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Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δανείστηκε με τη χαμηλότερη απόδοση στην
ιστορία της - Χαιρετίζουμε την ψήφο εμπιστοσύνης
«Η Ελλάδα σήμερα δανείστηκε με τη χαμηλότερη απόδοση στην ιστορία της σε οποιαδήποτε λήξη ομολόγων.
Στο νέο άνοιγμα του 10ετους ομολόγου άντλησε 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο γύρω στο 1,2%. Ενάντια σε μια
παγκόσμια πανδημία, χαιρετίζουμε την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική Δημοκρατία», αναφέρει ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στο twitter, στα αγγλικά, για τη σημερινή επανέκδοση
10ετους ομολόγου.
Ιστορικώς χαμηλό επίπεδο το κόστος δανεισμού για το ελληνικό Δημόσιο
Με ιστορικώς χαμηλότερο επιτόκιο 1,22%, και προσφορές ρεκόρ που ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρω, έκλεισε
σήμερα το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου.
Η μεγάλη ζήτηση που έκδηλώθηκε από θεσμικους επενδυτές, σε συνδυασμό με το ευνοικό κλίμα που επικρατεί
στην ευρωζώνη, είχαν ως αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τα 2,5 δισ. ευρω που άντλησε το Ελληνικό
Δημόσιο, δηλαδή το επιτόκιο των ομολόγων, να παραμείνει σχεδόν στο χαμηλό επίπεδο που διαπραγματεύονταν
το 10ετές ομόλογο στη δευτερογενή αγορά τις τελευταίες ημέρες.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της νέας εξόδου του Δημοσίου
στις αγορές, επεσήμανε ότι η Ελλάδα κατέγραψε άλλη μία σημαντική επιτυχία στον στίβο των αγορών, η οποία
συνιστά ισχυρή έμπρακτη απόδειξη ότι οι αγορές αναγνωρίζουν το συνεκτικό οικονομικό σχέδιο της
Κυβέρνησης και την αποτελεσματική εφαρμογή του για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών και
κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας. Και επικροτούν την ολιστική στρατηγική που χαράσσει για την ταχύτερη
δυνατή ανάταξη της οικονομίας, ώστε η χώρα να επιτύχει ισχυρή, βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 40
εκατ. ευρω εκ των οποίων μόνον τα 6 εκατ. ευρω αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς
ομολόγου αναφοράς διατηρήθηκε στο 1,13% έναντι 0,47% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το
περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,60% από 1,54%.
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«Καμπανάκι» ESMA για κίνδυνο σημαντικής διόρθωσης των αγορών
Για το ενδεχόμενο να υποστούν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημαντική διόρθωση προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) μετά την ανάκαμψη των μετοχών σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από
εκείνα που δικαιολογούν τα οικονομικά θεμελιώδη στην εποχή του κορωνοϊού.
Η ESMA παρατηρεί «ενδεχόμενη αποσύνδεση» των αγορών από την οικονομία, που έχει υποστεί σημαντικό
πλήγμα από την πανδημία του κορωνοϊού, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το εάν οι μετοχές θα παραμείνουν
σε τροχιά ανάκαμψης.
Μετά τη βουτιά του Μαρτίου, κατά την έναρξη της πανδημίας και των μαζικών lockdowns που οδήγησαν τις
οικονομίες σε ύφεση, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν ανακάμψει κατά 40%. Το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο αναμένει συρρίκνωση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης περισσότερο από 10% φέτος, με ήπια ανάκαμψη το
2021.
«Υπάρχει μια παρατεταμένη περίοδος ρίσκου για θεσμικούς και μικροεπενδυτές για περαιτέρω και
ενδεχομένως σημαντική διόρθωση των αγορών», αναφέρει η ESMA.
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ΔΕΗ: Δεν είναι επιζήμιος ο περιορισμός του μεριδίου στην παραγωγή
Ο περιορισμός του μεριδίου της ΔΕΗ στην παραγωγή ρεύματος από τις μονάδες φυσικού αερίου που διαθέτει,
δεν είναι κατ΄ ανάγκη επιζήμιος για τη επιχείρηση.
