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Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: «Ελεύθερη πτώση» 12,24%, κάτω από τις 500 μονάδες η
αγορά
Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε η χρηματιστηριακή αγορά, υποχωρώντας κάτω από το ψυχολογικό επίπεδο των 500
μονάδων, κλείνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Φεβρουαρίου 2016. Η αγορά ακολούθησε την «βουτιά»
των ευρωαγορών στον απόηχο της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του κορονοϊού, ενώ τα μέτρα που ανακοίνωσε η FED δεν
έπεισαν τους επενδυτές στη Wall Street η οποία άνοιξε με μεγάλη πτώση.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 484,40 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 12,24%.
Είναι το χαμηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2016(483,98 μονάδες).
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 477,98 μονάδες(-13,40%).
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 4,702 δια. Ευρώσε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 63,957 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 52.393.928 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 13,89%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
υποχώρησε σε ποσοστό 10,21%.
Απώλειες σημείωσαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
του ΟΠΑΠ(-22,64%), της Εθνικής(-20,61%), της Alpha Bank(-18,30%), της Πειραιώς(-17,88%), της Lamda Development(17,50%), της Coca Coca HBC(-16,93%), της Aegean Airlines(-16,64%).
Από τους επιμέρους δείκτες άνοδο σημείωσε ο δείκτης των Πρώτων Υλών(+2,02%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες
σημείωσαν οι δείκτες των Ταξιδιών(-21,77%), των Τροφίμων(-16,80%) και των Τραπεζών(-16,09%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 13.847.338 και 7.967.753
μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΠΑΠ με 8,280 εκατ. και ο ΟΤΕ με 8,201 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 10 μετοχές, 116 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren+28,08% και CPI +19,62%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva-29,76% και Fieratex-27,04%.
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Ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα, κοντά στο 3% το περιθώριο
Μαύρη" ήταν Δευτέρα και για τις αγορές ομολόγων. Οι ανακοινώσεις των οικονομικών πακέτων στήριξης που έχουν
γίνει μέχρι στιγμής τόσο από Εθνικές Κυβερνήσεις όσο και από υπερεθνικούς θεσμούς δεν έχουν σταθεί ικανές να
πείσουν τους επενδυτές.
Ενδεικτικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) σε επιστολή της που απέστειλε σήμερα προς τους
υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης αναφέρει ότι θα μπορούσαν να διατεθούν άμεσα, 28 - 40 δισ. ευρω για την
στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα πληγούν. Ωστόσο αναγνωρίζει ότι το "πακέτο' αυτό δεν είναι
επαρκές για να καθησυχάσει τις αγορές.
Νωρίτερα η ιταλική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πακέτο μέτρων ύψους 25 δισ. ευρω για τη στήριξη της οικονομίας.
Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού το ΔΝΤ έκανε γνωστό ότι 20 χώρες αναζητούν βοήθεια απ΄αυτό,
διαβεβαιώνοντας ότι είναι έτοιμο να χρησιμοποιήσει "όλη τη δύναμη πυρός' που διαθέτει για τη στήριξη των μελών
του, η οποία ανέρχεται σε 1 τρισ. δολάρια.
Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο η Αμερικανική βοήθεια πέρασε από τη Βουλή το δεύτερο πακέτο μέτρων
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού.
Στην εγχώρια αγορά ομολόγων παρατηρήθηκαν ισχυρές πιέσεις με αποτέλεσμα το περιθώριο ελληνικών - γερμανικών
ομολόγων να βρίσκεται πλέον "μία ανάσα" κάτω από το 3%. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε στο 2,6%,
η απόδοση του 5ετους αυξήθηκε στο 2,52% από 1,61% που είχε κλείσει την Παρασκευή και του 15ετούς ομολόγου στο
2,67% από 2,08%.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 50 εκατ. ευρώ εκ
των οποίων τα 48 εκατ. ευρώ αφορούσαν εντολές πώλησης. Η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα
καταγράφηκε στο 10ετές ομόλογο με 20 εκατ. ευρω. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο
2,50% από 2,20% έναντι -0,47% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διευρυνθεί στο
2,97% από 2,77% που έκλεισε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.
Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό
νόμισμα να διαπραγματεύεται νωρίς το απόγευμα στα 1,1153 δολ. από τα 1,1087 δολ που άνοιξε η αγορά.
Η χθεσινή, αιφνιδιαστική μείωση των επιτοκίων από την Fed, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν πλέον σε μηδενικό
επίπεδο, επηρέασε αρνητικά το αμερικανικό νόμισμα. Επιπροσθέτως, η "αρνητική" υποδοχή της μείωσης αυτής από
την Wall Street σήμερα είχε ως αποτέλεσμα να ενταθούν οι πιέσεις στο δολάριο.
Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε
στα 1,1157 δολ.
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: 28-40 δισ. ευρώ για τη στήριξη μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προσφέρει άμεσα 28-40 δισ. ευρώ για τη στήριξη μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε επιστολή της προς τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ. Στην επιστολή, που εστάλη αργά χθες,
σημειωνόταν ότι η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη διακόπτει τη λειτουργία της ως συνέπεια κυβερνητικών
αποφάσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
«Η οικονομική ζημιά που προκύπτει είναι άμεση και ευρύτερη», έγραψε ο πρόεδρος της ΕΤΕπ, Βέρνερ Χόγιερ, στην
επιστολή που είναι σε γνώση του Reuters. «Χρειαζόμαστε μία ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση του κορονοϊού.
