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Διάγγελμα Κόντε: Ολόκληρη η Ιταλία τίθεται σε καραντίνα για τον κορωνοϊό
Μέτρα που θυμίζουν χώρα σε κατάσταση πολέμου κήρυξε η Ιταλία. Ολόκληρη η Ιταλία εφεξής
καθίσταται "προστατευόμενη περιοχή", τα μέτρα περιορισμού που ισχύουν στην Λομβαρδία, στο Βένετο και στην
Εμίλια Ρομάνια, στο εξής θα εφαρμόζονται σε όλη την χώρα, και αν δεν υπάρχουν αποδεδειγμένες ανάγκες
απαγορεύονται οι μετακινήσεις στους πολίτες "Δεν υπάρχει πλέον χρόνος" προειδοποίησε ο Τζουζέπε Κόντε σε
συνέντευξη Τύπου.
Όλη η Ιταλία θα είναι προστατευόμενη περιοχή. Δεν υπάρχει πλέον κόκκινη, πράσινη ή κίτρινη περιοχή μετά την
απόφαση που ανακοίνωσε ο ιταλός πρωθυπουργός. Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από την Τρίτη.
"Είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλουμε θυσίες σε όλους τους πολίτες. Το μέτρο αυτό ονομάζεται "εγώ μένω
σπίτι" πρόσθεσε ο Κόντε.
"Είναι η στιγμή της ευθύνης, θα πρέπει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις πολιτών σε όλη την χώρα, εκτός αν υπάρχουν
λόγοι υγείας, επαγγελματικές ανάγκες που πρέπει να αποδεικνύονται και άλλες έκτακτες ανάγκες" διευκρίνισε.
Ο Ιταλός πρωθυπουργός, παράλληλα, τόνισε: «Πρέπει να παρέμβουμε για να προστατέψουμε τους ασθενέστερους και
πιο ευάλωτους πολίτες» και εξήγησε ότι σταματά και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ιταλiκής Α' Εθνικής
(Καμπιονάτο). Έως τις 3 Απριλίου, τέλος, θα μείνουν κλειστά όλα τα σχολεία και πανεπιστήμια της χώρας.
"Θα επιβληθούν σκληροί κανόνες παντού, με μεγαλύτερη αυστηρότητα και θυσίες όλων μας. Όλη η Ιταλία θα είναι σαν
την Λομβαρδία", δήλωσε από πλευράς του ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Λουίτζι Ντι Μάιο, σε σχέση με την υιοθέτηση
νέων μέτρων πρόληψης της μετάδοσης του κοροναϊού.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι νεκροί στη γείτονα έφθασαν τη Δευτέρα τους 463, δηλαδή 97 σε ένα
εικοσιτετράωρο (366 την Κυριακή). Τα κρούσματα έχουν ανέλθει πλέον στα 7,985, δηλαδή 1.598 παραπάνω συγκριτικά
με την Κυριακή, ενώ 724 άτομα έχουν αναρρώσει.
Η ηλικία του 1% των νεκρών κυμαινόταν από 50 έως 59 χρόνων, του 10% από 60 έως 69 ετών, του 31% από 70 έως 79
χρόνων, 44% των θυμάτων ήταν 80 έως 89 ετών, ενώ το 14% των θυμάτων ήταν πάνω από 90 ετών.
Πηγή: skai.gr
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Sell-off στη Wall Street, βουτιά 2.013 μονάδων ο Dow Jones, στο -7,6% ο S&P
Ένα από τα χειρότερα sell-off στην ιστορία της γνώρισε σήμερα η Wall Street, με τον βιομηχανικό Dow Jones να χάνει
πάνω από 2.000 μονάδες, στο τοξικό κλίμα που διαμόρφωσαν οι ανησυχίες για την παγκόσμια εξάπλωση του νέου
κοροναϊού και η σημερινή κατρακύλα των τιμών του πετρελαίου.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού και του Brent γνώρισαν σήμερα τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση από τον
Ιανουάριο του 1991, κατά την διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου, καθώς η σύγκρουση της Σαουδικής Αραβίας - Ρωσίας
στον OPEC+ προκάλεσε την κατάρρευση της επενδυτικής ψυχολογίας.
Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones κατρακύλησε κατά 2.013,76 μονάδες ή 7,79% και έκλεισε στις 23.851,02
μονάδες. Αυτή είναι η χειρότερη συνεδρίαση του Dow Jones από τις 15 Οκτωβρίου του 2008 όταν είχε κατρακυλήσει
7,87%, ενώ σε όρους μονάδας, είναι η χειρότερη πτώση στην ιστορία του.
Ο ευρύτερος S&P 500 έχασε 225,81 μονάδες ή 7,60% στις 2.746,56 μονάδες. Ενεργειακοί κολοσσοί του S&P 500, όπως
οι Exxon Mobil, Hess και Marathon Oil, μεταξύ άλλων, ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές με απώλειες άνω του 20%.
