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Ρυθμό ανάπτυξης 7,5% προβλέπει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2021
Κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2021 που προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης
7,5% (σενάριο βάσης) για το επόμενο έτος. Επίσης προβλέπει σειρά μέτρων για τη μείωση του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους, με στόχο την ενίσχυση της ανάκαμψης και
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Οι βασικές προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού 2021 για ρυθμό ανάπτυξης, έλλειμμα, ανεργία, έσοδα και δαπάνες
Ανάπτυξη 7,5% το 2021 και ύφεση 8,2% το 2020 προβλέπει για την ελληνική οικονομία το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2021 που κατατέθηκε στη Βουλή.
Το προσχέδιο αποτυπώνει το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία εφέτος, αλλά και τις προβλέψεις για επαναφορά της σε υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης το επόμενο έτος.
Έτσι το ΑΕΠ προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 185,215 δισ. ευρώ το 2021 απο 170,721 δισ. ευρώ το 2020.
Το επόμενο έτος προβλέπεται πρωτογενές έλλειμμα 1% του ΑΕΠ έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 6,3% του ΑΕΠ εφέτος.
Το επίπεδο της ανεργίας (με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) προβλέπεται οτι θα ανέλθει στο 18,6% εφέτος για να υποχωρήσει το 2021 στο 16,5%.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του προσχεδίου του προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 53,705 δισ. ευρώ έναντι 50,147 δισ. ευρώ εφέτος, ενώ το σύνολο των
φορολογικών εσόδων εκτιμάται οτι θα ανέλθει στα 49,546 δισ. ευρώ απο 44,594 δισ. ευρώ το 2020 λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης που αναμένεται να παρουσιάσει η
ελληνική οικονομία, παρά τις φοροελαφρύνσεις που έχουν ανακοινωθεί απο την κυβέρνηση για το 2021. Το σύνολο των δαπανών του προυπολογσιμού προβλέπεται να
διαμορφωθεί το 2021 στα 63,884 δισ. ευρώ έναντι 68,528 δισ. ευρώ εφέτος.
Καταθέτοντας το κείμενο του Προσχεδίου, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσαν:
«Καταθέτουμε προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2021, σε μια περίοδο κατά την
οποία η παγκόσμια οικονομία και οι κοινωνίες συνεχίζουν να δοκιμάζονται από τη σοβαρότερη υγειονομική κρίση της τελευταίας εκατονταετίας και τη - συνεπακόλουθη χειρότερη ετήσια παγκόσμια ύφεση από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο προϋπολογισμός του 2021 καταρτίζεται, δυστυχώς, υπό παράδοξες και εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και υπό το καθεστώς σοβαρής αβεβαιότητας, που συνεπάγεται η
ευμετάβλητη πιθανολόγηση του χρόνου λήξης της πανδημίας και επιστροφής της παγκόσμιας οικονομίας σε τροχιά κανονικότητας, σημαντικής ανάταξης και διατηρήσιμης
ανάπτυξης.
Η εγγενής αυτή αβεβαιότητα και οι μεταφερόμενες οικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες της ύφεσης το επόμενο έτος, οδήγησαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην
απόφαση να ισχύσει, και το 2021, στα δημοσιονομικά των χωρών μελών της ευρωζώνης, η γενική ρήτρα διαφυγής. Απόφαση που έχει ως στόχο να προφυλαχθεί, στο μέγιστο
δυνατό βαθμό, από τις επιπτώσεις της πανδημίας ο παραγωγικός και κοινωνικός ιστός και να μην παρεμποδιστεί η σημαντική ανάκαμψη που σε κάθε περίπτωση προβλέπεται
για το επόμενο έτος. Στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας διαφυγής, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η
χώρα τόσο στις αγορές όσο και μεταξύ των εταίρων και πιστωτών της. Αυτή αντανακλάται στα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων που βρίσκονται σήμερα σε ιστορικά χαμηλά
και είναι κατά τάξεις μεγέθους μικρότερα από αυτά με τα οποία δανειζόταν η προηγούμενη κυβέρνηση.
Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στον προϋπολογισμό του 2021 οι ευρωπαϊκοί πόροι που η χώρα διασφάλισε στη διαπραγμάτευση του Ιουλίου του 2020 και θα
εισρεύσουν το 2021 στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και του React EU. Οι πόροι αυτοί ενισχύουν την ανάκαμψη της χώρας προσθέτοντας δύο ποσοστιαίες μονάδες στην
ανάπτυξη το 2021, ανεβάζοντάς την από το 5,5% (σενάριο βάσης), στο 7,5% (τελική πρόβλεψη Προσχεδίου). Στο δυσμενές σενάριο για την εξέλιξη της πανδημίας, είτε εντός του
2020, είτε στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, η ανάπτυξη στο επόμενο έτος θα περιοριστεί, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 4,5% με 5%.
Η δυναμική ανάκαμψη η οποία προβλέπεται για το 2021 διευκολύνεται επίσης από τα μέτρα μείωσης του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους και ενθάρρυνσης της
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2021. Μέτρα που αφορούν - μεταξύ άλλων - στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά
τρεις μονάδες από την 1.1.2021, στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που προέρχονται από ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα και στη δυνατότητα
προσλήψεων χωρίς ασφαλιστικές εισφορές για έξι μήνες και υπό ελάχιστες γραφειοκρατικές προϋποθέσεις, που ήδη ξεκίνησε από την 1η Οκτωβρίου του 2020. Η ανάκαμψη
