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Eurogroup: Στην συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου οι όποιες αποφάσεις για τη λήψη
μέτρων για τον κοροναϊό
Στο τακτικό Eurogroup της 16ης Μαρτίου παραπέμπονται οι όποιες αποφάσεις για τη λήψη μέτρων ανάλογα με την
έκταση και την ένταση των προβλημάτων από τον κοροναϊό. Στο σημερινό Eurogroup, που συνεδρίασε σε
τηλεδιάσκεψη υπό διευρυμένη σύνθεση, υπήρξε μια αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης, με τις πληροφορίες να
αναφέρουν ότι έγινε αναλυτική παρουσίαση από τους υπουργούς 7- 8 χωρών (από τις βόρειες χώρες μίλησε μόνον ο
Γερμανός υπουργός).
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετοί υπουργοί Οικονομικών επιθυμούν να υπάρξει μια δέσμη δημοσιονομικών
μέτρων (σε συνδυασμό με τα μέτρα νομισματικής πολιτικής), κυρίως ως προς την πλευρά εξαιρέσεων δαπανών για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κοροναϊό. Ως προς την έκταση του προβλήματος, από το Eurogroup προκύπτει
ότι η σοβαρότερη κατάσταση καταγράφεται έως τώρα στην Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ χαρακτηρίζεται μέτρια στην
Ισπανία και την Κροατία και καλύτερη στις χώρες του Βορρά.
Σημειώνεται ότι, αύριο συνεδριάζει (δια ζώσης) το Euro Working Group, στο οποίο αναμένεται να υπάρξει επίσης
συζήτηση για το πρόβλημα με τον κοροναϊό.

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

Μέτρα για τον Covid-19 ζητά από τις τράπεζες ο SSM
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, την ανάγκη προετοιμασίας του τραπεζικού συστήματος εν όψει του κινδύνου
πανδημίας λόγω του Covid - 19 τονίζει ο επικεφαλής του SSM Andrea Enria, σε επιστολή που φέρεται να απέστειλε προς
τις διοικήσεις των εποπτευόμενων τραπεζών της Ευρώπης, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης.
Συνέχεια…
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Ειδικότερα, /η απουσία από την εργασία τραπεζοϋπαλλήλων λόγω ασθένειας ή ανάγκης φροντίδας προστατευόμενων
προσώπων είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να μεριμνήσουν, όπως και το ενδεχόμενο αδυναμίας χρήσης των
γραφείων λόγω της λήψης προληπτικών μέτρων ή/και αδυναμίας προμηθευτών να προσφέρουν προϊόντα και
υπηρεσίες.
Γίνεται ειδική αναφορά στις τράπεζες σε πληγείσες περιοχές και προτείνονται σειρά μέτρων μεταξύ των οποίων
εκπαίδευση των εργαζομένων, αξιολόγηση και αναθεώρηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, βελτίωση της ταχύτητας
λήψης αποφάσεων για μέτρα έκτακτης ανάγκης, ανάπτυξη δυνατοτήτων εξ αποστάσεως εργασίας, αξιολόγηση της
επάρκειας υφιστάμενων υποδομών πληροφορικής, προστασία από κυβερνοεπιθέσεις κ.ο.κ..
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Η πρόβλεψη του ΔΝΤ για την υποχώρηση της ανάπτυξης της παγκόσμιας
οικονομίας, ρίχνει τα ομόλογα
Πιέσεις προκαλεί στα ομόλογα η διαφαινόμενη πλέον με σχετική ασφάλεια, επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης
διεθνώς, εξαιτίας του κοροναϊού.
Πριν από λίγο, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε ότι
η συνεχιζόμενη εξάπλωση του κοροναϊού θα συγκρατήσει την παγκόσμια ανάπτυξη του 2020 σε επίπεδα χαμηλότερα
από εκείνα του περασμένου έτους, προσθέτοντας ότι το ΔΝΤ θα αναθεωρήσει και πάλι τις προβλέψεις του προς τα
κάτω τις προσεχείς εβδομάδες.
