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«Μαύρος κύκνος» του χρηματιστηρίου ο κορονοϊός
Η «τέλεια καταιγίδα» χτυπά τις αγορές σε όλο τον πλανήτη, χωρίς να μπορεί να προβλέψει κανείς πότε θα βγει ... ουράνιο τόξο.
Ο κορονοϊός αναδεικνύεται στον «μαύρο κύκνο» του χρηματιστηρίου και το αχαρτογράφητο των δεδομένων καθιστά δυσχερέστατη
οποιαδήποτε βραχυχρόνια πρόβλεψη για τη χρονική περίοδο που θα απαιτηθεί, για να ξεπεραστεί η «καταιγίδα» που πλήττει
αγορές.
Ο κορονοϊός «κήρυξε» το ταχύτερο τέλος που έχει σημειωθεί ποτέ σε μία bull market, καθώς μόλις πριν λίγες εβδομάδες οι
μεγαλύτεροι χρηματιστηριακοί δείκτες του κόσμου χτυπούσαν σχεδόν καθημερινά νέα ιστορικά υψηλά.
Μέχρι τώρα χάθηκαν περίπου 14 τρισ. δολ. στα χρηματιστήρια και η επίδραση στην παγκόσμια οικονομία εκτιμάται πάνω από τα 2
τρισ. δολάρια. Το ερώτημα είναι πότε θα πιάσουμε πάτο και πότε οι επενδυτές θα μπορούσαν σταδιακά και με μεγαλύτερη
σιγουριά να αρχίζουν να χτίζουν νέες θέσεις στις αγορές εκμεταλλευόμενοι τα νέα χαμηλά επίπεδα τιμών.
Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ υψηλόβαθμο στέλεχος, ελληνικής καταγωγής, μεγάλης ξένης επενδυτικής τράπεζας, απαντά στο ερώτημα,
αναλύοντας προηγούμενα ιστορικά δεδομένα των αγορών. Με βάση τα ιστορικά δεδομένα και με βασικό οδηγό την πορεία του S&P
500 χρειάστηκαν 4 - 5 μήνες για να «ηρεμήσουν» και να αρχίζουν να ανακάμπτουν από τα χαμηλά τους. Με βάση το βασικό σενάριο
των αναλυτών ότι η παγκόσμια οικονομία θα αρχίσει να ανακάμπτει στο τρίτο τρίμηνο 2020 οι αγορές μετοχών θα πιάσουν «πάτο»
λίγο νωρίτερα, στο δεύτερο τρίμηνο του 2020.
Με βάση αυτό το σενάριο, εάν κάποιος εκτιμά ότι αυτό θα επαληθευτεί, θα πρέπει να τοποθετηθεί και πάλι στις μετοχές προς το
τέλος του πρώτου εξαμήνου, καθώς πολλά θα έχουν ξεκαθαρίσει σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει για την παγκόσμια οικονομία
η πανδημία, πιθανή λήξης της οποίας τοποθετείται πριν τον Ιούνιο, σύμφωνα και με τις τελευταίες εκτιμήσεις γνωστών
επιδημιολόγων. Όλα αυτά βεβαίως υπό τη βασική προϋπόθεση ότι η παγκόσμια οικονομία, δεν θα «βουτήξει» στην ύφεση. Ως
είθισται οι αγορές θα προεξοφλήσουν τα χειρότερα και θα αλλάξουν στάση μόνο όταν θα υπάρξει αναίρεση από την
πραγματικότητα, των εκτιμώμενων αρνητικών συνεπειών. Η UBS αναμένει ότι οι αγορές θα παραμείνουν σε αυτή την τάση έντονης
μεταβλητότητας έως ότου υπάρξει ένας συνδυασμός: ενδείξεις επιτυχημένου περιορισμού της εξάπλωσης του κοροναϊού, σαφήνεια
για τον καθαρό οικονομικό αντίκτυπο και συντονισμένη παγκόσμια πολιτικής.