διευκολύνεται επίσης από τα εκτεταμένα αλλά συνετά μέτρα στήριξης του 2020, που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις και το 2021.
Στον προϋπολογισμό του 2021 διατηρείται, για λόγους ασφάλειας, το ειδικό αποθεματικό που δημιουργήθηκε το 2020 για τον Covid-19, ώστε να υπάρχει δυνατότητα
αντιμετώπισης αναγκών που μπορεί να δημιουργηθούν τόσο από τις υγειονομικές όσο και από τις οικονομικές πτυχές της πανδημίας τους πρώτους μήνες του 2021. Οι ανάγκες
αυτές και οι συνέπειες της ύφεσης του 2020 οδηγούν σε πρόβλεψη πρωτογενούς ελλείμματος ύψους 1% για το 2021, ποσοστό που συνδυάζει τη συνέχιση της επεκτατικής
δημοσιονομικής πολιτικής με την αναγκαία όμως σύνεση που απαιτεί η διασφάλιση της μακροχρόνιας ισορροπίας της Ελληνικής οικονομίας. Το ποσοστό αυτό θα επιδεινωθεί
και θα κινηθεί στην περιοχή του 3% στην περίπτωση του δυσμενούς μακροοικονομικού σεναρίου.
Ο προϋπολογισμός του 2021, εκ της φύσεώς του αλλά και λόγω των υποχρεώσεων όλων των χωρών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, δεν μπορεί να περιλαμβάνει
μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, για τον ταχύτατο ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό των κρατικών δομών και οι παράλληλες μεταρρυθμίσεις που
προγραμματίζουν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας,
σε συνδυασμό με τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων, που ενισχύεται σημαντικά και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται ότι θα
δημιουργήσουν μόνιμο δημοσιονομικό χώρο από το 2022 και εντεύθεν. Η δυναμική ανάκαμψη θα επιτρέψει, μετά τη λήξη της πανδημίας, να πετύχει η Ελλάδα μια σημαντική
δημοσιονομική βελτίωση το 2021, και να εισέλθει στη συνέχεια, με τη βοήθεια των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται, σε τροχιά εξάλειψης του επενδυτικού κενού, περιορισμού
της ανεργίας και μείωσης του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους και εισόδου σε έναν ενάρετο μακροχρόνιο κύκλο υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και πράσινης οικονομικής
ανάπτυξης και αυξανόμενης κοινωνικής ευημερίας».
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Jumbo: Στο -9,3% ο τζίρος του 9μήνου, βελτίωση σε σύγκριση με το -10,9% του
8μηνου
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:
Παραδοσιακά, ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας «επιστροφής στο σχολείο» που για το σύνολο του δικτύου
καταστημάτων JUMBO συνεπάγεται θεαματική αύξηση της επισκεψιμότητας και σημαντική αύξηση του
τζίρου.
Φέτος, ο Σεπτέμβριος ήταν διαφορετικός. Στην αγορά επικρατούσε νευρικότητα και αβεβαιότητα η οποία σε
ένα βαθμό οφείλεται στο ισχυρό δεύτερο κύμα της πανδημίας αλλά και στην μεγάλη αναστάτωση στον χώρο
της εκπαίδευσης.
Η μετατόπιση της έναρξης της σχολικής περιόδου και οι κατά τόπους περιορισμοί ουδόλως συνέβαλαν στην
ομαλή λειτουργία της αγοράς. Αντιθέτως, προκάλεσαν σπασμωδικές αντιδράσεις από την πλευρά των
καταναλωτών με αντίστοιχη αυξομείωση του κύκλου εργασιών στις διάφορες περιοχές.
Ανακεφαλαιώνοντας τη μέχρι τώρα πορεία του 2020 :
Οι πωλήσεις του Ιανουαρίου κατέγραψαν αύξηση κατά περίπου +13%.
Τον Φεβρουάριο 2020 ο τζίρος αυξήθηκε κατά +23%, σε σύγκριση με το 2019.
Οι πωλήσεις του Μαρτίου, για τον Όμιλο, κατέγραψαν μείωση κατά -51% περίπου επηρεαζόμενες από τις κατά
τόπους κυβερνητικές αποφάσεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας.
Τον Απρίλιο, με τα περισσότερα καταστήματα να παραμένουν κλειστά και τα υπόλοιπα απλώς να
υπολειτουργούν χάθηκε οριστικά και η Πασχαλινή περίοδος. Οι πωλήσεις κατέγραψαν πτώση (-86%), σε
σύγκριση πάντα με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
Ο Μάιος έφερε την σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας. Με τα περισσότερα καταστήματα να λειτουργούν
σε Ελλάδα και τα τρία από τα πέντε στην Κύπρο, σε συνδυασμό με την βαθμιαία άρση των περιορισμών
κίνησης σε Βουλγαρία και Ρουμανία, οι πωλήσεις του Ομίλου ωθούνται σε διψήφια ανάπτυξη (+13,6%) για τον
μήνα αυτό.
Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος παρέμειναν σε θετική τροχιά σημειώνοντας αύξηση των πωλήσεων κατά +5,8% και
κατά +8% περίπου αντίστοιχα.
Ο Αύγουστος έδειξε αρνητικό πρόσημο (-2%) λόγω της καθίζησης του τουρισμού.
Ο Σεπτέμβριος 2020, έκλεισε με αύξηση των πωλήσεων για τον Όμιλο Jumbo κατά +1,2% περίπου, σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο 2019.
Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις για τον Όμιλο κατά το σύνολο των πρώτων 9 μηνών εμφανίζονται μειωμένες κατά
-9,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.
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Το εμβόλιο κατά του Covid-19 θα αναπτερώσει την παγκόσμια οικονομία το
2021
Τονώσεις στην παγκόσμια οικονομία το 2021 αναμένεται να φέρει ο τερματισμός της κούρσας για το εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού, ωστόσο, η γεωγραφική κάλυψη- ποιες χώρες δηλαδή θα το λάβουν πρώτες- θα εξαρτηθεί
από το ποιο υποψήφιο εμβόλιο «δουλέψει» πρώτα.
Οι ειδικοί του υγειονομικού τομέα τρέφουν βάσιμες ελπίδες ότι τουλάχιστον ένα από τα εμβόλια που
βρίσκονται σε τελικό στάδιο, θα γίνει μπορέσει σύντομα να χρησιμοποιηθεί στο πεδίο. Μάλιστα θεωρούν ότι
