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Με 10ετές ομόλογο η επόμενη έξοδος στις αγορές
Η μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση της χώρας στις αγορές το επόμενο διάστημα συνιστά κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης, ούτως
ώστε −μαζί με μια σειρά από άλλα εργαλεία, που περιλαμβάνουν το ΕΣΠΑ αλλά και τα κέρδη ομολόγων− να επεκτείνει την επάρκεια
διαθεσίμων του ελληνικού Δημοσίου. Δηλαδή να διασφαλίσει πως, ακόμα και σε ένα δυσμενές σενάριο παράτασης της υγειονομικής
κρίσης και της ανάγκης για μέτρα στήριξης, δεν θα βρεθεί μπροστά στην "πόρτα" του ESM.
Ούτως ή άλλως, η θέση της χώρας με ένα ισχυρό ταμειακό απόθεμα 20 + 15,7 δισ. ευρώ είναι προνομιακή σε σχέση με άλλα κράτη. Παρ’
όλα αυτά, οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ, και όχι μόνο, για ύφεση περί το 10%, αλλά και για δυσμενέστερα σενάρια παράτασης της υγειονομικής
κρίσης το δεύτερο εξάμηνο του 2020 καθώς και το 2021, αναγκάζουν το οικονομικό επιτελείο σε ένα "κυνήγι" εύρεσης εναλλακτικών
πηγών διαθέσιμων.
Το 10ετές
Σύμφωνα με πληροφορίες, η βασική πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι είναι η επόμενη κίνηση της χώρας στις αγορές να γίνει με
την έκδοση ενός 10ετούς ομολόγου. Προϋπόθεση είναι το κόστος δανεισμού να παραμείνει "λογικό", όπως χαρακτήρισε ο ίδιος ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τοποθέτησή του την έκδοση του 7ετούς ομολόγου τη Μεγάλη Τετάρτη, με την οποία η
κυβέρνηση άντλησε ποσό 2 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2%.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή του υπουργείου Οικονομικών, "αν η κυβέρνηση προχωρούσε στην έκδοση ενός 10ετούς σήμερα, το
κόστος θα ήταν λίγο πάνω από το 2,2%, έναντι του 3,86% που είχε πετύχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ". Και πάλι δηλαδή, εξηγούσε, θα
ήταν "ένα καλό αποτέλεσμα".
Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, που διαμορφώνεται με βάση τις εισηγήσεις από τον ΟΔΔΗΧ, αφορά, σύμφωνα
με πληροφορίες, διαδοχικές εκδόσεις μικρής αξίας όπως αυτή του 7ετούς, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα, έως τον Ιούνιο. Και τούτο
λόγω της αβεβαιότητας αναφορικά με το μέλλον των διεθνών αγορών, αλλά και διότι θα πρέπει να υπάρχει ένας "καθαρός ορίζοντας
επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων", όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές. Δεν αποκλείουν, άλλες πηγές, να τεθεί επί τάπητος και
θέμα έκδοσης 5ετούς και 15ετούς ομολόγου στη συνέχεια, αλλά και να αυξηθούν εκ νέου οι εκδόσεις εντόκων.
Αν οι αγορές το ευνοήσουν, αρμόδια στελέχη δεν κρύβουν την πρόθεσή τους για τη συλλογή ενός ποσού της τάξης των 10 δισ. ευρώ από
ανάλογες κινήσεις. Ο λόγος για ένα ποσό το οποίο αλλάζει δραστικά την εικόνα στο πεδίο των ταμειακών διαθεσίμων. Δηλαδή καλύπτει
σχεδόν όλο το ποσό το οποίο αναμένεται να "εξαϋλωθεί" έως και τον Ιούνιο προκειμένου να εφαρμοστούν τα μέτρα στήριξης που έχει ήδη
ενεργοποιήσει ή που σχεδιάζει έως τότε να θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.
