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Πάνω από το 4% η απόδοση του 10ετους ομολόγου – Πιθανή η παρέμβαση του ESM
για τα κρατικά ομόλογα
Το κλίμα πανικού εξαιτίας του κορωνοϊου δημιουργεί την «τέλεια καταιγίδα» για τα κρατικά ομόλογα της ευρωπαϊκής
περιφέρειας με το σφυροκόπημα και τις μαζικές ρευστοποιήσεις να εκτοξεύουν στα ύψη τις αποδόσεις ιταλικών και
ελληνικών κρατικών ομολόγων.
Το φράγμα του 4% ξεπέρασε το ελληνικό 10ετές, πάνω από το 3% η απόδοση του ιταλικού 10ετούς, για πρώτη φορά
από τον Φεβρουάριο του 2019.
Πιθανή η παρέμβαση του ESM
Oι μαζικές πωλήσεις κρατικών ομολόγων σε ολόκληρη την ευρωζώνη, που οδηγούν τις αποδόσεις των τίτλων στα ύψη
φέρνουν πιο κοντά την ανάληψη δράσης από τον ESM.
Δημοσίευμα του Μarket News, επαναφέρει το ζήτημα εκμετάλλευσης των κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Διάσωσης (ESM), τονίζοντας ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες μελετούν το ενδεχόμενο παρέμβασης του ESM στην αγορά
κρατικών ομολόγων.
Επικαλούμενο πηγές του Eurogroup το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το Ταμείο που δημιουργήθηκε για την διάσωση της
ευρωζώνης, θα μπορούσε να ενισχύσει την προσπάθεια σταθεροποίησης της αγοράς ομολόγων στην οποία επιδίδεται
η ΕΚΤ, η οποία όμως, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι τόσο αποτελεσματική.
Η ανάληψη δράσης του ΕSM με τη «δύναμη πυρός» των 400 εκατ. ευρω που διαθέτει, συζητήθηκε στο προχθεσινό
Εurogroup (16/3), όπως είχε αποκαλύψει το Reuters.
Ωστόσο δεν λήφθηκε κάποια απόφαση.
Υπενθυμίζεται ότι ο ESM σχεδιάστηκε για να βοηθά τις χώρες που έχουν χάσει την πρόσβασή τους στις αγορές.
Το σενάριο επανέρχεται σήμερα μετά την δραματική πτώση των αγορών, αλλά και την πρόβλεψη της ΕΚΤ για ύφεση της
τάξεως του 5% στην ευρωζώνη φέτος.
Λαγκάρντ: Πτώση του ΑΕΠ της ευρωζώνης έως 5%
Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine η επικεφαλής της ΕΚΤ Κρ. Λαγκάρντ, προειδοποίησε τους
Ευρωπαίους ηγέτες στη διάρκεια της χθεσινής Συνόδου Κορυφής, ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα μπορούσε να
υποχωρήσει φέτος έως και κατά 5% στην περίπτωση που τα έκτακτα μέτρα για τον κοροναϊό διαρκέσουν για ένα
τρίμηνο.
Νωρίτερα σήμερα η ΕΚΤ προχώρησε σε στοχευμένη παρέμβαση στην ιταλική αγορά ομολόγων στο πλαίσιο του
προγράμματος QE, μετά την εκτόξευση της απόδοσης του 10ετους ομολόγου πάνω από το 3%.
Εκτοξεύτηκε στο 4% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς
Στην εγχώρια αγορά, η οποία παραμένει αποκλεισμένη από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, η επιδείνωση ήταν
ακόμη μεγαλύτερη. Η απόδοση του 10ετους ξεπέρασε το 4%, του 5ετούς ομολόγου το 3,41% και του 15ετούς το 3,86%.
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 16 εκατ. ευρώ εκ
των οποίων τα 14 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές πώλησης.
Συνέχεια…
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Η απόδοση /του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε 4,15% έναντι -0,30% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου
με αποτέλεσμα το περιθώριο να διευρυνθεί στο 4,45% από 3,21%. Στην αγορά συναλλάγματος υποχωρεί το ευρώ με
αποτέλεσμα να διαπραγματεύεται νωρίς το απόγευμα στα 1,0897 δολ.
Οι επενδυτές συνεχίζουν να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο δολάριο εκτιμώντας ότι τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η
κυβέρνηση των ΗΠΑ θα είναι πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με αυτά που λαμβάνονται στην Ε.Ε, προκειμένου να
συγκρατήσουν την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας.
Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε
στα 1,0934 δολ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Νέες, ραγδαίες απώλειες στην Wall Street στοίχισαν στον Dow Jones τις 20.000
μονάδες
Το αμερικανικό χρηματιστήριο αδυνατεί να συνέλθει από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού ο οποίος
επελαύνει σε ΗΠΑ και Ευρώπη και απειλεί να ρίξει τις οικονομίες τους σε ύφεση.
Τα δισεκατομμύρια που δαπανούν και υπόσχονται να δαπανήσουν οι κυβερνήσεις για τη στήριξη των οικονομιών τους
δεν φαίνεται να καθησυχάζουν τους επενδυτές που ρευστοποιούν μαζικά τις τοποθετήσεις τους.
Με απώλειες άνω του 6% ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000
μονάδων σε μία ακόμη ημέρα έντονης μεταβλητότητας.
Δείκτες - Στατιστικά
Αναλυτικότερα, ο Dow Jones κατρακύλησε 1.338 μονάδες ή 6,3% στις 19.898 μονάδες.
Ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 131 μονάδες ή 5,18% στις 2.398 μονάδες.
Ο τεχνολογικός Nasdaq έχασε 344 μονάδες ή 4,7% στις 6.989 μονάδες.
Από τις μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη των blue chips, η Chevron σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες, χάνοντας
22%. Μεγάλες απώλειες και για την Boeing, η οποία έκλεισε στο -17,9%, έχοντας απωλέσει το 66% της αξίας της από τις
αρχές Μαρτίου.
Νωρίτερα, ο S&P βρέθηκε να χάνει πάνω από 7%, γεγονός που ενεργοποίησε ξανά τον "αυτόματο διακόπτη",
οδηγώντας σε αναστολή διαπραγμάτευσης του δείκτη για 15 λεπτά. Οι λεγόμενοι "αυτόματοι διακόπτες (circuit
breakers) είναι ένα μέτρο που έχει εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για τον περιορισμό των
ρευστοποιήσεων πανικού στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Το μέτρο διακόπτει προσωρινά τη διαπραγμάτευση ενός
δείκτη όταν αυτός σημειώσει απώλεια από ένα ποσοστό και πάνω.
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Autohellas: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 18,1% το 2019
Αύξηση ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 18,1% στα 555,4 εκατ.ευρώ παρουσίασε στη χρήση του 2019 η εταιρεία
Autohellas. Κατά την ίδια περίοδο τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 157,3 εκατ.ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,6%. Ακολούθως, αύξηση κατά 20,1%
παρουσίασαν και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους τα οποία ανήλθαν σε 46,6 εκατ.ευρώ από 38,8
εκατ.ευρώ το 2018.
Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε 294,5 εκατ.ευρώ στις 31/12/2019, έναντι 246,4 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο του προηγούμενου έτους. Κατά τη διάρκεια του 2019 επενδύθηκαν 169,9 εκατ.ευρώ στην αγορά νέων
οχημάτων, με τον στόλο του Ομίλου να έχει σημειώσει αύξηση άνω των 3.000 αυτοκινήτων στις 31.12.2019, αγγίζοντας
τα 48.300 αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 35.600 στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 12.700 στις 7 χώρες του εξωτερικού,
όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.
Να σημειωθεί ότι η εξαγορά της ΕΛΤΡΕΚΚΑ από τον όμιλο, επηρέασε τον κύκλο εργασιών μόλις κατά 14,4 εκατ.ευρώ
κατά τη διάρκεια του έτους, με την συναλλαγή να ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου 2019.
Στην ανακοίνωση της η εταιρεία προσθέτει ότι το 2020 εξελίσσεται σε μια χρονιά αβεβαιότητας λόγω του ιού COVID19 που αναπόφευκτα θα επηρεάσει και τον κλάδο δραστηριοποίησης της, ωστόσο σημειώνει ότι είναι πολύ νωρίς για
οποιεσδήποτε εκτιμήσεις. Παρόλα αυτά, με την ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και τη δομή του ομίλου, η διοίκηση
εκτιμά ότι υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τυχόν επιπτώσεις. Οι δύο πυλώνες δραστηριοποίησης, των
μισθώσεων και της εμπορίας αυτοκινήτων, δημιουργούν ισχυρές συνέργειες και παρέχουν την απαιτούμενη, για την
περίσταση, ευελιξία, καταλήγει.