Το ελληνικό χρηματιστήριο
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά με αποτίμηση γύρω στα 40 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 25% του ΑΕΠ, θα μπορούσε
να ισχυριστεί καποιος ότι είναι στη ζώνη της ευκαιρίας, σημειώνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ το ίδιο υψηλόβαθμο στέλεχος της ξένης
επενδυτικής τράπεζας. Όμως αυτός ο δείκτης, με τις σημερινές συνθήκες, δεν μετρά στις επενδυτικές αποφάσεις οι οποίες
λαμβάνονται μέσα σε συνθήκες πανικού. Οι ελληνικές μετοχές είναι φθηνές στα τρέχοντα επίπεδα και η υποτιμητική υπερβολή είναι
μια ευκαιρία ανάλογη με την στρέβλωση που σημειώθηκε το 2015, μετά το κλείσιμο της αγοράς λόγω των περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων.
Όμως και αυτό δε μετρά ακόμη στις αποφάσεις των επενδυτών, καθώς σε αυτή τη φάση θέλουν να προεξοφλήσουν τα χειρότερα.
Οι τράπεζες
Ιδιαίτερα ευάλωτες σε αυτό το σκηνικό είναι οι ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά και οι ελληνικές. Με βάση τις εκτιμήσεις της
αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Goldman Sachs η αρνητική επίδραση στις τράπεζες της Ευρώπης θα φθάσει στα 30 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων τα 3 δισ. ευρώ αφορούν τις ελληνικές τράπεζες.
Όπως εκτιμούν χρηματιστηριακοί αναλυτές και τραπεζικοί
παράγοντες μία ολοκληρωμένη αποτίμηση των επιπτώσεων στις ελληνικές τράπεζες, αλλά και γενικότερα στην ελληνική οικονομία
δεν μπορεί να υπάρξει πριν τον Ιούνιο με τη λήξη του πρώτου εξαμήνου του 2020. Οι επιπτώσεις στις τράπεζες, σε σημαντικό βαθμό,
θα είναι εξαρτημένες και με την πορεία του ΑΕΠ, με την πρόβλεψη για ρυθμός ανάπτυξης 2,8% να θεωρείται ακατόρθωτος υπό τις
σημερινές συνθήκες.
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Ο κορονοϊός απειλεί ευθέως τις ελληνικές εξαγωγές
«Αυτή η κρίση δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως αγώνα 100 μέτρων. Είναι μία κρίση που το πιθανότερο, για την
οικονομία μιλάω τώρα, είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσει και έχει περισσότερο το χαρακτήρα μαραθωνίου παρά το χαρακτήρα
αγώνα ταχύτητας» είπε από το βήμα Βουλής ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, ενώ ο επιχειρηματικός
κόσμος σχολίασε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι βρισκόμαστε σε ένα άτυπο παγκόσμιο πόλεμο και η οικονομία δέχεται μια ασύμμετρη απειλή.
Ο υπουργός στην προχθεσινή τοποθέτησή του στη Βουλή είπε: είναι άλλο το σενάριο στην περίπτωση που, παραδείγματος χάριν, ο
ιός έχει ύφεση στην Ελλάδα λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας, αλλά συνεχίζει να πλήττει τις χώρες της βόρειας Ευρώπης, άρα
τους πελάτες μας στον τουρισμό και πώς αυτοί θα συμπεριφερθούν κατά τη διάρκεια του πυρήνα της τουριστικής περιόδου, άλλη
η εξέλιξη αν ξαφνικά ο ιός υποχωρήσει τελείως και έχουμε παντού μία ομαλοποίηση, άλλη η εξέλιξη αν ο ιός δεν έχει υποχωρήσει
ούτε στη ζέστη, κάτι που και σήμερα κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να το πει μετ' απολύτου βεβαιότητος.
Η οικονομία λοιπόν βρίσκεται στο «κόκκινο» εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού με τις ελπίδες να εναποτίθενται για το
καλοκαίρι.
