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Ανησυχία για τις προθέσεις της ΕΚΤ, μετά τη δημιουργία του Ταμείου
Ανάκαμψης
Αναμφίβολα η ετοιμότητα της διπλής παρέμβασης της ΕΚΤ με το PEPP (1,35 τρισ.) και το υπέρογκο TLTRO ΙΙΙ (1,3 τρισ.)
αμέσως μετά την επιβεβαίωση της πανδημίας τον Μάρτιο, ήταν αυτή που έδωσε τον χρόνο στις κυβερνήσεις της Ε.Ε. να
καταλήξουν στο δικό τους έκτακτο Ταμείο Ανάκαμψης (750 δισ.) τέσσερις μήνες αργότερα, χωρίς στο μεταξύ να
καταρρεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Τώρα όμως μετά τη συμφωνία της Τρίτης στη Σύνοδος Κορυφής, αναβιώνει η συζήτηση στο ευρύτερο περιβάλλον της
Φρανκφούρτης, αλλά και στο Βερολίνο, για το κατά πόσο στη Διοίκηση της ΕΚΤ θα τεθεί το θέμα της σταδιακής
αναστολής ή επιβράδυνσης του PEPP, ήτοι των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις αγορές κρατικού
χρέους από τη δευτερογενή αγορά.
Ένας από τους λόγους για τους οποίους το θέμα έχει αρχίσει να αναβιώνει και πάλι έχει να κάνει με το ότι πλησιάζει η
ημερομηνία (5/8) που είχε θέσει το Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης για τη "νομιμότητα” των αγορών ομολόγων
από την ΕΚΤ...
Παρά το γεγονός ότι σιωπηρά έχει υιοθετηθεί η άποψη, πως οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή η Bundesbank και η Bundetag
έχουν πάρει "χωρίς θόρυβο” τις απαραίτητες επεξηγήσεις από την ΕΚΤ, εντούτοις στο πολιτικό περιβάλλον της κυβέρνησης
το ζήτημα παραμένει "ανοικτό”, όσο οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ ειδικά στο πλαίσιο των αγορών του PEPP, συνεχίζουν να
παρεκκλίνουν από τη νόμιμη "κλείδα” των χωρών μελών της Ε.Ε.
Η κα Λαγκάρντ απαντώντας σε σχετική ερώτηση μετά το τελευταίο Συμβούλιο της ΕΚΤ, υπερασπίσθηκε σθεναρά το
δικαίωμα της ΕΚΤ να κινείται στο πλαίσιο του PEPP με την απαραίτητη "ευελιξία” που αποτελεί -όπως είπε- το
χαρακτηριστικό του Προγράμματος αυτού. Αλλά άφησε ταυτόχρονα ανοικτό το ενδεχόμενο για προσαρμογές ανάλογα την
κατάσταση στην οποία η ΕΚΤ είναι υποχρεωμένη να ενεργεί.
Ορισμένοι αναλυτές "ερμήνευσαν” τις απαντήσεις που έδωσε η κα Λαγκάρντ ως επαρκώς "ευέλικτες” ώστε να αφήνουν το
περιθώριο αλλαγών κατεύθυνσης ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. ενόψει της Συνόδου Κορυφής.