για ένα μικρό αριθμό ανθρώπων θα είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος του 2020- για το ευρύ κοινό το εμβόλιο
αναβάλλεται για το 2021. Αυτές οι προβλέψεις δεν περνούν απαρατήρητες από τους οικονομολόγους όταν
συντάσσουν τις προβλέψεις τους για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.
Η κούρσα για ένα αποτελεσματικό εμβόλιο
Μια ομάδα ερευνητών από το Κέντρο για την Παγκόσμια Ανάπτυξη εκτιμούν ότι κατά 50% ένα εμβόλιο ένα
ασφαλές και αρκετά αποτελεσματικό που θα μπορέσει να λάβει έγκριση θα είναι διαθέσιμο έως τον Απρίλιο
του 2021- αυξάνοντας τις πιθανότητες στο 85% για ένα εμβόλιο μέχρι το τέλος της ίδιας χρονιάς.
Όποιες και αν είναι, ωστόσο, οι πιθανότητες για το ασφαλές εμβόλιο κατά του ιού, αυτό που αποτελεί σταθερά
είναι το γεγονός πως δεν θα υπάρξουν αρκετές δόσεις για να καλύψουν τον παγκόσμιο πληθυσμό πριν από τον
Σεπτέμβριο του 2023.
Από την άλλη, είναι επίσης απίθανο να βρεθούν πολλά κατάλληλα εμβόλια την ίδια χρονική στιγμή.
Τα κράτη παρασυρμένα από την αγωνία για εξασφάλιση του εμβολίου για τον πληθυσμό τους έχουν προβεί σε
προπαραγγελίες δόσεων από τα υποψήφια εμβόλια, κανένα κράτος όμως δεν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα
εμβόλια της κούρσας. Έτσι αυτό που θα επηρεάσει αρχικά την οικονομία αναφορικά με το εμβόλιο, είναι το
ποιος τερμάτισε πρώτος, κάτι που σημαίνει πως κάποια κράτη και ορισμένες περιοχές είναι περισσότερα
ευνοημένες και θα λάβουν εκ τω πραγμάτων πιο εύκολα ή περισσότερες δόσεις από ένα ενδεχόμενο εμβόλιο.
Οι πλούσιες χώρες που δύνανται να δαπανήσουν χρήματα σε πολλές συμφωνίες θα τονωθούν σε αντίθεση με
τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι οποίες πιθανότατα θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά εμβόλια
αργότερα.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στην κούρσα για το εμβόλιο «τρέχουν» 170 υποψήφια
εμβόλια, με τα 26 να έχουν περάσει σε δοκιμές σε ασθενείς. Οκτώ από αυτά πλησιάζουν στην ολοκλήρωση της
τελικής φάσης των δοκιμών, με μερικά από αυτά πιθανότατα να χρησιμοποιηθούν μέσα στο 2021. Σύμφωνα με
τους αναλυτές της Deutsche Bank, το υποψήφιο εμβόλιο με την ευρύτερη δυνατή διανομή που βρίσκεται υπό
ανάπτυξη πρόκειται για το εμβόλιο που ετοιμάζει το Πανεπιστήμιο της με την φαρμακευτική εταιρεία
AstraZeneca. Άλλα εμβόλια πιθανόν να έχουν πιο περιορισμένη γεωγραφική διανομή και κάλυψη, τουλάχιστον
σε πρώτη φάση.
Παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υπογράψει συμφωνίες για τα περισσότερα εμβόλιο, δεν έχει κάποια
συμφωνία για το εμβόλιο της Moderna . Έτσι εάν η εταιρεία τερματίσει πρώτη στην κούρσα , η Βόρεια
Αμερική πιθανότατα θα ευνοηθεί. Κάτι παρόμοιο ενδέχεται να συμβεί, αν και σε μικρότερο βαθμό σε
περίπτωση που τερματίσει πρώτο το εμβόλιο που αναπτύσσουν η Pfizer με την BioNTech, αν και για αυτό το
εμβόλιο υπάρχουν επίσης συμφωνίες με ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Συνέχεια…
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Άλλα πάλι εμβόλια ενδέχεται αν αφήσουν πίσω τις ΗΠΑ. Η Κίνα φιλοξενεί μισά από τα υποψήφια εμβόλια που
βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Η επιτυχία ενός από αυτά υα επωφελούσε περισσότερο τη δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία του κόσμου αλλά και για ορισμένες αναπτυσσόμενες, αφήνοντας πίσω τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Η επιτυχία του εμβολίου της Biotech, για παράδειγμα, θα ωφελούσε την οικονομία της Ινδονησίας, καθώς η
κυβέρνηση έχει επενδύσει πολλά σε αυτό το εμβόλιο.
Κλειδί για την παγκόσμια ανάκαμψη ο εκτεταμένος εμβολιασμός
Ο εκτεταμένος εμβολιασμός είναι το κλειδί για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας σε επίπεδο προ
κορωνοϊού, και ιδιαίτερα για τομείς που απαιτούν την φυσική παρουσία, όπως οι μεταφορές, η διασκέδαση και
η εστίαση. Ένα εμβόλιο με ευρεία χρήση θα επιτρέψει επίσης στους εργαζόμενους να γυρίσουν στα γραφεία
τους αναζωογονώντας πόλεις που έχουν «ερημώσει» από την πανδημία.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει προειδοποιήσει ότι η άνιση πρόσβαση στα εμβόλια θα συγκρατήσει την
παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη επηρεάζοντας αρνητικά ακόμα και τις οικονομίες χωρών που έχουν
εξασφαλίσει πρόσβαση στα αποτελεσματικά εμβόλια. Το ίδιο ασπάζονται και άλλοι διεθνείς οργανισμοί.
«Ο εθνικισμός εμβολίων θα διαιωνίσει την ασθένεια και θα παρατείνει την παγκόσμια ανάκαμψη», έχει
υποστηρίξει ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.
Αυτό από την άλλη δεν σημαίνει ότι οι χώρες που δεν είναι στην πρώτη γραμμή για την εξασφάλιση εμβολίων
θα μείνουν πίσω στην οικονομική ανάκαμψη καθώς η προοπτική ενός αποτελεσματικού εμβολίου αναμένεται
να αυξήσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, ειδικά σε τομείς όπως ο τουρισμός.
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εκτιμά ότι ένα εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο για ευρεία
εφαρμογή στο τέλος του επόμενου έτους. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένει ότι η παγκόσμια οικονομία θα
αναπτυχθεί κατά 5% το 2021, μετά από μείωση 4,5% φέτος. Αλλά εάν «υπήρχαν σημάδια για ένα πιθανό
εμβόλιο», θα προκαλούσαν
πιο γρήγορα ανάπτυξη, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και έτσι η παγκόσμια οικονομία θα

