το ΑΕΠ συρρικνώθηκε με ρυθμό-ρεκόρ 32,9% το
δεύτερο τρίμηνο του 2020. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποχώρηση από την έναρξη καταγραφής των
σχετικών στοιχείων το 1947, ενώ η προηγούμενη χειρότερη μέτρηση ήταν το πρώτο τρίμηνο του 1958 όταν το
ΑΕΠ είχε υποχωρήσει κατά 10%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χειρότερο τρίμηνο κατά την παγκόσμια
χρηματοοικονομική κρίση του 2008 ήταν το δ’ τρίμηνο με πτώση του ΑΕΠ κατά 8,4%.

Συνέχεια…
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Οι αιτήσεις για παροχή επιδόματος ανεργίας έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύρια για 19η συνεχόμενη εβδομάδα, με περισσότερους από 50
εκατ. να βρίσκονται τώρα εκτός εργασίας.
Δείγμα της κατάρρευσης, και η Γερμανία η οποία σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση του ΑΕΠ από την έναρξη καταγραφής των σχετικών
στοιχείων το 1970 εμφάνισε το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Το γερμανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 10,1% σε σύγκριση με το
προηγούμενο τρίμηνο, όπως ανακοίνωσε η γερμανική στατιστική υπηρεσία Destatis, ενώ αναθεώρησε τα στοιχεία του πρώτου
τριμήνου, ανακοινώνοντας συρρίκνωση 2,0% έναντι της αρχικής εκτίμησης για πτώση 2,2%.
Ιστορικών διαστάσεων η συρρίκνωση και της αυστριακής οικονομίας το β΄τρίμηνο. Το εκτεταμένο «κλείδωμα» κατά της πανδημίας
του κορωνοϊού προκάλεσε τη συρρίκνωση της οικονομίας της Αυστρίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 κατά 12,8% σε σύγκριση με την
προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας μία ύφεση ιστορικών διαστάσεων, ενώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, κατά το οποίο είχε ήδη
σημειώσει μείον, το ΑΕΠ ήταν 10,7% χαμηλότερο από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, αναφέρουν τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα στη
Βιέννη το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (WIFO).
Τι προβλέπεται για το 2020
Σύμφωνα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η παγκόσμια οικονομία θα σημειώσει φέτος ύφεση 4,9% έναντι 3% που εκτιμούσε τον
Απρίλιο, ενώ για το 2021 εκτιμά ότι θα ανακάμψει 5,4%. Το πλήγμα θα είναι μεγαλύτερο για τις ανεπτυγμένες οικονομίες, οι οποίες
εκτιμάται ότι θα υποστούν φέτος ύφεση 8% για να ανακάμψουν 4,8% το 2021, με αποτέλεσμα το ΑΕΠ τους να είναι χαμηλότερο το
επόμενο έτος κατά 4% σε σχέση με το επίπεδο του 2019.
Ειδικότερα για την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ προβλέπει ύφεση 10,2% φέτος και ανάκαμψη 6% το 2021, με την Ιταλία και την Ισπανία να
αντιμετωπίζουν τις χειρότερες προοπτικές (12,8% ύφεση φέτος και ανάκαμψη 6,3% το 2021). Ιδιαίτερα έντονες εκτιμώνται οι
επιπτώσεις της κρίσης και για τη Γαλλία (12,5% ύφεση και 7,3% ανάκαμψη, αντίστοιχα), ενώ μικρότερο αναμένεται το πλήγμα για τη
Γερμανία, όπου προβλέπεται ύφεση 7,8% φέτος και ανάκαμψη 5,4% το 2021. Ισχυρή μείωση του ΑΕΠ θα σημειώσει και η αμερικανική
οικονομία, με την ύφεση να προβλέπεται στο 8% το 2020 και την ανάκαμψη στο 4,5% το 2021. Η Κίνα, από την οποία ξεκίνησε η
πανδημία του κορονοϊού, προβλέπεται ότι θα αποφύγει την ύφεση, καταγράφοντας ανάπτυξη της τάξης του 1% φέτος και 8,1% το 2021.
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μείωση του ΑΕΠ κατά 8,3% για τις 27 οικονομίες της ΕΕ για το 2020, και ανάκαμψη της
τάξης του 5,8% για το 2021. η ευρωζώνη προβλέπεται να βιώσει συρρίκνωση κατά 8,7% για τη φετινή χρονιά και ανάπτυξη 6,1% για
το 2021.
Πηγή: Βήμα Online
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Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ πρέπει να διατηρήσει το "δίχτυ ασφαλείας" έως τον Ιούνιο
του 2021
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πρέπει να κρατήσει το "δίχτυ ασφαλείας", τις μαζικές αγορές
αξιογράφων, τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2021, προκειμένου να συμβάλλει να τονωθεί στην οικονομία,
\
δήλωσε σήμερα
η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, επαναβεβαιώνοντας τον προσανατολισμό της
νομισματικής πολιτικής της. "Πραγματικά πρέπει να διατηρήσουμε το δίχτυ ασφαλείας και πολύ ελκυστικές
συνθήκες τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2021", δήλωσε η Λαγκάρντ στη γαλλική εφημερίδα Le Courrier
Cauchois.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον Ιούλιο….

Ιούλιος
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 Ιουλίου
-2,86%
-16,08%
-10,80%
2,37%
-4,46%
-5,45%
11,01%
1,07%
0,00%
-12,27%
-10,94%
-12,79%
-5,21%
-5,53%
-7,22%
3,81%
7,69%
-5,43%
-9,65%
4,08%
-26,31%
3,05%
4,89%
14,88%
-8,47%

Απόδοση από 01/01/20
-4,74%
-72,85%
-57,74%
-34,07%
-23,65%
-12,72%
-7,26%
-24,96%
-37,13%
-40,48%
-63,20%
-61,33%
-35,17%
-31,47%
-44,52%
-10,46%
-19,84%
-25,03%
-34,17%
-12,34%
-61,30%
-0,82%
-41,14%
44,13%
-32,82%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-3,33%
-3,66%
-16,82%

-32,62%
-35,35%
-65,78%
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