Όπως αναφέρει το Βήμα, αυτό αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης,
σε διαβιβαστικό έγγραφο που απέστειλε στη Βουλή, δίνοντας διευκρινήσεις όσον αφορά στη συρρίκνωση του
τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης. Όπως εξηγεί ο ίδιος, όταν οι τιμές της
χονδρεμπορικής αγοράς κυμαίνονται σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα, συμπιεσμένες από την υπερπροσφορά –
μέσω διασυνδέσεων και παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) -, μέρος της κάλυψης των
αναγκών των πελατών της είναι συμφέρον να γίνεται με αγορά ενέργειας και όχι από την παραγωγή της
επιχείρησης.
Η ΔΕΗ, σύμφωνα με τον κ. Στάσση, προμηθεύεται φυσικό αέριο στο πλαίσιο της πρόβλεψης των αναγκών του
επόμενου έτους, φροντίζοντας να διασφαλίσει επαρκείς ποσότητες σε ανταγωνιστική τιμή. Όμως, ένα
σημαντικό μέρος της προβλεπόμενης κατανάλωσης στην παραγωγή καλύπτεται από συμβολαιοποιημένη
ποσότητα, μέσω μακροχρόνιας σύμβασης από το 2012 με τη ΔΕΠΑ, με όρους όχι τόσο ευνοϊκούς, η οποία
ωστόσο λήγει στο τέλους του έτους, οπότε θα υπάρξει νέα διαπραγμάτευση.
Σήμερα το 75% της ετήσιας ποσότητας φυσικού αερίου που προμηθεύεται η ΔΕΗ από τη ΔΕΠΑ έχει ρήτρα
υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής (ρήτρα «take or pay»). Με απλά λόγια το πληρώνει είτε το
καταναλώσει, είτε όχι. Επιπλέον, η τιμή του αερίου διαμορφώνεται σχεδόν αποκλειστικά από τιμές προϊόντων
πετρελαίου (BRENT) και όχι βάσει του δείκτη της χρηματιστηριακής αξίας του φυσικού αερίου (ΤΤΦ).
«Οι μεταβολές των διεθνών τιμών υγρών καυσίμων επηρεάζουν με χρονική υστέρηση την τιμή προμήθειας από
τη μακροχρόνια σύμβαση. Στο περιθώριο λοιπόν που έχει η επιχείρηση – πέραν της μακροχρόνιας σύμβασης με
τη ΔΕΠΑ – για την προμήθεια της υπόλοιπης ποσότητας φυσικού αερίου για τις ανάγκες της παραγωγής της,
ήδη από το 2019 εμπλούτισε τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου με τρεις νέες συμβάσεις, κατόπιν
διαγωνισμών που αντανακλούν τις τιμές αγοράς του φυσικού αερίου σε πραγματικό χρόνο. Η δραστηριοποίηση
της εταιρείας στην προμήθεια αερίου εντάθηκε ακόμη περισσότερο συμπεριλαμβάνοντας και το υγροποιημένο
φυσικό αέριο (LNG), με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της τιμής προμήθειας αερίου», σημειώνει ο κ.
Στάσσης.
Το χαρτοφυλάκιο των νέων συμβάσεων έχει μειωμένο κόστος σε σύγκριση με τη μακροχρόνια σύμβαση ΔΕΗ –
ΔΕΠΑ για το α΄ τρίμηνο του 2020 κατά 20% και για το β΄ τρίμηνο κατά περίπου 50%. Μάλιστα, όπως
υποστηρίζει ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, το σημερινό χαρτοφυλάκιο προμήθειας φυσικού αερίου της
ΔΕΗ «είναι σημαντικά αποδοτικότερο και πιο ανταγωνιστικό και θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση με τη λήξη
της μακροχρόνιας σύμβασης στο τέλος του 2020».