Βέβαια η κα Λαγκάρντ στην ίδια συνέντευξη επέμεινε – πριν από την Σύνοδο Κορυφής – ότι όπως εκτιμά η ΕΚΤ θα
εξαντλήσει το ποσό που είναι διαθέσιμο στο PEPP καθώς οι συνθήκες της οικονομίας και της πανδημίας στην Ευρώπη
συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Παρ' όλα αυτά, κύκλοι στην Φρανκφούρτη που βρίσκονται σε επαφή με τα όσα
συζητούνται εκεί ιδιαίτερα στο περιβάλλον της διοίκησης της Bundesbank, επιμένουν ότι το ενδεχόμενο επιβράδυνσης των
παρεμβάσεων της ΕΚΤ στη δευτερογενή αγορά ομολόγων είναι πολύ πιθανό, ακόμα και σαν test των αντιδράσεων των
αγορών μετά τη συμφωνία του Ταμείου Ανάκαμψης. Βέβαια μία έστω και προσωρινή επιβράδυνση των παρεμβάσεων της
ΕΚΤ στη δευτερογενή αγορά, ειδικά για τίτλους της Ιταλίας, αναμένεται ότι θα προκαλέσει αύξηση αποδόσεων και των
spreads, πολύ περισσότερο μάλιστα αν αυτό γίνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο ενισχύονται οι φόβοι υποτροπής της
πανδημίας, ενώ παραμένουν αυξημένες οι απαιτήσεων κάλυψης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
Αθήνα και PEPP
Από την πλευρά της Αθήνας δεν υπάρχουν προς το παρόν ανησυχίες στην κατεύθυνση αυτή καθώς η στάση των αγορών
φαίνεται να έχει διαφοροποιηθεί ακόμα και πριν την πανδημία και έχουν αποσυνδεθεί οι επιφυλάξεις που υπάρχουν για την
Ιταλία, απέναντι στις προσδοκίες που υπάρχουν για την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρεται αρμοδίως -παρά τις
δημοσιονομικές "τρύπες” που έχει δημιουργήσει η κρίση και η καραντίνα τους τελευταίους μήνες- η διατήρηση, αφενός του
"μαξιλαριού” της συμφωνίας του Ιούνη του 2018, αφετέρου οι πολύ μικρές τρέχουσες ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους και ο ελάχιστος
όγκος διαθέσιμων στις αγορές ελληνικών ομολόγων, μαζί με το επερχόμενο πρόσθετο δημοσιονομικό "μαξιλάρι” από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνθέτουν ένα
περιβάλλον που μάλλον απομακρύνει το ενδεχόμενο εμφάνισης πιέσεων στα επιτόκια και τα spreads.
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ΙΟΒΕ - ΟΟΣΑ - Έμφαση στη συνέχιση μεταρρυθμίσεων στην Ελλαδα
Για το φάσμα ενός δεύτερου κύματος πανδημίας από το φθινόπωρο προειδοποίησε ο επικεφαλής του τομέα
μελετών για τις οικονομίες των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, Αλβάρο Περέιρα, μιλώντας σε εκδήλωση που
διοργάνωσε το ΙΟΒΕ. Παράλληλα ο κ. Περέιρα αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα
υπογράμμισε την ανάγκη υλοποίησης μεταρρυθμίσεων αλλά και ενίσχυσης των επενδύσεων.
Στην εκδήλωση ο κ. Περέιρα μαζί με τους συγγραφείς της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα το 2020,
Μάουρο Πίσου και Τιμ Μπούλμαν, παρουσίασαν τα βασικά ευρήματα της έκθεσης ενώ ακολούθησε συζήτηση
στην οποία μετείχε ο επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής του Ομίλου Τράπεζας
Πειραιώς, Ηλίας Λεκκός και η επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Δάφνη Νικολίτσα. Την εκδήλωση και την συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε ο γενικός διευθυντής του
ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας.
Στην παρέμβασή του ο κ. Περέιρα αναφέρθηκε στην αποτελεσματική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από
την Ελλάδα προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, καθώς είναι πολύ πιθανό ένα
δεύτερο κύμα της πανδημίας το φθινόπωρο. Υπενθύμισε την περίπτωση της Αυστραλίας, η οποία είχε
διαχειριστεί με επιτυχία το 1918 το πρώτο κύμα της πανδημίας ισπανικής γρίπης, ωστόσο ακολούθησε
εφησυχασμός, που οδήγησε σε μεγάλο αριθμό θανάτων στο δεύτερο κύμα.
