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Το μεγάλο σορτάρισμα του γίγαντα των hedge funds λόγω κοροναϊού
Τη Δευτέρα του μεγάλου πανικoύ στις αγορές, στις 9 Μαρτίου όπου χάθηκαν πάνω από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια
από την κεφαλαιοποίηση των μετοχών διεθνώς, ένα μεγάλο αμερικάνικο fund πραγματοποίησε επιδρομή short θέσεων
στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, το fund Bridgewater Associates του Ρέι Ντάλιο με ενεργητικό που ξεπερνά τα 160 δισ. δολάρια και το
οποίο είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, άνοιξε 37 νέες short θέσεις σε μία ημέρα, οι οποίες σύμφωνα με την
BreakoutPOINT, εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάλυση των καθαρών αρνητικών θέσεων, ξεπερνούν τα 10,5 δισ. ευρώ.
Όλα τα στοιχήματα της Bridgewater αφορούν ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Unilever, SAP, BNP
Paribas, Total, Adidas και Danone, ενώ προς το παρόν δεν έχει ανοίξει κάποιο short στην Ελλάδα. Από τα 37 shorts τα 10
αφορούν γερμανικές εταιρείες, τα πέντε ισπανικές, άλλα πέντε ολλανδικές εταιρείες, τρία ιταλικές εισηγμένες , μία
ιρλανδική εταιρεία και 13 γαλλικές.

Πιο αναλυτικά, επισημαίνει η BreakoutPoint, μεταξύ των μεγαλύτερων αρνητικών θέσεων του μεγαλύτερου hedge fund
του κόσμου είναι το 0,66% στην Unilever (ύψους 812 εκατ. ευρώ) το 0,59% στην SAP (708 εκατ. ευρώ ) και το 0,6% στην
Sanofi (περίπου 600 εκατ. ευρώ).
Το γεγονός ότι όλα αυτά τα short εμφανίστηκαν σε μια μέρα μπορεί να υποδηλώνει δραστηριότητα που σχετίζεται με
δείκτες. Δεν είναι γνωστό σε ποιο βαθμό αυτά τα στοιχεία μπορεί να αποτελούν ένα καθαρό short στοίχημα, και σε ποιο
βαθμό ένα αντιστάθμισμα έναντι κάποιας έκθεσης. Πάντως, όπως τονίζει η BreakoutPoint, σε ότι αφορά μέγεθος του
short selling, δεν θυμάται κανένα άλλο fund στην ιστορία να προχωρά σε μία τέτοια μεγάλη κίνηση σε μία μέρα. Το πιο
παρόμοιο περιστατικό συνέβη επίσης από την Bridgewater το 2018 όταν άνοιξε 50 θέσεις short σε Ιταλία, Ισπανία,
Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ην Βασίλειο.
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Ρέγκλινγκ: Οι επιπτώσεις του Covid-19 θα μετρήσουν στην απόφαση για τα
πλεονάσματα
Οι επιπτώσεις από τον κορονοϊό στην ελληνική οικονομία θα συνυπολογισθούν στην απόφαση του Eurogroup στο
αίτημα της κυβέρνησης για μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων, καθώς αρκετά μπορεί να αλλάξουν
για το τρέχον έτος και τα επόμενα δύο χρόνια. «Θα το κοιτάξουμε με μια νέα ματιά» λέει ο Κλάους Ρέγκλινγκ,
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), σε συνέντευξή του στη «Ν», τονίζοντας ότι αυτό ήταν
μέρος ενός πακέτου που συμφωνήθηκε το καλοκαίρι του 2018.
«Βεβαίως, από τότε πολλές μεταβλητές έχουν αλλάξει. Μερικές προς το καλύτερο, μερικές προς το χειρότερο. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο θα κάνουμε μία νέα ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Γνωρίζω ότι η ελληνική
κυβέρνηση θα ήθελε να μειώσει τον στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων για τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια. Αλλά είναι
κάτι που πρέπει να αποφασίσει το Eurogroup. Και αυτό θα εξαρτηθεί επίσης από τις συνέπειες που θα έχει ο
κορονοϊός στην οικονομία. Οι επιπτώσεις του κορονοϊού μπορεί να αλλάξουν αρκετά για το τρέχον έτος και για τα
επόμενα δύο χρόνια» αναφέρει.