«Ελπίζουμε σε εξομάλυνση της κατάστασης το συντομότερο δυνατόν, προτού ανατραπεί πλήρως ο σχεδιασμός και εξανεμισθεί η
δυναμική που είχε αποκτήσει ο κλάδος μας. Οι ελληνικές εξαγωγές εισέρχονται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, και ήδη ο ΟΟΣΑ
προβλέπει κάμψη της ζήτησης και επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» επεσήμανε στην ανακοίνωση του
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, αναδεικνύοντας ειδικά το πρόβλημα με τις δύο γειτονικές χώρες.
«Η κήρυξη από τον ΠΟΥ του κορονοϊού σε πανδημία και κατ' επέκταση τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται σε όλο τον κόσμο για
τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού αναμένεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές. Ήδη, οι εξαγωγές μας
θίγονται από το κλείσιμο των συνόρων στην Ιταλία, του νούμερο ένα πελάτη μας. Να σημειωθεί πως πέρυσι οι ελληνικές εξαγωγές
στην ιταλική αγορά ανήλθαν σε 3,63 δισ. ευρώ, καταλαμβάνοντας πάνω από το 10% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών.
Οι εξαγωγές μας επίσης θίγονται και όσον αφορά την μεταφορά των εμπορευμάτων από το κλείσιμο των συνόρων της Βουλγαρίας,
η οποία αποτελεί κορυφαίο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, αλλά και βασική δίοδος για την διοχέτευση των ελληνικών
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων παρακολουθεί στενά τις συνέπειες του κορονοϊού και
παραμένει σε ετοιμότητα για να προσφέρει την βοήθειά του στους Έλληνες εξαγωγείς» τονίζεται σχετικά.
Οι ελληνικές εξαγωγές εισέρχονται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως σημειώνει η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου
Εξαγωγέων Χριστίνα Σακελλαρίδη και πως όλα θα εξαρτηθούν από την διάρκεια του φαινομένου του ιού και την απόδοση των
έκτακτων μέτρων. Ο ΠΣΕ, όπως υπογραμμίζει η ίδια, παρακολουθεί στενά τις συνέπειες του κορωνοϊού και παραμένει σε
ετοιμότητα για να προσφέρει την βοήθειά του στους Έλληνες εξαγωγείς.
Από την πλευρά του και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕ Αθηνών Κωνσταντίνος
Μίχαλος χαρακτήρισε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ , την κατάσταση που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα σαν έναν άτυπο παγκόσμιο
πόλεμο και πρόσθεσε ότι τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η Ε.Ε. και η ελληνική κυβέρνηση είναι προς στη σωστή κατεύθυνση, αλλά
δεν αρκούν καθώς η οικονομικά δέχεται μια ασύμμετρη απειλή.
Ο ίδιος εκτιμά ότι χρειάζεται μεγαλύτερη γενναιότητα και αποφασιστικότητα. Διότι δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις που θα
υποχρεωθούν να αναστείλουν τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας. Είναι και οι επιχειρήσεις των οποίων μειώνονται
δραματικά οι πωλήσεις. Είναι και τα νοικοκυριά των οποίων μειώνονται τα εισοδήματά. Είναι και οι άνεργοι που θα αυξηθούν
λόγω σμίκρυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι σαφές ότι σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες θα πρέπει να υπάρχει
δημοσιονομική χαλάρωση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ.
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Ναυτιλία, τουρισμός και μεταφορές τα πρώτα θύματα του κορονοϊού στην
οικονομία
Αρνητικές επιπτώσεις στη ναυτιλία, τον τουρισμό, τα επισιτιστικά επαγγέλματα και λιγότερο στη βιομηχανία, η οποία πάντως
αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες, αναμένει ο ΣΕΒ εξαιτίας του κορονοϊού.