Μεγάλες απώλειες γνώρισαν και οι τράπεζες υπό την πίεση των μειούμενων επιτοκίων και των ανησυχιών για τις
προοπτικές της οικονομίας: οι JPMorgan, Citigroup και Bank of America κατρακύλησαν πάνω από 13%.
Σημειώνεται ότι με το άνοιγμα της συνεδρίασης, ο δείκτης κατέγραψε πτώση 7% και οδηγήθηκε έτσι σε ολιγόλεπτη
αναστολή διαπραγμάτευσης, λόγω ενεργοποίησης των "αυτόματων διακοπτών" (circuit breakers).
Τέλος ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 624,94 μονάδες ή 7,29% και έκλεισε στις 7.950,68 μονάδες.
Και οι τρεις δείκτες έκλεισαν κοντά σε περιοχή bear-market, όπως ορίζεται από πτώση της τάξης του 20% από την
τελευταία κορυφή. Αυτό μάλιστα συνέπεσε με την 11η επέτειο της bull market που ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου του 2009,
όπως μεταδίδουν ξένα πρακτορεία.
Και οι 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος. Οι μετοχές με τις μεγαλύτερες
απώλειες ήταν η Dow Inc (-21,66%), η Chevron (-15,37%) και η Caterpillar (-14,28%).
Μαζική φυγή των επενδυτών
Οι επενδυτές συνεχίζουν να κατευθύνονται προς assets – ασφαλή καταφύγια, όπως τα κρατικά ομόλογα, καθώς
κυριαρχούν οι ανησυχίες ότι ο κοροναϊός θα πλήξει σοβαρά τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και θα οδηγήσει σε
ύφεση την παγκόσμια οικονομία. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ (T-Bond) υποχώρησε σήμερα
σε νέο ιστορικό χαμηλό, κάτω του 0,5%, ενώ εκείνη του 30ετούς έπεσε κάτω από το 1%.
"Πόλεμος" τιμών στο πετρέλαιο
Η Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Σάββατο να περικόψει σημαντικά τις επίσημες τιμές πώλησης του αργού της για τον
Απρίλιο, σε μια στροφή 180 μοιρών σε σχέση με τις προσπάθειές της μέχρι τώρα να προστατέψει τις τιμές από την
μειωμένη ζήτηση λόγω της κρίσης του κοροναϊού.
Συνέχεια….
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Η κίνηση έρχεται μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του OPEC+ με τη Ρωσία, καθώς η Μόσχα
αρνήθηκε να δεσμευθεί σε στόχους μείωσης της παραγωγής για να συγκραρτηθούν οι τιμές του αργού.
Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι το πετρέλαιο θα κατρακυλήσει κάτω και από τα 20 δολάρια το βαρέλι εντός του
έτους.
Νέα παρέμβαση της Fed
H Federal Reserve της Νέας Υόρκης, εξάλλου, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αυξήσει το ποσό των χρημάτων που
προσφέρει στις τράπεζες για τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές τους ανάγκες.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενων προσπαθειών της να διασφαλίσει ότι οι αγορές χρηματοδότησης -ή repo- λειτουργούν
σωστά, η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το ποσοστό που προσφέρει σε πράξεις ημερήσιας διάρκειας
από τα 100 δισ. δολάρια στα 150 δισ. δολάρια έως την Πέμπτη.
Επιπρόσθετα, θα αυξήσει την προσφορά χρήματος μέσω repos δύο εβδομάδων από τουλάχιστον 20 δισ. δολάρια σε
τουλάχιστον 45 δισ. δολάρια.
Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ είχε περικόψει κατά 50 μονάδες βάσεις το βασικό της
επιτόκιο την προηγούμενη εβδομάδα - και μάλιστα εκτάκτως και όχι σε προγραμματισμένη συνεδρίαση της επιτροπής
νομισματικής πολιτικής της, κάτι που είχε να συμβεί από την περίοδο της κρίσης του 2008. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ, επίσης, υπέγραψε στο τέλος της εβδομάδας, μετά την έγκριση του από το Κογκρέσο, νομοσχέδιο που
προβλέπει δαπάνες ύψους 8,3 δισ. δολ. για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κοροναϊού.
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«Οι κεντρικές τράπεζες ετοιμάζονται για κινήσεις»
Όπως έγραψε το Bloomberg, την επιστροφή των επιτοκίων στο ιστορικό χαμηλό του 2015 αναμένουν από την Fed οι
οικονομολόγοι της Goldman Sachs Group Inc. με περαιτέρω μειώσεις τους. Όπως έγραψε το Bloomberg και σύμφωνα
με τους αναλυτές της Goldman Sachs, η Fed θα μειώσει το επιτόκιο κατά 50 μονάδες βάσης, τόσο κατά τη συνεδρίαση
στις 17-18 Μαρτίου όσο και σε αυτή στις 28-29 Απριλίου. Τα παραπάνω αναφέρει έκθεση της Goldman Sachs προς
τους πελάτες της.