Η οικονομική και χρηματοπιστωτική δυναμική, που αντιμετωπίζουμε άμεσα, πλησιάζουν σε ένα σημείο καμπής. Αν η
Ευρώπη θέλει να αποδείξει την αξία της σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να δράσει από κοινού», πρόσθεσε. Οι
υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη για να απαντήσουν στον οικονομικό αντίκτυπο που έχει
προκαλέσει η επιδημία του κορονοϊού και θα συζητήσουν τον ρόλο της ΕΤΕπ στο έργο αυτό.
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Κάτω από τα 29 δολ. το πετρέλαιο - Σημείωσε "βουτιά" 9,6%
Ισχυρές απώλειες κατέγραψε τη Δευτέρα το αργό, ακολουθώντας το γενικότερο "τσουνάμι” πωλήσεων στις διεθνείς
αγορές, καθώς η επέλαση του Covid στον πλανήτη έχει επιβάλλει ανάμεσα σε άλλα "παύση” στις ταξιδιωτικές
μετακινήσεις, αλλά και πάγωμα της παγκόσμιας βιομηχανίας επιδεινώνοντας περαιτέρω την παγκόσμια ζήτηση. Εν
μέσω αυτού του κλίματος, το αργό τύπου West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 9,6% ή κατά 3,03 δολάρια και
διαμορφώθηκε στα 28,70 δολάρια το βαρέλι, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2019, ενώ
ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τα 28,03 δολάρια το βαρέλι. Τέλος, το πετρέλαιο τύπου Brent σημείωσε "βουτιά"
11% ή 3,73 δολάρια και έκλεισε στα 30,11 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας νωρίτερα έως τα 29,52 δολάρια ήτοι στο
χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2016.
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Κερδοσκοπικά παιχνίδια Τραμπ για το εμβόλιο
Η διαμάχη μεταξύ Γερμανίας και ΗΠΑ γύρω από την εταιρεία βιοτεχνολογίας CureVac με έδρα το Τίμπιγκεν απασχολεί
ιδιαίτερα τους γερμανούς σχολιαστές. Για όσους δεν παρακολούθησαν την υπόθεση, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την
επιθυμία να εξαγοράσει ουσιαστικά φημισμένους επιστήμονες αλλά και την ίδια την εταιρεία, που καταβάλλει
προσπάθειες για να βρει εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, προκειμένου η χώρα του να έχει την αποκλειστικότητα στη
διάθεσή του με τα αντίστοιχα κέρδη. Η Neue Osnabrücker Zeitung καυτηριάζει τον αμερικανό πρόεδρο. «Τυπική
αντίδραση Τραμπ, σύμφωνα με το σύνθημα ΄πρώτα η Αμερική΄… Εάν συμβεί έτσι όπως το σκέπτεται, θα
ήταν σκάνδαλο. Διότι τα κριτήρια δεν θα ήταν με βάση την ηθική, αλλά το ποιος θα ακουμπούσε τα περισσότερα
χρήματα στο τραπέζι. Μόνο και μόνο η ιδέα μιας τέτοιας λύσης είναι καταδικαστέα και προσβλητική για άλλες χώρες,

ιδιαίτερα τις φιλικές. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι κρίσεις αποκαλύπτουν ποιον μπορεί κανείς να
εμπιστευτεί και ποιον όχι».
Και η Frankfurter Allgemeine Zeitung προς την ίδια κατεύθυνση. «Ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος προφανώς
υποτίμησε για μεγάλο διάστημα δημόσια τον κίνδυνο, ήθελε να προσελκύσει στη χώρα του την εταιρεία CureVac με
πολλά χρήματα. Για έναν επενδυτή που ψάχνει για γρήγορο κέρδος, θα ήταν ένα ελκυστικό ντίλ. Όμως ο Ντίτερ Χοπ, ο
κύριος μέτοχος της εταιρείας, απογοήτευσε τον Τραμπ. Η έρευνα (για το εμβόλιο) μένει στη Γερμανία, επειδή έχει την
οικονομική επιφάνεια για να το εξασφαλίσει. Σε περίπτωση που η CureVac καταφέρει τελικά να βρει το εμβόλιο, θα
πρέπει να του στήσει κανείς άγαλμα».
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Την 5η μεγαλύτερη πτώση από το 1999 είχε το Χ.Α. τη Δευτέρα ….
Οι 13 μεγαλύτερες πτώσεις στη σύγχρονη ιστορία (από το 1999) του Χ.Α.
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 (κρίση Covid – μεγάλη αύξηση των θυμάτων στην Ευρώπη και
ειδικά την Ιταλία), -13,39%
09/12/2014 (ημέρα κατά την οποία ουσιαστικά έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά) – 902,84 μονάδες,
–12,8%
16/03/2020 (Στα πλαίσια της κρίσης με τον Covid-19 – πρώτη ημέρα γενικευμένων
απαγορεύσεων στο άνοιγμα των καταστημάτων): 484,40 μονάδες, -12,24%
24/08/2015 (τον μήνα κατά τον οποίο το Χ.Α. είχε λειτουργήσει και πάλι μετά τα capital
controls) – 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 (κρίση 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%
01/04/1999 – 3.121,39 μονάδες, –7,6%
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