μπορούσε να αυξηθεί κατά 7%.
Η οικονομική ώθηση που θα δώσει το εμβόλιο θα εξαρτηθεί επίσης από την προθυμία των ανθρώπων να
εμβολιαστούν. Σε πολλές πλούσιες χώρες, ο σκεπτικισμός για τα εμβόλια και τις παρενέργειές τους έχει αυξηθεί
τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτές οι ανησυχίες μπορεί να αυξηθούν από το γεγονός ότι η ανάπτυξη και ο έλεγχος
των εμβολίων κορωνοϊού πραγματοποιούνται πολύ πιο γρήγορα από το κανονικό.
Μια έρευνα του Pew Research Center σε 10.093 Αμερικανούς που πραγματοποιήθηκε στις 8-13 Σεπτεμβρίου
διαπίστωσε ότι μόλις το 51% θα εμβολιαζόταν σίγουρα ή πιθανώς, από 72% που ήταν το αντίστοιο ποσοστό
τον Μάιο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι απαιτείται ένα ποσοστό εμβολιασμού περίπου 60% έως 70% ώστε να
σημειωθεί επιτυχία, επομένως το 51% της έρευνας πιθανότατα θα ήταν ανεπαρκές για τον περιορισμό του ιού.
Πηγή: naftemporiki.gr, WSJ
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Σταθερά δεύτερη χειρότερη αγορά διεθνώς το 2020 το Χ.Α. ….
Τέλος Σεπτεμβρίου