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Κορωνοϊός - Δραματική έκκληση Μέρκελ στο πρώτο διάγγελμα εδώ και δεκαετίες:
Πάρτε στα σοβαρά την κατάσταση, τηρήστε τα μέτρα
Στο πρώτο της έκτακτο διάγγελμα στα 14 χρόνια που είναι καγκελάριος, η Άνγκελα Μέρκελ, έκανε μία δραματική
τηλεοπτική έκκληση
σε όλους τους πολίτες στη Γερμανία να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της εξάπλωσης

του κορωνοϊού.
«Η κατάσταση είναι σοβαρή, πάρτε την στα σοβαρά», τόνισε η Μέρκελ στο αποψινό της τηλεοπτικό της διάγγελμα.
«Πρέπει να περιορίσουμε τον κίνδυνο της μόλυνσης του ενός από τον άλλον όσο περισσότερο μπορούμε», προέτρεψε
τους πολίτες, από τους τους οποίους ζήτησε να συμμορφωθούν με τους επιβεβλημένοι κανόνες τήρησης της μεταξύ
τους απόστασης.
«Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρξε καμία πρόκληση για τη χώρα μας που να εξαρτάται τόσο πολύ από
την κοινή μας αλληλέγγυα δράση», πρόσθεσε. Η αιτία της δήλωσης είναι ότι, σύμφωνα με τις αρχές, οι περιορισμοί
που έχουν επιβληθεί στη δημόσια ζωή δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στην συμμόρφωση όλων των πολιτών να
αποφεύγουν τις ομαδικές συναντήσεις.
«Η Γερμανία διαθέτει βέβαια ένα εξαιρετικό σύστημα υγείας, ίσως ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, γι’ αυτό και
μπορεί κανείς να το εμπιστεύεται, αλλά τα νοσοκομεία μας θα ήταν υπερπλήρη εάν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
μεταφέρονταν σε αυτά πάρα πολλοί ασθενείς, οι οποίοι θα υποφέρουν από μια σοβαρή μορφή της λοίμωξης με
κορωνοϊό», πρόσθεσε η καγκελάριος λόγω του ταχέως αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων.
«Δεν πρόκειται για αφηρημένους αριθμούς σε μια στατιστική, αλλά για έναν πατέρα ή έναν παππού, μια μητέρα ή
μια γιαγιά, μία ή έναν σύντροφο. Είναι άνθρωποι», συμπλήρωσε.
Επειδή δεν υπάρχει ακόμη ούτε θεραπεία ούτε εμβόλιο, οι ενέργειες της κυβέρνησης έχουν ως στόχο την επιβράδυνση
της διάδοσης του ιού, ώστε να απλωθεί σε μήνες και έτσι να κερδίσουμε χρόνο, τόνισε η κυρία Μέρκελ και
παραδέχθηκε ότι οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί είναι άνευ προηγουμένου για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
της Γερμανίας, αλλά είναι αναγκαίοι.
«Δεν είμαστε καταδικασμένοι να δεχτούμε παθητικά την εξάπλωση του ιού», συνέχισε η καγκελάριος, τονίζοντας ότι
όσα μέτρα και αν λάβει το κράτος, το πιο αποτελεσματικό μέσο είμαστε εμείς οι ίδιοι. «Όλοι μετράνε, είναι αναγκαία
κάθε προσπάθεια», είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε, για μια ακόμη φορά, τους πολίτες να ακολουθούν τους κανόνες
και κυρίως να τηρούν αποστάσεις ο ένας από τον άλλον.
\
«Αυτή τη στιγμή
η απόσταση είναι ένδειξη φροντίδας. Πρέπει όσο το δυνατό να περιορίσουμε τον κίνδυνο να
μεταδώσουμε τον ιό», ανέφερε.
Η γερμανίδα καγκελάριος δεν απέκλεισε ακόμη το ενδεχόμενο να ληφθούν περισσότερα μέτρα.
«Ως κυβέρνηση θα εξετάσουμε τι πρέπει να διορθωθεί, αλλά και πού πιθανόν χρειάζεται κάτι ακόμη», είπε σχετικά
και ευχαρίστησε τόσο τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της Υγείας όσο και τους υπαλλήλους των σούπερ
μάρκετ. Και έκλεισε το διάγγελμά της λέγοντας: «Πρέπει, ακόμη και αν δεν έχουμε βιώσει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο, να
ενεργήσουμε με καρδιά και λογική και έτσι να σώσουμε ζωές. Προσέξτε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας».
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Με την αγορά την Τετάρτη να δείχνει κάποια σημάδια πως οι πωλητές είναι
κουρασμένοι …. Το Χ.Α. και οι αγορές αναζητούνε πάντα ένα ισχυρό θετικό σοκ…
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