Ο κ. Περέιρα εκτίνησε ότι οι επιπτώσεις του COVID 19 στη διεθνή, αλλά και στην ελληνική οικονομία θα
αποτυπωθούν από τον Σεπτέμβριο, με αύξηση της ανεργίας και των χρεοκοπιών. Σημείωσε, επίσης, την ανάγκη
περαιτέρω υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να
αμβλυθούν οι επιπτώσεις στην απασχόληση και να αποφευχθούν εταιρικές χρεοκοπίες. Αναφέρθηκε, επίσης,
στην σημασία των επενδύσεων, και την ενίσχυσή τους, ως προϋπόθεση για την έξοδο της Ελλάδας από την
κρίση.
Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στο θέμα των μεταρρυμίσεων αναφέροντας μεταξύ άλλων την ανάγκη στήριξης των
ασθενέστερων και των ανέργων, με ενεργητικά προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας, την επιτάχυνση
της ψηφιακής μετάβασης και της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και την ανάγκη μείωσης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Ειδικά στο θέμα της εργασίας υπογράμμισε την ανάγκη μείωσης το φόρων και των
επιβαρύνσεων.
Οι συντάκτες της έκθεσης, Μάουρο Πίσου και Τιμ Μπούλμαν, σημείωσαν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει
να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων προκλήσεων,
μεταρρυθμίσεις που δεν πρέπει να συνδέονται με λιτότητα.
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Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί
Μυτιληναίος Α.Ε.

μονάδα
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμφώνησε να στηρίξει χρηματοδοτικά την κατασκευή μιας νέας μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας της Μυτιληναίος Α.Ε. στην Ελλάδα.
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, αυτή η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT), ισχύος 826 MW, η οποία θα
κατασκευαστεί στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, θα αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα και θα διευκολύνει τη
σταδιακή παύση του μεγαλύτερου μέρους της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη έως το 2023, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην κάλυψη
της ζήτησης ενέργειας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, διευθύνων σύμβουλος της Μυτιληναίος Α.Ε., δήλωσε σχετικά πως «η σημασία της μονάδας του Αγίου
Νικολάου και ο στόχος της να συμβάλει σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μέλλον για την Ελλάδα αναγνωρίζονται με αυτό το πρώτο δάνειο
της ΕΤΕπ προς την Μυτιληναίος Α.Ε. Το νέο μακροπρόθεσμο δάνειο της ΕΤΕπ δείχνει πως η Τράπεζα της ΕΕ στηρίζει επενδύσεις
μετασχηματισμού σε αυτή τη χώρα».
Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει μοναδική τεχνική και χρηματοδοτική εμπειρία στον ενεργειακό τομέα και είναι
ένας πολύτιμος εταίρος για την Ελλάδα στην προσπάθειά της να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους της και να καταργήσει σταδιακά
έως το 2028 τη χρήση του λιγνίτη. Είμαστε ευτυχείς για το ότι η ΕΤΕπ αναγνωρίζει τη σημασία της στήριξης της ενεργειακής
μετάβασης στην Ελλάδα και για τη χρηματοδότηση που χορηγεί στη μονάδα του Αγίου Νικολάου».
Ο κ. Andrew McDowell, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αρμόδιος για τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στην
Ελλάδα, δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει ενεργά την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα. Μέρος της
χρηματοδοτικής πολιτικής μας στον τομέα της ενέργειας που συμφωνήθηκε το 2019, είναι η δέσμευση να συνεχίσουμε να
υποστηρίζουμε μια σειρά από έργα φυσικού αερίου, τα οποία ήταν ήδη υπό αξιολόγηση, μέχρι την πλήρη μετάβαση σε αποκλειστική
χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2021. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΤΕπ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να διαθέσει 125
εκατ. ευρώ στην Μυτιληναίος Α.Ε. για να υποστηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας. Η ΕΤΕπ προσβλέπει στην αγαστή
συνεργασία με τη Μυτιληναίος Α.Ε. και άλλους συνεργάτες που έχουν ηγετική θέση στον τομέα της ενέργειας οι οποίοι θα στηρίξουν
μελλοντικές επενδύσεις για να προωθήσουν την καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα».
Ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη
Η ΕΤΕπ θα χορηγήσει ένα 8ετές δάνειο ύψους 125 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της κατασκευής και της σύνδεσης της νέας
μονάδας, κόστους 322 εκατ. ευρώ, στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, δίπλα σε υπάρχον ενεργειακό κέντρο και βιομηχανικό συγκρότημα.
Το δάνειο της ΕΤΕπ καλύπτεται με εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.
Έργο καίριας σημασίας εν όψει της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και της ανάπτυξης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στην Ελλάδα
Η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 826 MW, θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκούς
δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την υποστήριξη της απόσυρσης όλων - πλην μίας - των λιγνιτικών μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα έως το 2023. Σήμερα ο λιγνίτης αντιπροσωπεύει 4 GW παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ή
το
22%
της
συνολικής
δυναμικότητας.
Η μονάδα του Αγίου Νικολάου θα προσφέρει επίσης ευελιξία, συμβάλλοντας στην αύξηση της χρήσης διαλείπουσας αιολικής και
ηλιακής ενέργειας στο μέλλον, και θα επιτρέψει την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και των
νησιών.
Η νέα μονάδα θα είναι η αποδοτικότερη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και θα χρησιμοποιεί υπερσύγχρονη
τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου. Η νέα επένδυση της Μυτιληναίος Α.Ε. θα συμβάλει επίσης στη διαφοροποίηση της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στον ενεργειακό τομέα.
Περιβαλλοντική
παρακολούθηση
και
δημόσια
διαβούλευση
Ο φορέας υλοποίησης του έργου θα παρακολουθήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας κατά την κατασκευή και την αρχική
λειτουργία της. Αυτό θα περιλαμβάνει εξειδικευμένη παρακολούθηση της υδρόβιας πανίδας στον Κορινθιακό Κόλπο πλησίον του
έργου.
Πριν από τη χορήγηση έγκρισης από την κυβέρνηση για το έργο, πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν
περιφερειακές αρχές, η τοπική κοινότητα και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Δεν εκφράστηκε καμία αρνητική γνώμη εκ μέρους των
ενδιαφερομένων.
Αναθεώρηση της χρηματοδοτικής πολιτικής της ΕΤΕπ στον τομέα της ενέργειας
Η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στον Άγιο Νικόλαο αναμένεται να παράγει απόλυτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 320 gCO2 /
kWh.
Το μέγεθος αυτό είναι εντός του ορίου των 550 gCO2 / kWh το οποίο έθεταν οι προδιαγραφές της ΕΤΕπ για τις επιδόσεις όσον αφορά
τις εκπομπές, όπως ίσχυαν κατά την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου.
Αφότου το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου, η ΕΤΕπ έχει θεσπίσει νέα χρηματοδοτική πολιτική
για τον τομέα της ενέργειας, βάσει της οποίας έως το τέλος του 2021 θα παύσει τελείως να χρηματοδοτεί την παραγωγή ενέργειας από
ορυκτά καύσιμα.
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«Η Ά. Μέρκελ απέτρεψε θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας»,
σύμφωνα με δημοσίευμα της «Bild»

Θερμό επεισόδιο
 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέτρεψε την τελευταία στιγμή χθες το βράδυ η καγκελάριος Άγγελα
Μέρκελ, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Bild» με τον τίτλο: «Τα πολεμικά πλοία του Ερντογάν
ήταν ήδη εν πλω. Η Μέρκελ σταματά στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων».
Σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτό που συνέβη χθες το βράδυ στα νότια παράλια της Τουρκίας «θυμίζει τα δραματικά
γεγονότα της κρίσης των πυραύλων στην Κούβα το 1962»: Πολεμικά σκάφη εχθρικών χωρών, τα οποία πλησίαζαν μια
κόκκινη γραμμή και παραμόνευαν το ένα το άλλο. Αυτή τη φορά οι δυνάμεις δύο εταίρων του ΝΑΤΟ παρατάχθηκαν η μία
απέναντι στον άλλη, βρισκόταν σε εξέλιξη μια στρατιωτική κλιμάκωση - την οποία η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ
εμπόδισε μάλλον την τελευταία στιγμή».
