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Δύο δισ. ευρώ με επιτόκιο 2,05% άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από το νέο 7ετές ομόλογο
Με επιτόκιο 2,05% το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τις αγορές ρευστότητα 2 δισ. ευρώ με την νέα έκδοση 7ετών
ομολόγων.
Έτσι το συνολικό ποσό που έχει αντλήσει η χώρα από τις αγορές μετά την έξοδο της από τα Μνημόνια αυξάνεται στα
13,5 δισ. ευρώ.
Εκδόσεις ομολόγων Ελληνικού . Δημοσίου
ΠΟΣΟ (δισ.ευρώ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Ημερο/νία
2 7Υ 2.05% Απρλ.2020
2.5 15Υ 1.88% Φεβρ.2020
1.5 10Υ 1.50% Οκτ.2019
2.5 7Υ 1.90% Ιουλ.2020
2.5 10Υ 3.90% Μαρ.2019
2.5 5Υ 3.60% Φεβρ.2019
Σύνολο 13,5
Ωστόσο οι πιέσεις στην δευτερογενή αγορά ήταν και σήμερα έντονες με αποτέλεσμα τόσο σε Ελλάδα όσο και στην
Ιταλία οι αποδόσεις των ομολόγων να επιστρέφουν στα υψηλά επίπεδα που είχαν φθάσει πριν ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα τις αγορές μέσω του προγράμματος EPP.
Oι δυσμενείς προβλέψεις του ΔΝΤ για την εξέλιξη της δημοσιονομικής κατάσασης της χώρας επιβάρυναν περαιτέρω το
αρνητικό κλίμα. Το ΔΝΤ στην έκθεση του Fiscal Monitor, προβλέπει ότι το Δημόσιο Χρέος θα αγγίξει φέτος το 200% του
ΑΕΠ εξαιτίας της αύξησης του ελλείμματος στο 9% του ΑΕΠ (περίπου 17 δισ. ευρώ).
Έτσι στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 2,1% από 1,92% χθες του 5ετους το 1,53% από
1,48% και του 15ετούς στο 2,08% από 1,96% .
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 9 εκατ.ευρώ οι
οποίες στο σύνολο τους αφορούσαν εντολές πώλησης. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε
στο 2,13% από 1,84% χθες έναντι -047 του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθε
στο 2,50% από 2,22%.
Στην αγορά συναλλάγματος υποχωρεί ελαφρώς το ευρώ, με αποτέλεσμα η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου νωρίς το απόγευμα
να κυμαίνεται στα 1,0916 δολ. από τα 1,0979 5 δολ. που άνοιξε η αγορά.
Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα
1,0903 δολ.
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Moody's: Yποβαθμίζει το outlook των ελληνικών τραπεζών
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναθεώρησε σε σταθερή από θετική την προοπτική για τα τραπεζικά
συστήματα της Ελλάδας και της Κύπρου, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή
του, ο Moody's αναμένει ότι οι οικονομίες και των δύο χωρών θα συρρικνωθούν φέτος, καθώς η έξαρση του
κορονοϊού περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα, επανερχόμενες σε ανάπτυξη το 2021.
Για τις ελληνικές τράπεζες, ο οίκος αναφέρει τα εξής στην ανακοίνωσή του: «Η κερδοφορία του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος θα εξασθενίσει και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά του (NPEs) θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και
κοντά στο 40% περίπου των δανείων τους στο τέλος του 2019. Τα μέτρα στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης
περιλαμβάνουν την παροχή πρόσθετης ρευστότητας και διευκολύνσεων για κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων, τα
οποία θα βοηθήσουν στην επιβράδυνση της δημιουργίας νέων NPEs, όπως θα βοηθήσει και η παράταση των
περιόδων αποπληρωμής για τους ευάλωτους πελάτες των τραπεζών. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί στην Ελλάδα θα
πλήξουν ιδιαίτερα τον τουριστικό τομέα, στον οποίο αντιστοιχεί περίπου το 12% του ΑΕΠ της χώρας. Ταυτόχρονα, μία
μεγάλη μείωση της εγχώριας ζήτησης θα επιβαρύνει τους κλάδους των μεταφορών και διαχείρισης εφοδιαστικής
αλυσίδας, του εμπορίου και της μεταποίησης. Αν και οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί την τελευταία διετία, δεν
είναι πιθανή μία σημαντική διόρθωση, δεδομένης της μεγάλης μείωσής τους από το 2010 έως το 2017».
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Τόμσεν: Σημαντικό το «χτύπημα» του κορωνοϊού στην Ελλάδα
Την εκτίμηση ότι η πανδημία του κορωνοϊού θα αποτελέσει σημαντικό χτύπημα για την οικονομία της Ελλάδος,
δεδομένων των επιπτώσεων σε τουρισμό, ναυτιλία και μεταφορές εξέφρασε ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τομέα του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Πολ Τόμσεν.
Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε μέσω βιντεοδιάσκεψης,
προειδοποίησε ότι η εξάρτηση της Ελλάδας από κλάδους όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία και οι μεταφορές, που
δέχονται ισχυρό πλήγμα από την κρίση του νέου κοροναϊού και την «καραντίνα» στην οποία έχει μπει ολόκληρος ο
πλανήτης θα στοιχίσει ακριβά στην Ελλάδα.
Συνέχεια…
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Επίσης, σημειώνει ότι είναι λάθος να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ χωρών με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά καθώς
και ότι είναι πολύ νωρίς να υπολογιστεί ο ακριβής αντίκτυπος στο χρέος.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επίπτωση της πανδημίας στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, ο Τόμσεν
είπε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για τις μεσοπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης, περιλαμβανομένων αυτών που
αφορούν στο χρέος, καθώς δεν είναι γνωστός ο χρόνος που θα χρειασθεί ο έλεγχος της πανδημίας και συνεπώς πόσο
θα διαρκέσουν τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσής της.
Για το πακέτο μέτρων, ύψους 500 δισ. ευρώ, που συμφώνησε το Eurogroup για την αντιμετώπιση του οικονομικού
αντίκτυπου της πανδημίας του κοροναϊού ο κ. Τόμσεν δήλωσε ότι είναι πολύ ισχυρό,.
Σχετικά με το θέμα των κορονο-ομολόγων, ο κ. Τόμσεν είπε ότι το Ταμείο δεν έχει πάρει θέση, σημειώνοντας ότι δεν
μπορεί να γνωρίζει σήμερα την έκταση της αύξησης του χρέους. Το σημαντικό, τόνισε, είναι να έχουν όλες οι χώρες
«εδώ και τώρα» μία ισχυρή απάντηση στην πανδημία.
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ΕΚΤ: Οι τράπεζες της Ευρωζώνης λαμβάνουν ελάφρυνση κεφαλαίου αξίας 20
δις ευρώ
Oι τράπεζες της Ευρωζώνης λαμβάνουν κεφαλαιακή ελάφρυνση ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ (21,9
δισεκατομμύρια δολάρια) από τη χαλάρωση των μακροπροληπτικών απαιτήσεων από τις εθνικές εποπτικές αρχές του
μπλοκ, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Τετάρτη, καλωσορίζοντας τις κινήσεις.
«Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές από τις 11 Μαρτίου 2020 θα
αποδεσμεύσουν περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ κεφαλαίου «Common Equity Tier 1» που κατέχονται από
τράπεζες της Ευρωζώνης, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΝΤ: Ο Covid-19 & Οι 5 «φωτιές» που μπορεί να ανάψει στην παγκόσμια
οικονομία
Η πανδημία του Covid19 βρήκε τον πλανήτη απροετοίμαστο, αλλά και σε ένα περιβάλλον αδύναμης ανάπτυξης, ιστορικά χαμηλών
επιτοκίων και υποτονικού πληθωρισμού. Ο συνδυασμός αυτός καθιστά επιτακτική την ανάγκη για επεκτακτικές δημοσιονομικές
πολιτικές, όπως παραδέχεται και το ΔΝΤ στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές προοπτικές (Fiscal Monitor). H ανάγκη να σωθούν
πρώτα ζωές και μετά οι οικονομίες απαιτεί αισθητή αύξηση των δαπανών και θα φουσκώσει σε εκρηκτικά επίπεδα τα
δημοσιονομικά ελλείμματα σε Ευρώπη, ΗΠΑ και κάθε γωνιά του πλανήτη. Για όσους εκκινούν με ήδη υψηλά επίπεδα χρέους, τα
περιθώρια είναι σαφώς πιο στενά. Ωστόσο όλοι θα πρέπει να προσέξουν 5 κινδύνους.
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Το μακρο-οικονομικό περιβάλλον
Το 2018 και το 2019 οι ρυθμοί ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας ήταν αρκετά βραδείς και ενώ κάποιοι ήλπιζαν σε επιτάχυνση
φέτος, ο Covid19 πυροδοτεί την βαθύτερη ύφεση από την εποχή της δεκαετίας του 1930. Το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να
συρρικνωθεί φέτος κατά 3%, με το πλήγμα να είναι πολύ ισχυρότερο από εκείνο της περιόδου 2008-09. Σοβαρή είναι βεβαίως και
η απειλή του αποπληθωρισμού αφού ήδη ο δείκτης τιμών καταναλωτή σε πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες ήταν αρκετά
χαμηλότερα από το 2%.
Τα σχέδια στήριξης
Η πανδημία έχει εντείνει την ανάγκη για δημοσιονομική δράση σε άνευ προηγουμένου επίπεδα. Ενώ όμως βασικός στόχος της
δημοσιονομικής πολιτικής είναι η τόνωση της ζήτησης, η κρίση αυτή ανατρέπει τα δεδομένα. Πρωταρχικός στόχος οφείλει να είναι
η ενίσχυση των δαπανών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ιατρική έρευνα και αμέσως μετά έρχεται η παροχή "σωσιβίου"
σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που δέχονται πλήγμα από τα περιοριστικά μέτρα. Οι χώρες με μεγάλη εξάρτηση από τις εξαγωγές
πετρελαίου και εμπορευμάτων δέχονται ακόμη ισχυρότερο πλήγμα αφού οι τιμές των πρώτων υλών έχουν κάνει βουτιά λόγω της
ασθενούς ζήτησης.