Τα 14 έγιναν 12
Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη, με την έκδοση του 7ετούς και τα 2 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν, ο σχεδιασμός για χρήση των 14 από τα 20
δισ. ευρώ ταμειακών διαθεσίμων του κράτους και φορέων της γενικής κυβέρνησης που είναι τοποθετημένα στην Τράπεζα της Ελλάδος
και στις εμπορικές τράπεζες έχει αλλάξει κατά 2 δισ. ευρώ. Πλέον, το ποσό αυτό έχει περιοριστεί στα 12 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, αν το
σχέδιο ευοδωθεί, δεν θα έχει πειραχθεί σχεδόν καθόλου το "μαξιλάρι" έως και τον Ιούνιο.
Τα άλλα δύο όπλα: ΕΣΠΑ και κέρδη ομολόγων
Ωστόσο, προς τον σκοπό αυτό, η κυβέρνηση κινητοποιεί τουλάχιστον ακόμα δύο όπλα: Το πρώτο και σημαντικότερο όπλο σχετίζεται
με τα λεφτά που θα λάβει από το ΕΣΠΑ μέσα από τα πακέτα παρεμβάσεων στήριξης που αποφασίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον
προηγούμενο μήνα. Δηλαδή μέσα από την κάλυψη από κονδύλια του ΕΣΠΑ των επιδομάτων των 600-800 ευρώ, αλλά και από τη
συνδρομή κονδυλίων της Ε.Ε. στα δανειοδοτικά προγράμματα που "τρέχει" το υπουργείο Ανάπτυξης.
Το πρόβλημα σε αυτό το σχήμα −το οποίο μπορεί σε ένα λογικό σενάριο να φτάσει στα 3,5 δισ. ευρώ− είναι πως τα λεφτά από την Ε.Ε.
"παραδοσιακά" αργούν, καθώς ακολουθούν διαδικασία ΕΣΠΑ. Δηλαδή πρέπει να γίνει η κρατική δαπάνη για την πληρωμή των δράσεων
(π.χ. επιδόματα 800 ευρώ) και να ακολουθήσει −με χρονική υστέρηση κατά μέσο όρο δύο μηνών– η έγκριση της Ε.Ε. για να φτάσουν στα
ελληνικά ταμεία. Αυτή η "άσκηση" οδηγεί χρονικά σε εισροή των πόρων ακόμα και τον Ιούλιο...
Συνέχεια…
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Η κυβέρνηση προσβλέπει, πλέον, και στην έλευση των 640 εκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη ομολόγων στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Οι διαπραγματεύσεις
συνεχίζονται την άλλη εβδομάδα με τους "θεσμούς", με μεγάλο "αγκάθι" τον Νόμο Κατσέλη. Το πόρισμα θα εκδοθεί μέσα στον Μάιο, με τελικό στόχο μια απόφαση
έγκρισης της εν λόγω εκταμίευσης τον Ιούνιο.
Τα 3 νέα εργαλεία
Όσον αφορά την πιστοληπτική γραμμή ECCL, που αποφασίστηκε στο τελευταίο Eurogroup, η Ελλάδα υπό τις παρούσες συνθήκες δεν θέλει προφανώς να προσφύγει.
Άλλωστε, υπάρχει ένα "γκρίζο" σημείο αναφορικά με τη χρήση του ποσού, το οποίο τυπικά προορίζεται μόνο για υγειονομικές δαπάνες. Ως εκ τούτου, εξηγούν
διπλωματικές πήγες, ο μόνος τρόπος να "ανοίξει" η χρήση του ποσού και σε άλλες δαπάνες, συνδεδεμένες με τον κορονοϊό, αλλά για την τόνωση της
επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας και όχι μόνο του υγειονομικού συστήματος, είναι να προσφύγει ένα κράτος στον ESM και να γίνει μια διαπραγμάτευση για
ελαστική ερμηνεία του όρου. "Σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο κράτος που θα προσφύγει, ακόμα και σε ένα
δυσμενές σενάριο παράτασης της κρίσης υγείας", εξηγούν αρμόδιες πήγες.
