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Σε νέο ιστορικό χαμηλό η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου
Σε νέο ιστορικό χαμηλό επίπεδο, στο 0,932%, υποχώρησε σήμερα η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου.
Θετικό το περιβάλλον που διαμορφώνεται για τα κρατικά ομόλογα, καθώς τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία
που δημοσιοποιούνται καταδεικνύουν ότι η ανάκαμψη στην ευρωζώνη θα είναι πιο βραδεία απ΄ ό,τι
αναμένονταν αρχικώς. Μία τέτοια εξέλιξη, όπως εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές, δημιουργεί πίεση στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα νομισματικής χαλάρωσης. Υπενθυμίζεται ότι
η ΕΚΤ μέσω του προγράμματος PEPP (στο οποίο συμμετέχουν και τα ελληνικά ομόλογα) είχε αγοράσει
συνολικά ομόλογα αξίας 571,3 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου αγοράστηκαν ομόλογα 3,020 δισ. ευρώ,
ενώ συνολικά από την αρχή του προγράμματος η ΕΚΤ έχει απορροφήσει 12,966 δισ. ευρώ σε τίτλους του
ελληνικού Δημοσίου.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 484
εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 352 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου
αναφοράς υποχώρησε στο 0,96% από 0,98% χθες, έναντι -0,497% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το
περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,457% από 1,485%.
Στην αγορά συναλλάγματος ενισχύεται το ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς νωρίς το απόγευμα η ισοτιμία
ευρώ/δολ. κυμαίνονταν στο 1,1769 από 1,1733 δολ. που άνοιξε η αγορά.
Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
διαμορφώθηκε στα 1,1770 δολ.
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Aδ. Γεωργιάδης για προσφορά Mohegan - ΓΕΚ Τέρνα για το καζίνο στο
Ελληνικό: Απτό δείγμα εμπιστοσύνης στην Ελλάδα
Σε 150 εκατ. ευρώ ανέρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η εφάπαξ προσφορά που κατέθεσε η κοινοπραξία
Mohegan - ΓΕΚ Τέρνα για το τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό. Το ελάχιστο αρχικό εφάπαξ
τίμημα έχει οριστεί από το τεύχος δημοπράτησης για το τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στα 30 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στον διαγωνισμό για την παραχώρηση της άδειας καζίνου,
το πολυώροφο συγκρότημα θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων ελάχιστης επιφάνειας 60.000 τμ.,
εγκαταστάσεις καζίνου επιφάνειας 12.000 τμ περίπου, εγκαταστάσεις συνεδριακών και εκθεσιακών χώρων
τουλάχιστον, καθώς και κλειστού χώρου θεαμάτων 3.000 θέσεων περίπου.
Δήλωση Άδωνι Γεωργιάδη
Με αφορμή τις συγκεκριμένες αυτές πληροφορίες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης
στο λογαριασμό του στο twitter αναφέρει: «Ένας χρόνος σκληρής δουλειάς έφθασε σε μία συγκλονιστική
επιτυχία για το Ελληνικό Δημόσιο. Το μεγαλύτερο τίμημα σχετικού διαγωνισμού στην ιστορία μας, ένα απτό
δείγμα εμπιστοσύνης στην Ελλάδα αλλά και στο έργο της».
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Παγκόσμια Τράπεζα: Η πανδημία μπορεί να ωθήσει έως και 150 εκατ.
ανθρώπους σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
Η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποίησε σήμερα ότι η πανδημία του νέου κορονοϊού ενδέχεται να οδηγήσει σε
ακραία φτώχεια έως και 150 εκατομμύρια ανθρώπους μέχρι τα τέλη του 2021, εξαλείφοντας τρία χρόνια
προόδου στις προσπάθειες για τη μείωση της φτώχειας στον κόσμο.
Δίνοντας στη δημοσιότητα τη διετή έκθεσή του για τη φτώχεια και την κοινή ευημερία, αυτός ο πολυμερής
οικονομικός οργανισμός ανέφερε ότι μόνο φέτος επιπλέον 88-115 εκατομμύρια άνθρωποι θα περιέλθουν σε
συνθήκες ένδειας. Μέχρι τα τέλη του 2021 ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί στα 150 εκατομμύρια. Ως
ακραία φτώχεια ορίζεται η διαβίωση με λιγότερα από 1,90 δολάρια την ημέρα.