Από την πλευρά του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς προτάσσονται επίσης οι αναμενόμενες συνέπειες στην οικοδομή
και την κτηματαγορά, εξαιτίας τόσο της κάμψης της ζήτησης από το εξωτερικό - και ιδίως από την Κίνα - όσο και από Έλληνες που
σχεδίαζαν αγορές ή ανακαινίσεις ακινήτων.
Αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις προς το ΑΠΕ - ΜΠΕ του του Επικεφαλής Οικονομολόγου του ΣΕΒ, Μιχάλη Μασουράκη και του
προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς Δημήτρη Μαθιού για τις επιπτώσεις του κορονοϊού.
Αναλυτικά, ο κ. Μασουράκης σημειώνει τα εξής:
«Η επίπτωση του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία εξαρτάται από τη διάρκεια και την ένταση της επιδημίας. Η Ελλάδα
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και τη ναυτιλία. Η ποντοπόρος ναυτιλία είναι ήδη σε ύφεση, καθώς έχουν πληγεί οι
μεταφορές από την Κίνα. Η ενδεδειγμένη πολιτική, για ιατρικούς λόγους, της «κοινωνικής απόστασης» κρατά τους πελάτες μακριά
από μαζικά μέσα μεταφοράς, αεροπλάνα, σιδηροδρόμους, εξόδους σε ταβέρνες, μπαρ, κλπ., πλήττοντας τον τουρισμό (σίτιση,
διανυκτέρευση). Ο εσωτερικός τουρισμός ήδη πάσχει, και όταν ξεκινήσει και η εποχή του εξωτερικού τουρισμού μετά το Πάσχα, τα
προβλήματα ζήτησης θα ενταθούν.
Από την άλλη μεριά, η βιομηχανία μας, επειδή δεν έχει μεγάλη συμμετοχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες διεθνώς, θα υποφέρει
λιγότερο από την αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές, αν και θα αντιμετωπίσει θέμα επάρκειας εισαγόμενων πρώτων υλών και
μειωμένων εξαγωγών, λόγω επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς. Όσον αφορά στη λειτουργία των
επιχειρήσεων και την παρουσία των εργαζομένων στους τόπους δουλειάς, πρέπει να επιδειχθεί ευελιξία από τους εργαζόμενους
και τους εργοδότες, αλλά και από τις κρατικές υπηρεσίες, για να μην μειωθούν μισθοί και χαθούν θέσεις εργασίας.
Αν και στον τουρισμό, το λιανικό εμπόριο και την βιομηχανία δεν νοείται, βεβαίως, εργασία από μακριά, στα γραφεία και τις
τράπεζες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τηλεργασία, σε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από επιδημιολογικούς λόγους. Και η
κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιμη να διαφυλάξει τη ρευστότητα, ακόμη και με δημοσιονομικό κόστος, ιδίως σε μια οικονομία που
το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης. Η κυβέρνηση θα πρέπει, επίσης, να αντισταθμίσει τυχόν φαινόμενα
υπερβολής, καθώς απελευθερώνονται οι διαδικασίες προστασίας υπερχρεωμένων ευάλωτων νοικοκυριών μετά την 30η Απριλίου.
Όλα, βεβαίως, τελούν υπό την αίρεση του πως θα ανταποκριθεί η παγκόσμια οικονομία, μαζί με τη στήριξη που θα παράσχουν
κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις στις χειμαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, στις προκλήσεις που θέτει η πανδημία του
κορονοϊού».
Από την πλευρά του ο κ. Μαθιός επισημαίνει ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση και ότι δεν υπάρχει προς το παρόν εικόνα συναγερμού. Σημειώνει ωστόσο ότι πολλές βιομηχανικές
επιχειρήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της οικοδομής (δομικά υλικά, χρώματα, σίδερα),
αναμένουν να δουν αν θα συνεχιστεί η κινητικότητα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα σε αγορές και κατασκευές, αν
δηλαδή θα συνεχιστεί η ανοδική τάση ή θα μεταβληθεί.