Αντιθέτως, τα άλλα δύο εργαλεία που αποφασίστηκαν στη Σύνοδο Κορυφής είναι επιθυμητά για το ελληνικό οικονομικό επιτελείο. Ωστόσο και αυτά –όπως έγραφε το
"Κεφάλαιο" της προηγούμενης εβδομάδας− παραμένουν ασαφή. Ως εκ τούτου, όχι μόνο θα αργήσουν να φτάσουν στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι καν σαφές το ύψος
των χρημάτων που αναλογούν στη χώρα.
Ο λόγος για το πρόγραμμα "SURE", αξίας πιθανόν 1,4 δισ. ευρώ, το οποίο θα επιδοτεί θέσεις εργασίας την περίοδο της "β’ φάσης", δηλαδή της επιστροφής από το
lockdown σε μια νέα πραγματικότητα (π.χ., θα επιδοτεί εταιρείες για εκ περιτροπής απασχόληση σε περίπτωση που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλους τους
υπαλλήλους τους ή αν αυτό δεν ενδείκνυται για υγειονομικούς λόγους). Παράλληλα, δάνεια περί τα 3 δισ. ευρώ αναμένονται μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, με ενδιάμεσο τις τράπεζες ή άλλα funds, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις στη φάση της ανάκαμψης.
Βεβαίως, μεγάλος άγνωστος "Χ" παραμένουν οι αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής την άλλη εβδομάδα για την πραγματική
στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας με νέο χρήμα. Πέρα από την πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι για τη χρήση του 7ετούς Προϋπολογισμού της Ε.Ε. ως οχήματος
χρηματοδότησης, παραμένει μετέωρο και το τι θα γίνει με τον ESM. (πηγή: capital.gr)
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UBS: Ο κόσμος μετά τον Covid-19 ….
Σε έκθεση της για τις επιπτώσεις από τον Covid-19 στην παγκόσμια οικονομία, οι αναλυτές της UBS αναφέρουνε πως περισσότερο χρεωμένος, λιγότερο
παγκοσμιοποιημένος και πιο ψηφιακός θα είναι ο κόσμος μετά την κρίση του Covid-19. Και οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμασθούν για υψηλότερους φόρους,
χρηματοπιστωτική καταστολή(financial repression) και ήπια υψηλότερο πληθωρισμό, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του λαϊκισμού και προστατευτισμού,
υπογραμμίζει η UBS σε έκθεσή της.
Στη νέα τάξη πραγμάτων στη μετα-κορωνοϊό εποχή, οι αναλυτές της UBS αναμένουν μετάβαση από μια παγκοσμιοποιημένη αλυσίδα τροφοδοσίας σε τοπικές
εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και περισσότερες ψηφιακές παρά φυσικές υπηρεσίες.
Στο άμεσο μέλλον, η αγορά αναμένεται να εστιάσει το ενδιαφέρον της στο πόσο γρήγορα θα επέλθει χαλάρωση του lockdown, σε συνδυασμό με τους ρυθμούς
ανάκαμψης των εταιρικών κερδών. Οι επενδυτές όμως θα πρέπει να λάβουν υπόψη και πιθανές διαρθρωτικές αλλαγές που θα επέλθουν ως συνέπεια της
υγειονομικής κρίσης. Μετά τον Covid-19, ο κόσμος θα είναι λιγότερο παγκοσμιοποιημένος, με υψηλότερα επίπεδα χρέους και πιο ψηφιακός. Παρ’ όλα αυτά, οι
αναλυτές της UBS δεν θεωρούν ότι η κρίση έχει μεταβάλει ουσιαστικά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για ήπια οικονομική ανάπτυξη. «Αναμένουμε αυξημένες
επενδύσεις σε αυτοματοποίηση και ρομποτική, καθώς και ενισχυμένη τάση παράτασης της εργασιακής ζωής, αναπληρώνοντας τον αρνητικό αντίκτυπο της
χρηματοπιστωτικής καταστολής και του λαϊκισμού. Παρ’ όλα αυτά, η πρόσφατη υποχώρηση στις αποδόσεις ομολόγων υψηλής ποιότητας σημαίνει ότι οι επενδυτές θα
πρέπει να επαναξιολογήσουν το ρόλο του ρευστού και των ομολόγων στα χαρτοφυλάκιά τους», αναφέρει η έκθεση.