Υπό τις συνθήκες αυτές οι αγορές προεξοφλούν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει στη λήψη έκτακτων μέτρων προκειμένου να
συγκρατήσει την υποχώρηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά όλα τα ομόλογα του ευρωπαϊκού
Νότου. Μάλιστα, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ
πραγματοποίησαν σήμερα τηλεδιάσκεψη προκειμένου να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα.
Στην ελληνική αγορά οι ρευστοποιήσεις που παρατηρήθηκαν στη διάρκεια της ημέρας είχαν ως αποτέλεσμα η
απόδοση του 10ετούς ομολόγου να αγγίξει το 1,28% από το 1,24% που κυμαίνονταν χθες, ενώ στα χθεσινά επίπεδα, με
ελαφρώς πτωτική τάση, κυμάνθηκαν οι αποδόσεις του 5ετούς στο 0,485% και του 15ετούς στο 1,65%.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 73 εκατ. ευρώ εκ
των οποίων τα 33 εκατ. ευρώ αφορούσαν εντολές πώλησης. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς
διαμορφώθηκε στο 1,15% από 1,24%, έναντι -0,64% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το
περιθώριο να περιοριστεί στο 1,79% από 1,86%.
Στην αγορά συναλλάγματος υποχωρεί ελαφρώς το ευρώ, μετά την απότομη χθεσινή του άνοδο, με αποτέλεσμα να
διαπραγματεύεται, νωρίς το απόγευμα, στα 1,1133 δολάρια.
Η προειδοποίηση του ΔΝΤ για την υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας ευνοεί το
αμερικανικό νόμισμα, το οποίο συνήθως λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο. Ωστόσο, μετά και τη χθεσινή μείωση των
επιτοκίων από την Fed, το δολάριο δέχεται πιέσεις, αφού οι επενδυτές απομακρύνονται από τα αμερικανικά ομόλογα,
καθώς οι αποδόσεις τους έχουν περιοριστεί δραματικά.
Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε
στα 1,1125 δολάρια.
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ΙΟΒΕ: Υψηλότερη επίδοση 19μηνου ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον
Φεβρουάριο
Σημαντική άνοδο σημείωσε τον Φεβρουάριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, καθώς ανήλθε στις 113,2 μονάδες,
έναντι 109,5 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 19 ετών, σύμφωνα με
έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.
Οι επιχειρηματικές προσδοκίες βελτιώνονται έντονα στη βιομηχανία, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ και ηπιότερα στις
υπηρεσίες, ενώ σημαντική ενίσχυση παρουσιάζει και η καταναλωτική εμπιστοσύνη, στο υψηλότερο επίπεδο από τον
Ιούλιο του 2000. Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι «πάρα τις επιμέρους κλαδικές διαφοροποιήσεις, καταγράφεται
αισιοδοξία για την πορεία της ζήτησης στο προσεχές χρονικό διάστημα, ενώ αμβλύνεται σημαντικά και η
απαισιοδοξία στα νοικοκυριά. Συνολικά, φαίνεται πως στις επιχειρηματικές και καταναλωτικές μονάδες έχουν
εμπεδωθεί οι ευνοϊκές συνθήκες από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία κατά τους τελευταίους μήνες και οι θετικές
προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί. Αυτές εκφράζονται, ανάμεσα στα άλλα, στη σταδιακή μείωση του κόστους
χρηματοδότησης, φοροελαφρύνσεις, όπως και άλλες αναμενόμενες ευνοϊκές δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Θα είναι
όμως κρίσιμο σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν το οικονομικό κλίμα οι εστίες ισχυρής αβεβαιότητας που προκύπτουν,
όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, η επιδημία κοροναϊού και οι υποτονικοί και
επιβραδυνόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία και άλλους εμπορικούς εταίρους. Καθώς το
μεγαλύτερο τμήμα της πρωτογενούς έρευνας πραγματοποιήθηκε πριν την έξαρση των σχετικών φαινομένων στο
τέλος του μήνα, αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό και με την οικονομική πολιτική αναμένεται να επηρεάσουν τις
προσδοκίες κατά το επόμενο χρονικό διάστημα». Αναλυτικότερα:
- στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση περιορίστηκε οριακά, ο
δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα υποχώρησε αισθητά και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς
μήνες μεταβλήθηκαν αισθητά.
- στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα παραγωγής ενισχύθηκαν αισθητά, σε αντίθεση με τις
αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες υποχώρησαν έντονα.
- στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις μεταβάλλονται ήπια, όπως και οι προβλέψεις
για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ τα αποθέματα αποκλιμακώνονται έντονα.
- στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν ήπια, όπως και οι
αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της κινήθηκαν εντονότερα
ανοδικά.
- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και
την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους ενισχύονται, όπως και οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και η
πρόθεση για αποταμίευση.
Μικρή ενίσχυση στον δείκτη οικονομικού κλίματος σε αμφότερες τις περιφέρειες
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε ήπια τον Φεβρουάριο στην Ευρωζώνη, καθώς αυξήθηκε κατά 0,9
μονάδες, στις 103,5 μονάδες ενώ στην ΕΕ η αύξηση ήταν λίγο μικρότερη, κατά 0,5 μονάδες, με τον δείκτη να
διαμορφώνεται στις 103,0 μονάδες. Η ενίσχυση του δείκτη στην Ευρωζώνη οφείλεται κυρίως στην βελτίωση της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης (+1,5) και σε μικρότερο βαθμό στην βελτίωση των προσδοκιών στην βιομηχανία (+0,9)
ενώ στις υπηρεσίες (+0,2) και στο λιανικό εμπόριο (-0,1) οι προσδοκίες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες και στις
κατασκευές (-0,5) παρατηρήθηκε μικρή εξασθένιση.
Όσον αφορά στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο δείκτης ενισχύθηκε περισσότερο στην Ολλανδία
(+2,0) και στην Γαλλία (+1,9) και λιγότερο στην Ισπανία (+1,2). Αντίθετα, μεταβλήθηκε ήπια στην Γερμανία (+0,6) και
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στην Ιταλία (+0,0).
Συνέχεια…
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Στην ΕΕ, οι προσδοκίες ενισχύονται, λόγω κυρίως της σημαντικής βελτίωσης του οικονομικού κλίματος στο Ην.
Βασίλειο (+4,8) στην οποία η έξοδος από την ΕΕ φαίνεται να αντιμετωπίζεται με αισιοδοξία. Σε τομεακό επίπεδο, όπως
στην Ευρωζώνη, ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης προσδοκιών στη βιομηχανία και στους καταναλωτές, ενώ παρέμεινε
αμετάβλητος ο δείκτης στις υπηρεσίες και υποχώρησε στο λιανικό εμπόριο. Οι τάσεις στις προσδοκίες στην
απασχόληση ενισχύονται σε αμφότερες τις ζώνες, με τις προσδοκίες στις κατασκευές να είναι πιο αισιόδοξες
αντισταθμίζοντας εκείνες στην βιομηχανία, ενώ στις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο δεν παρατηρούνται
διαφοροποιήσεις στις τάσεις της απασχόλησης. Όσον αφορά στις τιμές, αυτές υποχώρησαν σε όλους τους τομείς με
εξαίρεση τη βιομηχανία, όπου κινήθηκαν ανοδικά για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ενώ στους καταναλωτές, παρέμειναν
σχεδόν αμετάβλητες.
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Μείωση επιτοκίων και από την κεντρική τράπεζα του Καναδά
Σε μείωση του βασικού της επιτοκίου προχώρησε κατά 50 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Bank of Canada,
ακολουθώντας το χθεσινό παράδειγμα της Φέντεραλ Ριζέρβ.
Για την κίνησή της αυτή η κεντρική τράπεζα του Καναδά επικαλέστηκε τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις από την
εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία. Αναθεώρησε παράλληλα προς τα κάτω την προηγούμενή
εκτίμησή της σε ό,τι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας.
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Χ.Α.: Όσο παραμένει, τουλάχιστον χαμηλότερα των 790 – 800 μονάδων, η κατάσταση
παραμένει εξαιρετικά οριακή…
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