Εφόσον κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί και με δεδομένη την πρόσφατη έκτακτη μείωση του επιτοκίου την περασμένη
εβδομάδα το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ θα διαμορφωθεί σε ένα εύρος από 0% έως 0,25%,
επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν το 2015.
Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, η Goldman Sachs πρόβλεπε ότι η Fed θα διατηρούσε σταθερά τα επιτόκια φέτος.
Πριν από τις σημερινές προβλέψεις, η Goldman Sachs ανέμενε ότι η Fed θα προχωρούσε σε μείωση κατά 25 μονάδες
βάσης τόσο τον Μάρτιο όσο και τον Απρίλιο.
Η Goldman Sachs εκτίμησε επίσης ότι αναμένει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει το επιτόκιο της κατά
10 μονάδες βάσης και να διευρύνει την ποσοτική χαλάρωση, ενώ για τη Τράπεζα της Αγγλίας «βλέπει» μείωση του
επιτοκίου της κατά 50 μονάδες βάσης. Μείωση κατά 75 μονάδες βάσης προβλέπει για την Τράπεζα του Καναδά.
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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: "Μαύρη Δευτέρα" με μεγάλη πτώση
Με μεγάλη πτώση, τη χειρότερη των τελευταίων ετών, έκλεισαν τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με φόντο τις
 επιδημία του Covid-19 και την καρακρήμνιση της τιμής του πετρελαίου.
ανησυχίες για την
Στο Χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης ο δείκτης Dax υποχώρησε κατά 7,94% πέφτοντας στις 10.625,02 μονάδες,
μειωμένος κατά 916,8 μονάδες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πτώση για τον συγκεκριμένο δείκτη από την 11η
Σεπτεμβρίου 2001. Ο δείκτης MDax κατέγραψε μικρότερη πτώση, κατά 6,70% και έκλεισε στις 23.091,71 μονάδες.
Να σημειωθεί ότι από τις αρχές του έτους ο Dax έχει χάσει το 19,81% της αξίας του.
Στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, ο πανικός λόγω της επιδείνωσης της επιδημίας και την κατάρρευση των
διαπραγματεύσεων μεταξύ ΟΠΕΚ και Ρωσίας για την παραγωγή πετρελαίου είχε ως αποτέλεσμα ο δείκτης CAC 40 να
υποχωρήσει στις 4.707,91 μονάδες, μειωμένος κατά 8,39%. Η σημερινή ήταν η χειρότερη συνεδρίαση από το 2008.
Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου έκλεισε επίσης με μεγάλη πτώση, κατά 7,69%, στις 5.965,77 μονάδες.
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H πτώση της Δευτέρας (-13%) ήτανε η 3η μεγαλύτερη των τελευταίων 20 ετών
03/08/2015 (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά τα capital controls) – 668,06 μονάδες, -16,2%
....
24/06/2016 (πρώτη συνεδρίαση μετά το δημοψήφισμα για το BREXIT) – 534,78 μονάδες, –
13,4%
09/03/2020 – 593,07 μονάδες, -13,39%
09/12/2014 (ημέρα κατά την οποία έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά) – 902,84 μονάδες, –12,8%
24/08/2015 (τον μήνα κατά τον οποίο το Χ.Α. είχε λειτουργήσει και πάλι) – 568,38 μονάδες, –
10,5%
24/10/2008 (στα πλαίσια της κρίσης με την Lehman Brothers) – 1.728,49 μονάδες, –9,7%
28/01/2015 (λόγω ανησυχιών των επενδυτών μετά την εκλογή της κυβέρνησης Σύριζα) – 568,38
μονάδες, -10,5%
17/04/2000 (στα πλαίσια της κρίσης που βίωνε το Χ.Α. μετά το σκάσιμο της φούσκας του 1999)
– 4.064,85 μονάδες, –9,2%
24/02/2020 (πριν από μερικές ημέρες, λόγω του Covid-19) - 818,35 μονάδες, -8,36%
08/02/2016 (στα πλαίσια μιας μεγάλη διεθνούς χρηματιστηριακής κρίσης, αν και εκείνη την
ημέρα η πτώση του Χ.Α. ολοκληρώθηκε και εν συνεχεία και σταδιακά το Χ.Α. μπήκε σε ένα
παρατεταμένο bull market) – 464,23 μονάδες, -7,9%
12/09/2001 – 2.358,05 μονάδες, –7,7%
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