Τι συνεπάγονται τα νέα δεδομένα για τους επενδυτές; Όσοι είναι διατεθειμένοι για την ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου θα μπορούσαν να μειώσουν την έκθεσή τους σε
ρευστό και ομόλογα υψηλής ποιότητας και να στραφούν σε χρεόγραφα υψηλότερων αποδόσεων αλλά και στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου με μεγαλύτερη
έκθεση σε διεθνείς μετοχές. Παράλληλα, θα μπορούσαν να εξετάσουν και εναλλακτικές στρατηγικές, όπως χρεόγραφα προστατευμένα από τον πληθωρισμό(ΤΙPS) ή
ιδιωτικές αγορές. Παράλληλα, θα πρέπει να επιδιώξουν μεγαλύτερη έκθεση σε στοιχεία ενεργητικού που θα ευνοηθούν των μακροπρόθεσμων τάσεων, όπως
εταιρείες με έκθεση σε αυτοματοποίηση και ρομποτική, ψηφιακή μετάβαση, fintech, ηλεκτρονικό εμπόριο, HealthTech και γενετικές θεραπείες.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της UBS, τα άνευ προηγουμένου μέτρα των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο για τη στήριξη πληττόμενων επιχειρήσεων και
νοικοκυριών αλλά και για την επανεκκίνηση της οικονομίας συνεπάγονται έναν περισσότερο χρεωμένο κόσμο στα τέλη της κρίσης. Ακόμη δεν είναι σαφές το μέγεθος
των δημοσιονομικών δαπανών, δεδομένων όμως των εκτιμήσεων της UBS, το κρατικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα είναι 15% με 25% υψηλότερο έως τα τέλη του
2021 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019 για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ.
Μόλις παρέλθει η κρίση, θα ολοκληρωθούν τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα ενίσχυσης και θα υποχωρήσουν και τα ελλείμματα προϋπολογισμού. Εν αντιθέσει όμως
με την περίοδο μετά την πιστωτική κρίση του 2008, η UBS δεν αναμένει ότι οι κυβερνήσεις θα προχωρήσουν σε βαθιές μειώσεις των κρατικών δαπανών, δεδομένης
της αρνητικής εμπειρίας από την εποχή λιτότητας στη διάρκεια της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, το χαμηλότερο κόστος χρέους και την ενίσχυση των πολιτικών
αιτημάτων για δαπάνες σε κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος υγείας.
«Γι’ αυτό το λόγο, αναμένουμε ότι τα επίπεδα δημοσιονομικών δαπανών θα παραμείνουν υψηλά και πέραν του 2020. Θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή
για το πώς οι κυβερνήσεις θα χρηματοδοτήσουν αυτό το χρέος αναμένουμε όμως ότι θα στραφούν σε τρία μέσα: Χρηματοπιστωτική καταστολή, υψηλότερη
φορολόγηση και ήπια υψηλότερο πληθωρισμό», εξηγεί η UBS στην έκθεσή της.
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Κορονοϊός: Άνευ προηγουμένου συρρίκνωση του ΑΕΠ της Κίνας το πρώτο
τρίμηνο του 2020 (αν και η τελική επίδοση ήτανε καλύτερη του αναμενομένου)
Η κινεζική οικονομία συρρικνώθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία το πρώτο τρίμηνο, κατά 6,8% του ΑΕΠ σε
ετήσια βάση, κάτι που αποδίδεται στον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού, που είχε συνέπεια να
ανασταλεί σχεδόν κάθε δραστηριότητα στη χώρα, αποκαλύπτουν επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν
σήμερα.
Η πτώση πάντως ήταν μικρότερη από ό,τι προέβλεπε μεσοσταθμικά ομάδα αναλυτών που συμμετείχαν σε
έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου (-8,2%).
Πρόκειται μολαταύτα για τη χειρότερη επίδοση της οικονομίας της Κίνας αφότου άρχισαν να
δημοσιοποιούνται δεδομένα για την πορεία του ΑΕΠ ανά τρίμηνο, στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το
τελευταίο τρίμηνο του 2019, καταγραφόταν ανάπτυξη 6%.