ATX

Απόδοση
2020
-33.77%

Χ.Α.

-31,85%

IBEX 35

-28.99%

Budapest SE

-28.56%

PSEi Composite

-23.93%

RTSI

-23.39%

FTSE 100

-21.76%

TA 35

-21.62%

SET

-21.28%

PSI 20

-21.17%

IDX Composite

-21.10%

WIG20

-20.58%

CAC 40

-18.88%

FTSE MIB

-18.39%

Bovespa

-18.20%

BEL 20

-17.62%

Hang Seng

-16.78%

Euro Stoxx 50

-14.31%

S&P/BMV IPC

-13.97%

S&P/ASX 200

-12.14%

Small Cap 2000

-9.67%

AEX

-8.71%

BSE Sensex

-6.20%

Nifty 50

-6.18%

S&P/TSX

-5.52%

MOEX

-4.65%

DAX

-3.48%

SMI

-3.12%

Dow Jones

-2.65%

Nikkei 225

-1.99%

Tadawul All Share

-1.29%

Karachi 100

-0.14%

BIST 100

0.81%

OMXS30

3.67%

S&P 500

4.09%

Taiwan Weighted

4.32%

DJ New Zealand

5.15%

Shanghai

5.51%

China A50

5.74%

KOSPI

5.93%

Δείκτης

DJ Shanghai

8.48%

OMXC25

21.72%

SZSE Component

23.74%

Nasdaq

24.46%

HNX 30

38.71%

S&P 500 VIX

88.03%
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