Μια επίπτωση για παράδειγμα έχει σχέση με την αναδίπλωση των Κινέζων επενδυτών στην αγορά ακινήτων, οι οποίοι εκτός από
οικιστικά ακίνητα ενδιαφέρονται και για παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οικόπεδα κ.α., προκειμένου να προχωρήσουν σε
αναπλάσεις. Αυτά προς το παρόν έχουν ανασταλεί. Βλέπουμε έλλειψη πρώτων υλών και συσκευασιών, που μας ανησυχεί για
άνοδο των τιμών, όπως έχουμε εντοπίσει και με τις άλλες βιομηχανικές οργανώσεις. «Από πλευράς Συνδέσμου παρακολουθούμε
τις εξελίξεις και ενημερώνουμε τα μέλη μας», καταλήγει ο κ. Μαθιός.
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ΔΝΤ: Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν οι κεντρικές τράπεζες την πανδημία
Ως μια «ανθρώπινη τραγωδία που εξαπλώνεται σε όλον τον κόσμο» χαρακτηρίζει ο Tobias Adrian, χρηματοπιστωτικός σύμβουλος
και διευθυντής του τμήματος Νομισματικής Πολιτικής και Κεφαλαιαγορών του ΔΝΤ, την επιδημία του κορωνοϊού, σημειώνοντας
πως η ποσοτικοποίηση της οικονομικής επίπτωσης είναι περίπλοκη και δημιουργεί σημαντική αβεβαιότητα για τις οικονομικές
προοπτικές.
Όπως επισημαίνει σε άρθρο του στο blog του ΔΝΤ, μια τέτοια απότομη αύξηση της αβεβαιότητας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο
την οικονομική ανάπτυξη όσο και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, τονίζοντας πως, πέραν των στοχευμένων οικονομικών
πολιτικών και δημοσιονομικών μέτρων, ζωτικής σημασίας για την στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας θα είναι και οι σωστές
πολιτικές νομισματικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.
Σύμφωνα με τον κ. Adrian, η έντονη σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για χαμηλό
πληθωρισμό, σημαίνουν πως η νομισματική πολιτική έχει ρόλο να παίξει στην τρέχουσα συγκυρία. Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν
να ενεργήσουν γρήγορα για να βοηθήσουν στη χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, προχωρώντας σε ενέσεις
ρευστότητας και μειώνοντας τα επιτόκια, αποτρέποντας έτσι το ενδεχόμενο μιας πιστωτικής κρίσης. Μάλιστα, οι αγορές
αναμένουν επιθετική χαλάρωση από τις κεντρικές τράπεζες όπως φαίνεται από την απότομη πτώση των αποδόσεων κρατικών
ομολόγων σε πολλές χώρες του κόσμου (σ.τ.μ: την προηγούμενη εβδομάδα η Τράπεζα της Αγγλίας προχώρησε σε μείωση-έκπληξη
των επιτοκίων της, κατά 50 μ.β. στο 0,25% από 0,75% και η ΕΚΤ ανακοίνωσε πακέτο στήριξης της οικονομίας).
Ο κ. Adrian υπογραμμίζει πως οι συγχρονισμένες ενέργειες των χωρών αυξάνουν τη δύναμη της νομισματικής πολιτικής και πως η
παγκόσμια συνεργασία για τον συγχρονισμό της νομισματικής πολιτικής θα πρέπει να βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα. Η επαρκής
ρευστότητα εντός των χωρών και διασυνοριακά αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιτυχή αντιστροφή της ταχείας σύσφιξης των
χρηματοπιστωτικών συνθηκών, σημειώνει. Σε αυτές τις ασυνήθιστες συνθήκες, αν οι πιέσεις στη ρευστότητα απειλήσουν τη
λειτουργία της αγοράς, τότε οι κεντρικές τράπεζες μπορεί να χρειαστεί να παρέμβουν για να παράσχουν έκτακτη ρευστότητα,
αναφέρει.