Ο κ. Ρέγκλινγκ τονίζει ότι το οικονομικό όφελος που έχει η Ελλάδα στον προϋπολογισμό της κάθε χρόνο, ως
αποτέλεσμα των πολύ χαμηλών επιτοκίων των δανείων και της πολύ μεγάλης διάρκειάς τους είναι πολύ μεγάλο: «Το
2018, η Ελλάδα είχε όφελος περί τα 13 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της από τις πληρωμές εξυπηρέτησης του
χρέους. Αυτό αντιστοιχεί στο 7% περίπου του ελληνικού ΑΕΠ».
Για το ενδεχόμενο τρίτου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης σε περίπτωση εξωτερικών πιέσεων στο ελληνικό χρέος,
τονίζει: «Δεν βλέπω κανένα λόγο να εξετάσουμε κάτι τέτοιο. Μέχρι πρόσφατα οι αγορές έβλεπαν την Ελλάδα πολύ
θετικά. Υπήρξε κάποια αναστροφή του κλίματος τις τελευταίες ημέρες λόγω της αβεβαιότητας που σχετίζεται με τον
κορoνοϊό. Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση παραμένει πολύ θετική σε σχέση με πριν από 3 μήνες, για παράδειγμα. Η
Ελλάδα επωφελήθηκε από τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς με την έκδοση κρατικών ομολόγων με πολύ χαμηλά
επιτόκια».
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Με το βλέμμα στραμμένο στην ΕΚΤ τα ομόλογα
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στην αγορά ομολόγων. Παρόλο που στην αγορά κυριάρχησαν και
σήμερα οι πωλήσεις το σκηνικό σαφώς δεν θυμίζει τις προηγούμενες ημέρες.
Ενδεικτικά, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 1,49% από 1,69% που κυμαίνονταν χθες, η απόδοση
του 5ετους κατέγραψε μεγαλύτερη υποχώρηση στο 1,07% από το 1,56% από και του 15ετούς ομολόγου στο 1,57% από
1,94%.
Οι επενδυτές τόσο στη εγχώρια αγορά, όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, τήρησαν σήμερα στάση αναμονής εν όψει
των ανακοινώσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύριο, μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού της
συμβουλίου.
Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα του Bloomberg, η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ φαίνεται προειδοποίησε
τους ευρωπαίους ηγέτες, ότι εάν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση τότε ο κίνδυνος κατάρρευσης μέρους της οικονομικής
δραστηριότητας, όπως συνέβη το 2008, αυξάνεται σημαντικά.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 70 εκατ. ευρώ εκ
των οποίων τα 66 εκατ. ευρώ αφορούσαν εντολές πώλησης. Η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα
καταγράφηκε στο 10ετές ομόλογο με 18 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο
1,495 από 1,69% χθες έναντι -0,75% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να υποχωρήσει
στο 2,19% από 2,49% χθες.
Στην αγορά συναλλάγματος υποχωρεί σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να
διαπραγματεύεται νωρίς το απόγευμα στα 1,1270 δολ.
Το "πολεμικό σκηνικό" που διαμορφώνεται από τις αντιδράσεις των Κεντρικών Τραπεζών ευνοεί το δολάριο. Σήμερα,
η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε σήμερα εκτάκτως τη μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 50 μ.β. στο 0,25% και την
υιοθέτηση νέου προγράμματος χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να υποστηρίξει τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά από την αναταραχή που θα προκαλέσει η εξάπλωση του κορονοϊού. Σύμφωνα με
δημοσιεύματα, η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης ύψους 16 δισ. ευρώ (0,9% του
ΑΕΠ) για να αντιμετωπισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία από την εξάπλωση του ιού.
Η Ιρλανδική Κυβέρνηση ενέκρινε ήδη πακέτο μέτρων ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώδολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,1330 δολ.
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ΠΟΥ: «Πανδημία» ο κορονοϊός - 118.000 κρούσματα σε 114 χώρες, 4.291
άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε «πανδημία» τον κορονοϊό όπως ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής
του, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.
Συνέχεια..