Τέλος, ο κ. Στάσσης αναλύει λεπτομερώς τους εξωγενείς παράγοντες που το πρώτο τρίμηνο του 2020
περιόρισαν την παραγωγή ενέργειας από τις μονάδες φυσικού αερίου που διαθέτει η ΔΕΗ εστιάζοντας σε δύο
σημεία. Καταρχάς στο γεγονός ότι έπρεπε – ακόμη και επί ζημία – να λειτουργήσει η ΔΕΗ τις λιγνιτικές
μονάδες για να μην διακοπεί τον χειμώνα η τηλεθέρμανση των πόλεων στη Δυτική Μακεδονία και δεύτερον
στις στρεβλώσεις που οδήγησαν τη σύγχρονη μονάδα φυσικού αερίου «Μεγαλόπολη V», εγκατεστημένης
ισχύος 811 MW, να περιοριστεί το πρώτο τρίμηνο του έτους σε ένα μέσο φορτίο 235 MW.
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CEO της Deutsche Bank: Μην περιμένετε επιστροφή στην ομαλότητα ούτε το
2021
Η επιστροφή της
 οικονομίας στα προ πανδημίας επίπεδα θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι γενικά αναμένεται,
προειδοποίησε ο επικεφαλής της Deutsche Bank, Christian Sewing. O Sewing προέβλεψε ότι η οικονομία δεν θα
επιστρέψει στην ομαλότητα ούτε φέτος αλλά ούτε και του χρόνου και ότι πολλοί κλάδοι θα λειτουργούν στο 7090% της δυναμικότητάς τους, με «σοβαρές συνέπειες».
Όπως αναφέρουνε διεθνή δημοσιεύματα, η επιχειρηματική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε
απότομα μετά τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν τον Μάρτιο, αλλά έχει ανακάμψει κάπως τους
τελευταίους μήνες μετά τη χαλάρωση ορισμένων περιορισμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βιώσει μια
παρόμοια εικόνα, ωστόσο, υπάρχει ανησυχία ότι η μικρή ανάκαμψη της δραστηριότητας δεν θα διαρκέσει εάν
εφαρμοστούν και πάλι νέοι αποκλεισμοί και κοινωνικοί περιορισμοί ή, πιο απλά, εάν δεν υπάρχει εμβόλιο ή
σημαντική θεραπεία.
«Η επιστροφή στην παλιά μας ισχυρή οικονομική κατάσταση θα είναι πολύ πιο αργή από ό, τι υποθέτουμε
σήμερα», δήλωσε ο Sewing στο τραπεζικό συνέδριο της Handelsblatt Banking.
«Πολλές εταιρείες πρέπει να κατορθώσουν να επιβιώσουν με μειωμένες πωλήσεις για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια οικονομική κατάσταση όπου θα έχουμε ανάκαμψη, ναι, αλλά μόνο
βήμα προς βήμα και όχι σε όλες τις βιομηχανίες », προειδοποίησε ο Sewing.
Η πανδημία έχει προκαλέσει όλεθρο στην τουριστική και τουριστική βιομηχανία. Ορισμένοι αναλυτές
αμφισβητούν εάν η τρέχουσα θερινή περίοδος είναι μόνο ένα προσωρινό σωσίβιο για ορισμένα ξενοδοχεία και
άλλες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό.
Επιπλέον, οι κυβερνήσεις σχεδιάζουν να μειώσουν ορισμένα από τα μέτρα ενίσχυσης γεγονός που
αντιπροσωπεύει έναν αυξανόμενο κίνδυνο για πολλές εταιρείες και εργαζόμενους.
«Θα είναι δύσκολο και θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να επιστρέψουμε στα προ πανδημίας επίπεδα. Αυτό δεν
πρόκειται να συμβεί φέτος και ούτε το επόμενο έτος», δήλωσε ο Sewing. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εξαιτίας της
πανδημίας δεν συζητούνται άλλες μεγάλες προκλήσεις όπως ο «κίνδυνος ενός άτακτου Brexit», η επίδραση των
«χαμηλών επιτοκίων» και ο εμπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. «Δεν θέλω να είμαι πολύ
απαισιόδοξος, κυρίες και κύριοι, απλώς περιγράφω την παρούσα κατάσταση », δήλωσε ο Sewing ενώπιον
κοινού στη\ Φρανκφούρτη. Και ήταν απολύτως σαφής.
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Ζητούμενο για ακόμη μια φορά τους τελευταίους 3 μήνες η αγορά να
καταφέρει να μείνει υψηλότερα των 630 – 640 μονάδων, κάτι το οποίο
θα έβαζε το ΓΔ ένα νέο ανοδικό trend….
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