Αν οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες επιδεινωθούν περαιτέρω, τότε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν
να στραφούν στην ευρύτερη «εργαλειοθήκη» που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, συμπληρώνει.
Αναφερόμενος στον τραπεζικό κλάδο, κ. Adrian τονίζει πως η απότομη μείωση των επιτοκίων, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη
ανησυχία για τις προοπτικές της οικονομίας, έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές για την ευρωστία των τραπεζών. Οι
τιμές των τραπεζικών μετοχών έχουν καταγράφει σημαντική πτώση και οι τιμές των τραπεζικών ομολόγων έχουν επίσης δεχθεί
κάποια πίεση, αντανακλώντας πιθανότατα τον φόβο δυνητικών απωλειών.
Όμως, τα «καλά νέα», γράφει ο κ. Adrian, είναι πως οι τράπεζες γενικά είναι πιο ανθεκτικές απ’ ότι ήταν πριν την κρίση του 2008,
διότι έχουν μεγαλύτερα κεφαλαιακά μαξιλάρια και μαξιλάρια ρευστότητας. Αυτό σημαίνει πως οι κίνδυνοι για τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα που πηγάζουν από τον τραπεζικό κλάδο, είναι πολύ χαμηλότεροι, παρά την υποχώρηση των
τιμών των τραπεζικών μετοχών.
Ωστόσο, όπως σημειώνει, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις τράπεζες πολύ στενά. «Δεδομένης της
προσωρινής φύσης της επιδημίας του ιού, οι τράπεζες θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσωρινής αναδιάρθρωσης
των δανειακών όρων για τους δανειολήπτες που επηρεάζονται περισσότερο», προτείνει ο κ. Adrian.
Κατά τον ίδιο, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν στενά με τις τράπεζες για να διασφαλίσουν πως τέτοιες
ενέργειες γίνονται σε καθεστώς διαφάνειας και είναι προσωρινές.
\ θα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για τυχόν απειλές στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που
Επίσης, οι αρχές
προέρχονται εκτός του τραπεζικού συστήματος. Aυτό απαιτεί μια αυξημένη προσοχή στους asset managers και τα ETFs, όπου οι
επενδυτές μπορεί να ρευστοποιήσουν ξαφνικά επενδύσεις υψηλού κινδύνου.
Γενικότερα, καταλήγει ο κ. Adrian, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ενεργήσουν με αποφασιστικότητα και να
συνεργαστούν σε παγκόσμιο επίπεδο για να διατηρήσουν τη νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε αυτή την εποχή
των αναπάντεχων προκλήσεων, ενώ το ΔΝΤ θα ενεργήσει ανάλογα με τις ανάγκες για να βοηθήσει τα μέλη της να αντιμετωπίσουν
αυτή την έκτακτη, αλλά ελπίζουμε προσωρινή, κρίση.
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Οι θλιβερές αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 το μισό Μάρτιο και από 01/01/20

Μάρτιος 2020
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΕΥΔΑΠ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
TITC
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Μαρτίου
-13,55%
-28,67%
-23,81%
-31,18%
-27,48%
-12,66%
-39,07%
-25,95%
-46,12%
-20,32%
-41,28%
-25,30%
-18,33%
-23,62%
-17,57%
-11,25%
-20,70%
-5,98%
-21,91%
-19,42%
-38,26%
-4,30%
-24,02%
-18,70%
-21,43%

Απόδοση από 01/01/20
-20,26%
-52,26%
-42,86%
-49,86%
-42,14%
-25,96%
-56,42%
-30,29%
-61,69%
-43,22%
-61,21%
-54,04%
-36,57%
-34,39%
-40,83%
-31,97%
-44,79%
-29,52%
-34,64%
-27,56%
-59,03%
-19,01%
-48,79%
-19,97%
-33,51%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-23,37%
-23,90%
-31,61%

-39,79%
-39,62%
-55,57%

Πηγή: Καραμανώφ ΑΧΕΠΕΥ
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