«Χθες το πρωί η Τουρκία έκανε γνωστό ότι θέλει να αναζητήσει αέριο νοτίως του μικρού ελληνικού νησιού Καστελόριζο.
Το νησί βρίσκεται μόνο τρία χιλιόμετρα από τις νότιες ακτές της Τουρκίας και τόσο η Άγκυρα όσο και η Αθήνα θεωρούν
δική τους "Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη" τα γύρω ύδατα και τον πιθανόν πλούσιο σε κοιτάσματα θαλάσσιο πυθμένα.
Γι' αυτόν το λόγο η Ελλάδα επιδιώκει να αποτρέψει με κάθε κόστος την Τουρκία από την εκμετάλλευση του "δικού της"
φυσικού αερίου στην περιοχή», συνεχίζει το δημοσίευμα και προσθέτει ότι ήδη το πρωί δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 της
τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν υπερπτήση πάνω από το Καστελόριζο. «Η Ελλάδα, με τη σειρά της,
απάντησε στέλνοντας μαχητικά αεροσκάφη», αναφέρει η «Bild». «Το μεσημέρι, το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό κήρυξε
κατάσταση συναγερμού. Όλες οι καλοκαιρινές διακοπές των στρατιωτών ανεστάλησαν», επισημαίνεται, ενώ επέστρεψε
εσπευσμένα από την Κύπρο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνος Φλώρος, «λόγω της
στρατιωτικής δραστηριότητας γύρω από την τουρκική ναυτική βάση Ακσάζ».
«Το βράδυ κατέστη σαφές: 18 τουρκικά πολεμικά πλοία κατευθύνθηκαν προς το Καστελόριζο, όπως πληροφορήθηκε η “
Bild” από ελληνικούς στρατιωτικούς κύκλους. Αλλά και ελληνικά πολεμικά πλοία έπλευσαν προς το νησί. Μια κατάσταση
που θα μπορούσε να οδηγήσει ανά πάσα στιγμή σε κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών του ΝΑΤΟ», συνεχίζει το
δημοσίευμα. «Αλλά μετά ήρθε η Μέρκελ, τηλεφώνησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της “ Bild”, κυριολεκτικά την
τελευταία στιγμή, στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
προκειμένου να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο βαριά οπλισμένων και έτοιμων για καβγά. Με επιτυχία! Ο τουρκικός
πολεμικός στόλος άλλαξε πορεία και έπλευσε προς την αντίθετη κατεύθυνση, οι εντάσεις για την ώρα υποχώρησαν!»,
γράφει η γερμανική εφημερίδα, η οποία παραθέτει και απόσπασμα των χθεσινών δηλώσεων του Γερμανού υπουργού
Εξωτερικών Χάικο Μάας από την Αθήνα, ότι χρειάζεται ανοιχτός διάλογος «χωρίς προκλήσεις». Μια δήλωση, η οποία,
όπως γράφει η εφημερίδα, μάλλον προκάλεσε την τουρκική κυβέρνηση. «Μόνο η θαρραλέα παρέμβαση της καγκελάριου
\ πέτυχε την εξομάλυνση της κατάστασης -τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Τετάρτης», καταλήγει το
το απόγευμα
δημοσίευμα.
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H τρελή πτήση του ευρώ
Όπως έγραψε το Bloomberg την Τετάρτη, η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο ενισχύθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τον
Οκτώβριο του 2018, καθώς η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τόνωση της οικονομίας μετά τη λαίλαπα του
κορωνοϊού προσελκύει τους διεθνείς επενδυτές σε επενδυτικά assets της ΕΕ.
Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Bloomberg, το ευρώ σημείωσε άνοδο 0,5% στο 1,1584 , καθώς οι επενδυτές
συνειδητοποιούν τον αντίκτυπο της συμφωνίας των ηγετών, η οποία θα διαθέσει 750 δισεκατομμύρια ευρώ για να
ξεκολλήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες από τη χειρότερη ύφεση της μνήμης, «σφίγγοντας» ταυτόχρονα τους οικονομικούς
δεσμούς μεταξύ των 27 μελών της Ε.Ε.