Η Κίνα έχει να καταγράψει συρρίκνωση του ΑΕΠ της σε ετήσια βάση από το 1976.
Αν και τα στοιχεία που ανακοινώνει η Κίνα αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη από αρκετούς ειδικούς,
εξετάζονται πάντα με μεγάλη προσοχή από τους αναλυτές, με δεδομένο το τεράστιο βάρος της χώρας για την
παγκόσμια οικονομία.
Εν μέσω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, η Κίνα αναμένεται να βρεθεί
αντιμέτωπη «με νέες δυσκολίες και προκλήσεις στην επανεκκίνηση της δραστηριότητας και της παραγωγής»,
αναγνώρισε μιλώντας στον Τύπο ο Μάο Σενγκγιόνγκ, εκπρόσωπος της κινεζικής εθνικής στατιστικής
υπηρεσίας.
Για να αναχαιτίσει την εξάπλωση του κορονοϊού, που είχε ως χθες Πέμπτη στοιχίσει τη ζωή σε 3.342
ανθρώπους, επισήμως τουλάχιστον, το Πεκίνο επέβαλε άνευ προηγουμένου μέτρα περιορισμού της κίνησης των
πολιτών, αναστέλλοντας πρακτικά την οικονομική δραστηριότητα στο σύνολό της.
Οι πωλήσεις λιανικής έκαναν νέα βουτιά τον Μάρτιο (-15,8%) σε ετήσια βάση, πάντως το πλήγμα για τη
βιομηχανική παραγωγή ήταν λιγότερο βαρύ (-1,1%).
Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων μηνών, για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι πωλήσεις
λιανικής είχαν υποχωρήσει κατά 20,5% ενώ η βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 13,5%.
Παρά τη βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης τις τελευταίες εβδομάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια
Κινέζοι συνεχίζουν να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, λόγω του φόβου ότι θα μολυνθούν.
Μεταξύ του Απριλίου και του Ιουνίου, η Κίνα αναμένεται να επιστρέψει στην ανάπτυξη, αφού βίωσε το πρώτο
τρίμηνο την «πιο ακραία επιβράδυνση (της οικονομικής δραστηριότητας) από την Πολιτιστική Επανάσταση»,
που είχε λάβει τέλος το 1976, εκτιμά ο αναλυτής Τζούλιαν Έβανς-Πρίτσαρντ της εταιρείας Capital Economics.
Ο ασιατικός γίγαντας ωστόσο κάθε άλλο παρά έχει αφήσει πίσω του τον αντίκτυπο της πανδημίας. Οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζει απεναντίας ενδέχεται να κλιμακωθούν περαιτέρω, σύμφωνα με τον ΈβανςΠρίτσαρντ: οι κυριότερες εξ αυτών είναι η αύξηση της ανεργίας, η ανεπαρκής εσωτερική ζήτηση και η ολοένα
πιο δύσκολη συγκυρία στο εξωτερικό, που πλήττει τις εξαγωγές.
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Ημερήσια Νέα

Κορονοϊός: Το έλλειμμα της Ιταλίας θα κυμανθεί περί το 10% του ΑΕΠ το 2020
Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας θα αυξηθεί γύρω στο 10% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος φέτος, εκτίμησε
ανώτερος ιταλός κυβερνητικός αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς χθες, καθώς η Ρώμη αυξάνει
τον δανεισμό για να αμβλύνει τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού ενώ η οικονομία βυθίζεται σε ύφεση.
Στην αρχή του χρόνου η ιταλική κυβέρνηση προέβλεπε δημόσιο έλλειμμα 2,2% του ΑΕΠ φέτος, μετά το 1,6% που
κατέγραψε το 2019, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 12ετίας. Αλλά τα σχέδια της Ρώμης διέγραψε η πανδημία.