Τα πακέτα δημοσιονομικής τόνωσης (συμπεριλαμβανομένων δανείων και εγγυήσεων) υπερβαίνουν το 10% του ΑΕΠ στις μεγάλες
ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, αλλά και στην Ιαπωνία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν δαπανηθεί 3,3 τρισ. δολάρια σε δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, ενώ επιπλέον 4,5 τρισ. δολάρια
έχουν δοθεί στη μορφή δανείων, απευθείας κεφαλαιακών ενέσεων και εγγυήσεων. Το σύνολο προσεγγίζει τα 8 τρισ. δολάρια, με
το ΔΝΤ να έχει πάντως επισημάνει ότι δεν αρκεί για τη διάσωση της παγκόσμιας οικονομίας.
Οι κίνδυνοι
Το βασικό σενάριο του ΔΝΤ δείχνει ήδη εκτροχιασμό των δημοσιονομικών για όλες τις μεγάλες και μικρές οικονομίες του πλανήτη.
Σημειώνεται ότι διεθνώς κατά μέσο όρο το δημοσιονομικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί φέτος στο 10,7% του ΑΕΠ για να περιοριστεί
στο 5,5% την επόμενη
χρονιά. Στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται έλλειμμα 7,5% φέτος και 3,6% το 2021. Στις ΗΠΑ προβλέπεται να

εκτιναχθεί στο 15,4% του ΑΕΠ το 2020 και να περιοριστεί στο 8,6% το επόμενο έτος. Ωστόσο υπάρχουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε ακόμη χειρότερες συνθήκες.
Οι κυριότεροι είναι:
• Μία βαθύτερη οικονομική ύφεση, ειδικά εάν έχουμε νέο κύμα κρουσμάτων. Η προσδοκία για ανάκαμψη της οικονομικής
δραστηριότητας το δεύτερο εξάμηνο του 2020 υπόκειται σε εξαιρετικά έντονη αβεβαιότητα. Οι ειδικοί προειδοποιούν πως μία
πρόωρη άρση των περιοριστικών μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κύμα μετάδοσης του ιού, επαναφέροντας έτσι τα
μέτρα, ίσως και πιο σκληρή μορφή.
• Έντονες διακυμάνσεις στις τιμές εμπορευμάτων: Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει κατά 50% στο πρώτο τρίμηνο του
2020. Μεγάλη πτώση έχουν καταγράψει και άλλα βασικά εμπορεύματα. Η πορεία των τιμών είναι αβέβαιη και το ίδιο και εκείνη
των εσόδων των χωρών, που εξαρτώνται από τις πωλήσεις τους.
• Παρατεταμένο στρες στις χρηματοπιστωτικές αγορές: Τους τελευταίους δύο μήνες είχαμε έντονη μεταβλητότητα και φυγή από το
ρίσκο, με τους επενδυτές να αναζητούν ασφαλή καταφύγια. Αν και παρατηρείται ανάκαμψη το τελευταίο διάστημα δεν
αποκλείεται νέα αιμορραγία στις αγορές μετοχών αλλά και αυξήσεις στις αποδόσεις των ομολόγων. Η διόγκωση των spread θα
μπορούσε να εντείνει τις πιέσεις στα δημοσιονομικά πολλών ευάλωτων οικονομιών.
•Νέα κοινωνική αναταραχή: Την περασμένη χρονιά είχαμε μαζικές διαδηλώσεις σε πολλά μέρη του πλανήτη απέναντι σε πολιτικές
κυβερνήσεων. Η φτώχεια, οι ανισότητες, η διάβρωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, το αίσθημα αδυναμίας εκπροσώπησης
κατέβασαν εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους. Η οικονομική κρίση που πυροδοτεί η πανδημία, θα μπορούσε να πυροδοτήσει εκ
νέου την κοινωνική αναταραχή.
• Ακραία καιρικά φαινόμενα: Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και προκαλεί κύματα καύσωνα, ξηρασίες, πλημμύρες και άλλες
φυσικές καταστροφές, που έρχονται να λειτουργήσουν ως ένα επιπλέον βαρίδι στην οικονομική δραστηριότητα.
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Χωρίς τζίρο, μεγάλο αλλά και στο πρόγραμμα μετά την πρόσφατη
αντίδραση ένα profit taking σαν το χθεσινό ….. Κλειδί για τη συνέχει να
μη χαθούνε οι στηρίξεις του ΓΔ στις 580 – 590 μονάδες & Ο ΓΔ να
προσεγγίσει το συντομότερο δυνατόν τις αντιστάσεις στις 620 – 630
μονάδες …
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