Όπως έγραψε το Bloomberg, το κοινό νόμισμα «πανηγυρίζει τη βελτίωση των θεμελιωδών του δεδομένων», δήλωσε
η Τζέιν Φόλι, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος στη Rabobank. «Το μέγεθος του ταμείου ανάκτησης δεν είναι
τεράστιο και πιθανότατα θα ήταν ανεπαρκές εάν ένα δεύτερο κύμα lockdown πλήξει την ήπειρο. Ωστόσο, το γεγονός ότι η
ΕΕ κατάφερε να πετύχει έναν συμβιβασμό νωρίτερα από ό, τι πολλοί περίμεναν είναι σημαντικό».
Τα περιουσιακά στοιχεία της περιοχής έκαναν ράλι.
Ο δείκτης DAX της Γερμανίας είναι πλέον σχεδόν θετικός από την αρχή του έτους, ενώ ο δείκτης Stoxx Europe 600 έχει
προσθέσει 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση από τα χαμηλά των μέσων Μαρτίου.
Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Bloomberg, ήδη από χθες μετά την επίτευξη συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής που
χαιρετίσθηκε ως ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας από την ηγεσία της Ευρώπης και ως θεμέλιο για την ανάκαμψη της
ευρωπαϊκής οικονομίας οι στρατηγικοί αναλυτές προβλέπουν την άνοδο του ευρώ εκτιμώντας ότι θα μετατραπεί σε
«ασφαλές» καταφύγιο.
Το ευρώ γίνεται «πιο αξιόπιστο» ως ένα ασφαλές καταφύγιο μετά τη συμφωνία που επετεύχθησαν από τους ηγέτες της ΕΕ
και θα συσπειρωθεί τους επόμενους 12 μήνες προς τα 1,30 δολάρια, ένα επίπεδο που δεν φαίνεται για έξι χρόνια, σύμφωνα
με τον Πίτερ Τσάτγουελ, επικεφαλής της στρατηγικής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.
Προς το παρόν, η εύλογη αξία για το νόμισμα είναι περίπου 1,22 δολάρια, είπε, και μια κίνηση υψηλότερα μπορεί να
τοποθετηθεί για την αγορά ομολόγων υψηλότερης απόδοσης στην περιοχή, πρόσθεσε
Το ευρώ πιθανότατα θα ανέβει στα 1,18 $ και υψηλότερα», με τη συμφωνία να δημιουργεί μια «τεράστια νέα κατηγορία
υψηλής ποιότητας ομολόγων σε ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από ξένους επενδυτές για να
διαφοροποιηθούν από τα ομόλογα και το δολάριο», λέει. στρατηγικός Βαλεντίν Μαρίνοφ.
Το ευρώ διατηρεί τη σύσταση αγοράς όταν υποχωρεί στο εγγύς μέλλον με τις νέες τοποθετήσεις να στοχεύουν σε επίπεδα
υψηλότερα από τα υψηλά του έτους»
Τέλος, αν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί καταφέρνουν να διαλύσουν τους φόβους για τη ζώνη του ευρώ, η ισοτιμία του σε σχέση
με το ελβετικό φράγκο θα πάει ψηλότερα, λέει η Τζέιν Φόλι, επικεφαλής της στρατηγικής συναλλάγματος
«Μπορεί να είναι σε θέση να ωθήσει πίσω στο 1,08,» από περίπου 1,07388 αυτήν τη στιγμή. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι
ουρές ανεργίας θα μεγαλώσουν σε πολλά μέρη της Ευρώπης τους επόμενους μήνες, οι ευρωπαίοι πολιτικοί ίσως χρειαστεί
να εργαστούν σκληρά για διατηρήσουν να σταθούν ακίνητοι για να συνεχίσουν το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Νομισματικής
Ένωσης».

Πηγή: Bloomberg
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