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Η ΕΚΤ επιμένει στο «whatever it takes» με τις ευλογίες του ΔΝΤ
Σε μια άνευ προηγουμένου κρίση όπως αυτή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει άλλη επιλογή από το να
κινηθεί πέραν των συμβατικών μέτρων νομισματικής χαλάρωσης. Και σε αυτή την απόφαση έχει στο πλευρό της
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Δύο ημέρες μετά την απόφαση-κόλαφο του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που έθεσε θέσμα
συνταγματικότητας του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ,
επανέλαβε τη δέσμευσή της να κάνει ό,τι χρειασθεί για τη διάσωση της οικονομίας, διαμηνύοντας ότι δεν
πτοείται από την απόφαση των Γερμανών δικαστών.
«Θα πρέπει να λάβουμε όλα τα πιθανά μέτρα και να εφαρμόσουμε όλες τις διαθέσιμες πολιτικές για την
αντιμετώπιση αυτού του σοκ», δήλωσε η κ. Λαγκάρντ σε webinar που διοργάνωσε το Bloomberg. «Βρισκόμαστε
ενώπιον της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης εν καιρώ ειρήνης», υπογράμμισε.
Από την πλευρά της, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τάχθηκε στο πλευρό της κ.
Λαγκάρντ, υποστηρίζοντας την άποψη ότι οι κεντρικές τράπεζες και εθνικές αρχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν
όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους σε αυτή την ύφεση.
«Το μήνυμα προς όλους είναι το εξής: Προσδεθείτε, βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα νερά... Το καλύτερο που
έχουμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατάσταση είναι να συνεργασθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο και αυτοί που
είναι πιο δυνατοί να κάνουν περισσότερα, ώστε να βοηθήσουν τους πιο αδύναμους», σημείωσε η κ. Γκεοργκίεβα.
Η επικεφαλής του ΔΝΤ χαιρέτισε τις προσπάθειες κεντρικών τραπεζιτών όπως η κ. Λαγκάρντ, στηρίζοντας και
τις προσπάθειες των κυβερνήσεων. «Διαθέτουμε άφθονη ρευστότητα και τα επιτόκια πιθανότατα θα
παραμείνουν πολύ χαμηλά. Μπορούμε να διαχειρισθούμε για κάποιο διάστημα την αύξηση του χρέους»,
υπογράμμισε.
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Δραματική πτώση του παγκόσμιου τουρισμού: Μπορεί να μειωθεί 60%-80% το
2020
Ο αριθμός των τουριστών διεθνώς μπορεί να μειωθεί κατά 60% έως 80% το 2020 λόγω των επιπτώσεων του
νέου κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), που στα τέλη
Μαρτίου προέβλεπε μείωση 20-30% στις τουριστικές αφίξεις.
«Είναι μακράν η πλέον σοβαρή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ο παγκόσμιος τουρισμός από την έναρξη των
μελετών αυτών» το 1950, ανέφερε σε ανακοίνωση του ο Οργανισμός.
Οι αφίξεις μειώθηκαν ήδη κατά 22% το πρώτο τρίμηνο σε ετήσια βάση και 57% τον Μάρτιο αφού τέθηκαν σε
ισχύ τα μέτρα περιορισμού σε πολλές χώρες, διευκρίνισε ο UNWTO.
Ο κλάδος έχει χάσει έτσι 80 δισεκ. δολάρια (74 δισεκ. ευρώ) τους τρεις πρώτους μήνες του έτους. Συνολικά, οι
απώλειες σε έσοδα μπορεί να φθάσουν τα 910 δισεκ. δολάρια (843 δισεκ. ευρώ) έως το 1,2 τρισεκ. δολάρια
(1,111 τρισεκ. ευρώ).
«Ο αντίκτυπος θα γίνει αισθητός σε διαφορετικό βαθμό στις διαφορές περιοχές και με χρονική
αλληλεπικάλυψη, με την Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού να είναι μεταξύ των πρώτων που αναμένεται να
ανακάμψουν», σύμφωνα με τον Οργανισμό.
Οι νέες προβλέψεις βασίζονται σε τρία σενάρια για έξοδο από την κρίση: άνοιγμα και πάλι των συνόρων και
άρση των περιορισμών στα ταξίδια στις αρχές Ιουλίου (μείωση 58% των αφίξεων), στις αρχές Σεπτεμβρίου (70%) και στις αρχές Δεκεμβρίου (-78%).