Η ιταλική κυβέρνηση
είχε καταγράψει διψήφιο έλλειμμα για τελευταία φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η πανδημία του κορονοϊού, που άρχισε να εξαπλώνεται στην Ιταλία την 21η Φεβρουαρίου, ανάγκασε την κυβέρνηση να
επιβάλλει καραντίνα. Το lockdown γονάτισε την ιταλική οικονομία. Η κυβέρνηση ανήγγειλε μέτρα και πακέτα στήριξης
των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Η χερσόνησος θρηνεί πλέον τουλάχιστον 22.170 θανάτους εξαιτίας της ασθένειας COVID-19, επί συνόλου σχεδόν 169.000
κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Τα νέα κρούσματα μόλυνσης αυξήθηκαν ξανά χθες Πέμπτη, φθάνοντας τα
3.786.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεψε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της
ευρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά 9,1% του ΑΕΠ φέτος. Αν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη βαθύτερη
ύφεση οποιασδήποτε από τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Το πακέτο μέτρων αξίας 25 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο αύξησε τη χρηματοδότηση για το
ιταλικό σύστημα υγείας και κατένειμε κεφάλαια για να υποστηριχθούν τα εισοδήματα των αυτοαπασχολούμενων και των
εργαζομένων οι συμβάσεις των οποίων αναστέλλονται, ή απολύονται.
Ακολούθησαν κι άλλα μέτρα, για να προσφερθεί βοήθεια στους φτωχότερους και τους πιο ευάλωτους, καθώς και για να
προσφερθούν εγγυήσεις του δημοσίου στις τραπεζικές χορηγήσεις προς εταιρείες ώστε να διασφαλιστεί η ρευστότητα
τους.
Η Ρώμη σκοπεύει να ανακοινώσει ακόμη ένα πακέτο μέτρων εντός του μήνα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης προς
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από την καραντίνα.
«Το έλλειμμα ήδη πλησιάζει το 8% του ΑΕΠ και το νέο πακέτο τόνωσης της οικονομίας θα το αυξήσει κατά τουλάχιστον
άλλες δύο εκατοστιαίες μονάδες», υπολόγισε η πηγή του Ρόιτερς. Ο αξιωματούχος ζήτησε να μην κατονομαστεί, εξαιτίας
της λεπτής φύσης του ζητήματος.
Το υπουργείο Οικονομίας της Ιταλίας δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο για το ζήτημα.
Τον Μάρτιο, ο σύνδεσμος των ιταλικών βιομηχανιών Confindustria εκτιμούσε πως το έλλειμμα θα αυξηθεί γύρω στο 5%,
παίρνοντας υπόψη του μόνο το πρώτο πακέτο μέτρων.
Το δημόσιο χρέος της Ιταλίας συγκαταλέγεται στα υψηλότερα στον κόσμο. Η Ρώμη χρειάζεται περίπου 400
δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για να το αναχρηματοδοτεί.
Η κυβέρνηση θα ζητήσει από το κοινοβούλιο στη Ρώμη την έγκρισή του για την αύξηση του ελλείμματος. Νεότερες
εκτιμήσεις για τα δημοσιονομικά και την ανάπτυξη θα δημοσιοποιηθούν μέσα στον μήνα από το υπουργείο Οικονομίας.
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 το πρώτο μισό του Απριλίου

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 Απριλίου
7,89%
-3,00%
21,45%
23,82%
11,82%
0,61%
11,89%
13,87%
61,56%
14,34%
-5,57%
-7,14%
3,71%
4,04%
24,62%
12,66%
10,82%
7,59%
-1,44%
6,74%
-7,10%
10,63%
10,29%
12,76%
5,03%

Απόδοση από
01/01/20
-11,64%
-64,64%
-40,00%
-41,69%
-23,78%
-12,58%
-38,50%
-27,61%
-44,18%
-30,90%
-61,26%
-60,13%
-24,60%
-27,95%
-32,01%
-25,18%
-30,88%
-23,48%
-41,07%
-17,81%
-57,99%
-9,62%
-40,08%
7,31%
-44,13%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

8,68%
7,66%
-5,36%

-33,81%
-36,47%
-61,65%
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