Αυτό σημαίνει ότι το 9,1-9,4% του παγκόσμιου πληθυσμού ενδέχεται να ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
φέτος, ποσοστό παραπλήσιο με εκείνο του 2017, όταν έφτασε το 9,2%. Είναι επίσης η πρώτη αύξηση του
ποσοστού ακραίας φτώχειας μετά από περίπου 20 χρόνια.
Το 2019 το ποσοστό αυτό ήταν 8,4% και η αρχική εκτίμηση, πριν από την πανδημία της Covid-19, ήταν ότι θα
έπεφτε στο 7,5% το 2021. Η έκθεση τονίζει ότι αν δεν ληφθούν γρήγορα μέτρα δεν πρόκειται να επιτευχθεί ο
στόχος της μείωσης του ποσοστού στο 3% μέχρι το 2030.
«Η πανδημία και η παγκόσμια ύφεση μπορεί να ωθήσουν πάνω από το 1,4% του παγκόσμιου πληθυσμού στην
ένδεια», ανέφερε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ντέιβιντ Μάλπας σε ανακοίνωσή του,
χαρακτηρίζοντας το γεγονός αυτό «σοβαρή οπισθοδρόμηση στην ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας».
Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι πολλοί από τους ανθρώπους που περιήλθαν φέτος σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας ζουν σε χώρες με ήδη υψηλά ποσοστά φτώχειας. Ωστόσο, το 82% από αυτούς ζει σε χώρες μεσαίου
εισοδήματος. Στις χώρες χαμηλού-μεσαίου εισοδήματος ακραία φτώχεια θεωρείται να ζει κανείς με λιγότερα
από 3,20 δολάρια την ημέρα. Για τις χώρες μεσαίου-υψηλού εισοδήματος το όριο είναι στα 5,50 δολάρια.
Στο παρελθόν η ακραία φτώχεια εντοπιζόταν κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Όμως τώρα η Παγκόσμια
Τράπεζα διαπιστώνει ότι ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός κατοίκων αστικών περιοχών περιέρχεται σε ένδεια,
επειδή χάνονται θέσεις εργασίας λόγω των λοκντάουν και της μειωμένης ζήτησης.
Η υποσαχάρια Αφρική καταγράφει την υψηλότερη συγκέντρωση ανθρώπων που ζουν με λιγότερα από 1,90
δολάρια ημερησίως. Περίπου το 42% του πληθυσμού μπορεί να ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας το 2021. Η
πρόβλεψη, πριν από την πανδημία, ήταν για 37,8%.
Για να επιστρέψουν στην οδό της μείωσης της φτώχειας, οι χώρες θα χρειαστεί να αναλάβουν συλλογικά δράση
για να ελέγξουν τον νέο κορονοϊό, να παράσχουν στήριξη στα νοικοκυριά και να οικοδομήσουν πιο ανθεκτικές
οικονομίες, μόλις υποχωρήσει η πανδημία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.
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Brexit:«Έτοιμο» το Λονδίνο για αποτυχία των διαπραγματεύσεων
Η Βρετανία δήλωσε σήμερα ότι είναι "έτοιμη" για μια αποτυχία των εμπορικών της διαπραγματεύσεων με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες συνεχίζουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο καθώς πλησιάζει το τέλος της
μεταβατικής περιόδου του Brexit, παρά τον κίνδυνο μιας απότομης διατάραξης του εμπορίου την 1η
Ιανουαρίου.
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο
Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον "υπογράμμισε τη σαφή δέσμευσή μας να προσπαθήσουμε να
 μια συμφωνία" και ότι "εντούτοις, η Βρετανία είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταβατική
καταλήξουμε σε
περίοδο με όρους Αυστραλίας (που ισοδυναμεί με 'μη συμφωνία'), αν δεν καταστεί δυνατό να βρεθεί
συμφωνία", αναφέρει η Ντάουνινγκ Στριτ σε ανακοίνωσή της.
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Όσο οι βασικοί δείκτες και κυρίως ο ΓΔ παραμένουνε υψηλότερα
σημαντικών τεχνικών επιπέδων (630 – 640 μονάδων)… Υπάρχει μια
μικρή αισιοδοξία μήπως η αγορά κάνει αυτή την φορά την υπέρβαση
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