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«Είμαστε έντονα ανήσυχοι από τα ανησυχητικά επίπεδα εξάπλωσης και έντασης και από τα ανησυχητικά επίπεδα
αδράνειας. Ως εκ τούτου προχωρήσαμε στην εκτίμηση ότι ο Covid-19 μπορεί να χαρακτηριστεί "πανδημία"», δήλωσε
σε μια συνέντευξη Τύπου.
Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 118.000 κρούσματα σε 114 χώρες και 4.291 άνθρωποι έχουν πεθάνει,
είπε ο Τέντρος, σημειώνοντας πως οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν.
«Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες αναμένουμε να αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων, ο αριθμός των θανάτων και
ο αριθμός των χωρών που πλήττονται», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ σε συνέντευξη Τύπου.
Πρόσθεσε πως οι χώρες θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα περιορισμού και μετριασμού, αλλά ο περιορισμός πρέπει
να είναι ο «βασικός πυλώνας».
Ο διευθυντής των προγραμμάτων εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ, δρ Μάικ Ράιαν δήλωσε πως η χρήση της λέξης
«πανδημία» για τον χαρακτηρισμό του κορονοϊού δεν αλλάζει τα μέτρα αντιμετώπισής του.
Ο Ράιαν ανέφερε πως το Ιράν και η Ιταλία βρίσκονται τώρα στην πρώτη γραμμή του ιού, αλλά προειδοποίησε πως
άλλες χώρες «θα βρεθούν σε αυτή την κατάσταση πολύ σύντομα».
Παράλληλα είπε πως η κατάσταση στο Ιράν είναι «πολύ σοβαρή» και πως ο Οργανισμός θέλει να δει περισσότερη
παρακολούθηση και περισσότερη φροντίδα τους ασθενείς. Το Ιράν «κάνει το καλύτερο που μπορεί» αλλά έχει
ελλείψεις εξοπλισμού, τόνισε.
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Κοροναϊός: Στους 196 οι νεκροί στην Ιταλία μέσα σε ένα 24ωρο
O αριθμός των νεκρών από τον κοροναϊό στην Ιταλία αυξήθηκε στους 827 σήμερα, από 631 που ήταν την Τρίτη,
σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον στις 12.462, από
10.149 την Τρίτη.
Αυξήθηκαν τα κρούσματα κατά 2.500
Ο περιφερειάρχης της Λομβαρδίας, Ατίλιο Φοντάνα σήμανε ξανά συναγερμό για τα κρούσματα του κοροναϊού στην
Ιταλία που σήμερα είναι τουλάχιστον 2.500.
«Σήμερα έχουμε άλλα 1.500 κρούσματα κορονοϊού μόνο στην Λομβαρδία», έκανε γνωστό ο Ατίλιο Φοντάνα,
επαναλαμβάνοντας ότι χρειάζεται να ληφθούν ακόμη πιο αυστηρά μέτρα. Παράλληλα, ο περιφερειάρχης του Βένετο,
Λούκα Τζάια, υπογράμμισε ότι σε πέντε ημέρες οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας θα είναι, πιθανότατα, υπερπλήρεις.
Σημείωσε, μάλιστα, ότι μέχρι τις 15 Απριλίου, μόνο στην περιφέρεια Βένετο αν δεν ανακοπεί ο μέχρι τώρα ρυθμός
διάδοσης του ιού, τα κρούσματα μπορεί να φτάσουν τα δύο εκατομμύρια.
Ο Τζάια ανέφερε, επίσης, ότι στην περιφέρειά του, τις τελευταίες 24 ώρες τα νέα κρούσματα του ιού είναι 1.023, ενώ
άλλα 30 άτομα
έχουν χάσει τη ζωή τους. Η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε εξετάζει τη δυνατότητα να ληφθούν \
σχετικά σύντομα- νέα, πιο αυστηρά μέτρα απομόνωσης για τις περιοχές: Λομβαρδία, Βένετο και Πεδεμόντιο.
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Μετά το νέο sell – off (-4,10%) κλειδί η παραμονή υψηλότερα των 580 – 590 μονάδων ….
Απώλεια τους θα οδηγήσει την αγορά στις 530 – 540 μονάδες….
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