Ο UNWTO εκφράζει φόβους ότι «τίθενται σε κίνδυνο 100 με 120 εκατ. άμεσες θέσεις εργασίας στον τουρισμό».
Οι ειδικοί του Οργανισμού «αναμένουν να δουν ενδείξεις ανάκαμψης στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 και
κυρίως το 2021», με την ανάκαμψη της εσωτερικής ζήτησης να είναι ταχύτερη από αυτή της εξωτερικής
ζήτησης.
«Τα ταξίδια αναψυχής, και ειδικότερα αυτά που αφορούν τις επισκέψεις σε φίλους και γονείς, αναμένεται να
ανακάμψουν ταχύτερα απ’ ό,τι τα επαγγελματικά ταξίδια», σύμφωνα με την έκθεση.
Οι πιο θετικές προοπτικές αφορούν την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, με «την πλειονότητα των ειδικών να
προβλέπει ανάκαμψη το 2020», ενώ για την Αμερική οι προοπτικές είναι οι πλέον απαισιόδοξες, καθώς
θεωρείται δύσκολη μια ανάκαμψη το 2020.
Για την Ευρώπη και την Ασία, «οι προοπτικές είναι μικτές, με το ήμισυ των ειδικών να αναμένει ανάκαμψη
κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς».
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Sawiris: Ο Buffett κάνει λάθος -Το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει τα $100 σε 18
μήνες
Το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι τους επόμενους 18 μήνες, δήλωσε ο Αιγύπτιος
δισεκατομμυριούχος Naguib Sawiris στο CNBC -μια βαρύγδουπη πρόβλεψη αν αναλογιστεί κανείς ότι το brent
κινείται κοντά στα 30 δολ. το βαρέλι.
Ο Sawiris, Πρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Αιγύπτου, της Orascom Telecom Media and
Technology Holding, είναι ο δεύτερος πλουσιότερος άνδρας στην Αίγυπτο με περιουσία που κυμαίνεται μεταξύ
3-7,5 δισ. δολαρίων αυτές τις μέρες. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί δεδομένου ότι οι περιουσίες είναι
κινούμενος στόχος αυτόν τον καιρό.
Ο Sawiris είπε στον CNBC ότι θα αγοράσει μετοχές αεροπορικών εταιρειών. Την ίδια στιγμή, η Berkshire
Hathaway του Warren Buffett πούλησε όλες τις συμμετοχές της σε αεροπορικές εταιρείες αφού έχασε σχεδόν
50 δισ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο. Το selloff έπληξε σφοδρά τις αεροπορικές.
Ο Sawiris, όχι μόνο τάχθηκε υπέρ της επένδυσης στο πετρέλαιο, το οποίο εκτιμά ότι μπορεί να φτάσει τα 100
δολ. το βαρέλι αλλά μίλησε και κατά της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας, οι οποίες ισχυρίζεται ότι
προσπαθούσαν να σκοτώσουν τη βιομηχανία σχιστολιθικού πετρελαίου των ΗΠΑ. Ο Sawiris είπε επίσης στο
CNBC πως στηρίζει το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump για το εκ νέου άνοιγμα της
αμερικανικής οικονομίας.
"Μπορεί να μην βρουν τη θεραπεία, μπορεί να μην βρουν το εμβόλιο, συνεπώς για πόσο καιρό θα είμαστε
φυλακισμένοι στα σπίτια μας", διερωτήθηκε ο Sawiris.
Ο Sawiris υπήρξε πρωτεργάτης του κινήματος εκ νέου ανοίγματος, λέγοντας ήδη πριν από έναν μήνα ότι θα
αυτοκτονήσει εάν τα περιοριστικά μέτρα δεν ανακληθούν μέσα σε δύο εβδομάδες.
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Ιστορική συρρίκνωση του ΑΕΠ προβλέπει η Τράπεζα της Αγγλίας
Η Τράπεζα της Αγγλίας δεν ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας αλλά είπε ότι είναι έτοιμη να
αναλάβει περαιτέρω δράση για να αμβλύνει τον αντίκτυπο του κορονοϊού που φέτος θα προκαλέσει τη
μεγαλύτερη οικονομική κάμψη στη χώρα εδώ και πάνω από 300 χρόνια πριν σημειωθεί ανάκαμψη το 2021.
Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής διατήρησε το βασικό της
επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,1% και τον στόχο για αγορές ομολόγων -κυρίως βρετανικού
κρατικού χρέους- στα 645 δισεκ. λίρες (797 δισεκ. δολάρια).

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι αναμένει το βρετανικό ΑΕΠ να συρρικνωθεί κατά 14% το 2020 και να
ακολουθήσει ανάκαμψη 15% το 2021.
Ένα τέτοιο σενάριο θα απαιτήσει πολύ σημαντικά μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής τόνωσης, σύμφωνα
με την κεντρική τράπεζα.
«Ωστόσο, οι οικονομικές προοπτικές εξελίσσονται. Η Τράπεζα θα ενεργήσει όπως απαιτείται για να προσφέρει
τη νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα που είναι απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη ευημερία
και καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών αυτής της χώρας», δήλωσε ο διοικητής Άντριου Μπέιλι. «Αυτή είναι η
απόλυτη και ακλόνητη δέσμευσή μας».
Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι αναμένεται το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας να μειωθεί κατά
25% την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου με το ποσοστό της ανεργίας να υπερδιπλασιάζεται στο 9%.
Πριν από δύο εβδομάδες, ο Γκέρτγιαν Βλίχε, μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής, προέβλεψε ότι το
Ηνωμένο Βασίλειο θα γνωρίσει μια ύφεση «ταχύτερη και βαθύτερη από οτιδήποτε έχουμε δει τον τελευταίο
αιώνα, ή πιθανόν αρκετούς αιώνες», λόγω της πανδημίας.
Η πρόβλεψη για το 2020 συμβαδίζει με την εκτίμηση του Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης (OBR), ενός
δημόσιου οργανισμού, που προέβλεψε μείωση 13% του ΑΕΠ φέτος.
Με την ανακοίνωση της απόφασης, η στερλίνα, η οποία προηγουμένως κινείτο πτωτικά έναντι του ευρώ και
του δολαρίου, κατέγραψε άνοδο.
«Η Τράπεζα συνεχίζει να είναι αρκετά βέβαιη για μια ανάκαμψη τύπου ‘V’», δηλαδή μιας βαθιάς συρρίκνωσης
της οικονομίας και στη συνέχεια μιας απότομης ανάκαμψης, σχολίασε η Λόρα Σούτερ, αναλύτρια στην AJ Bell.
Η ίδια πρόσθεσε ότι το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και τις ανακοινώσεις
του για τη χαλάρωση των μέτρων περιορισμού που αναμένονται την Κυριακή.
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X.A.: Τη χειρότερη επίδοση στον κόσμο από 01/01/20 (με βάση τα
στοιχεία μέχρι τέλος Απριλίου)
Δείκτης
X.A.
Bovespa
ATX
IBEX 35
RTSI
PSEi Composite
IDX Composite
FTSE MIB
Budapest SE
FTSE 100
CAC 40
WIG20
Euro Stoxx 50
BEL 20
S&P/ASX 200
SmallCap 2000
Nifty 50
STI Index
BSE Sensex
DAX
PSI 20
SET
Nikkei 225
Karachi 100
S&P/BMV IPC
TA 35
Tadawul All
Share
AEX
Dow 30
S&P/TSX
MOEX
Hang Seng
BIST 100
KOSPI
OMXS30
S&P 500
SMI
Taiwan
Weighted
China A50
Shanghai
DJ New
Zealand
DJ Shanghai
OMXC25
Nasdaq
SZSE
Component
HNX 30
S&P 500 VIX

Απόδοση από
01/01/20
-31,46%
-30.39%
-30.12%
-27.51%
-27.37%
-27.06%
-25.13%
-24.74%
-24.45%
-23.58%
-23.52%
-23.32%
-21.82%
-21.66%
-21.52%
-21.19%
-18.97%
-18.57%
-18.27%
-18.02%
-17.84%
-17.61%
-17.07%
-16.26%
-16.24%
-15.30%
-15.21%
-15.16%
-14.69%
-13.38%
-12.98%
-12.58%
-11.64%
-11.38%
-10.95%
-9.85%
-9.30%
-8.38%
-6.51%
-6.23%
-6.04%
-5.10%
-3.11%
-0.93%
2.79%
13.58%
179.32%
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