2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα
26/02/20

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η Eurobank κατέθεσε το επίσημο αίτημα για το πρόγραμμα «Ηρακλής»
Την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη ομολογιών των τιτλοποιήσεων Cairo Ι και Cairo ΙΙ στο Πρόγραμμα Παροχής
Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων («ΗΡΑΚΛΗΣ») ανακοίνωσε η Eurobank.
Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών δύο αιτήσεις
σύμφωνα με τον ν. 4649/2019 (ΦΕΚ Α’ 206/16.12.2019) για την ένταξη στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ» των τιτλοποιήσεων
Cairo Ι και Cairo ΙΙ. Τα αιτήματα αφορούν στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομολογίες υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας €1.655 εκ. Η αίτηση για το Cairo ΙΙΙ θα ακολουθήσει, τις επόμενες
εβδομάδες.
Η Eurobank είχε γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό από τις 19 Δεκεμβρίου 2019 για την πρόθεσή της, η τιτλοποίηση
με την κωδική ονομασία Cairo (“Cairo”), συνολικού ποσού €7,5 δισ., να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων
ΗΡΑΚΛΗΣ.
Το Cairo απαρτίζεται από τρεις (3) τιτλοποιήσεις, διαφορετικού μεγέθους και με διαφορετικές κατηγορίες απαιτήσεων
από δάνεια, τα Cairo I, II & III.
H τιτλοποίηση Cairo είναι η πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στην Ελλάδα για την οποία
υποβάλλεται αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ. Μαζί με την τιτλοποίηση Pillar, που ολοκληρώθηκε το 2019,
είναι οι πρώτες τιτλοποιήσεις NPEs στην Ελλάδα και αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία της εμπροσθοβαρούς
στρατηγικής της Eurobank που έχει στόχο τη μείωση του δείκτη NPEs στην περιοχή του 15% το α’ τρίμηνο του 2020.
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Το κράχ των 140δις ευρώ
Όπως σχολιάζει την Τρίτη το Bloomberg, οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο έχασαν συνολικά 139
δισεκατομμύρια δολάρια τη Δευτέρα, καθώς οι αγορές "βυθίστηκαν" στο πέλαγος των φόβων τους ότι ο κοροναϊός θα
καταφέρει βαρύτατο χτύπημα την παγκόσμια οικονομία.
Σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, πρόκειται για την μεγαλύτερη εξαΰλωση πλούτου για τους πλουσιότερους
ανθρώπους του πλανήτη από τότε που ο δείκτης Bloomberg Billionaires άρχισε να παρακολουθεί τα συγκεκριμένα
μεγέθη, τον Οκτώβριο του 2016. Οι S&P 500 και Dow Jones σημείωσαν πτώση άνω του 3% χθες Δευτέρα, τη
μεγαλύτερη ημερήσια τους τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς οι αρχές παγκοσμίως αγωνίζονται να περιορίσουν τον
επικίνδυνο ιό.
Ο Bernard Arnault, πρόεδρος του ομίλου προϊόντων πολυτελείας LVMH και ο ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos,
ηγήθηκαν των απωλειών, με το καθέναν τους να χάσει περισσότερα από 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Amancio
Ortega, διευθύνων σύμβουλος της Indicax, μητρικής εταιρείας της Zara, είδε την περιουσία του να υποχωρεί κατά 4
δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι περιουσίες των υπολοίπων "μελών" της πρώτης δεκάδας της λίστας είχαν κατ'
ελάχιστον μείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων κατά 2,3 δισ. δολ. έκαστος.
Η Κίνα, απ΄ όπου ξεκίνησε η επιδημία, συνιστά το 40% της παγκόσμιας αγοράς ειδών πολυτελείας. Η LVMH, με έδρα το
Παρίσι, αύξησε το μερίδιό της στην Ασία, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, στο 30% το 2019, έναντι 15% το 2002.
Η πτώση των χρηματιστηρίων έπληξε ιδιαίτερα τις μετοχές των εταιρειών κρουαζιερόπλοιων, με εκείνες των Carnival,
Royal Caribbean Cruises και Norwegian Cruise Line να σημειώνουν πτώση άνω του 9%.
Η περιουσία του προέδρου της Carnival, Micky Arison, μειώθηκε κατά 406 εκατ. δολ., στα 10,6 δισ. δολ. Εκατοντάδες
άνθρωποι οι οποίοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Princess Diamond της Carnival στην Ιαπωνία
βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό.
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UBS: Μονόδρομος η περαιτέρω άνοδος του χρυσού, ακόμα και πάνω από τα 1.800
δολ.
Αν και ο χρυσός υποχωρεί από τα υψηλά επταετίας που σημειώθηκαν χθες και τα 1688,66 δολάρια η ουγγιά, με τους
επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις των πρόσφατων κερδών τους, ωστόσο η UBS εκτιμά ότι η άνοδος της
τιμής του πολύτιμου μετάλλου αποτελεί σχεδόν μονόδρομο για το αμέσως επόμενο διάστημα, κάτι που την
περασμένη εβδομάδα σημείωσε και η Citigroup εκτιμώντας μάλιστα πως το ράλι του χρυσού θα συνεχιστεί,
στέλνοντας την τιμή του στα 2.000 δολάρια μεσοπρόθεσμα.
Όπως σημειώνει η UBS, η εξάπλωση του κοροναϊού εκτός Κίνας οδήγησε σε "βουτιά" των μετοχών διεθνώς και σε ράλι
όλων των assets που θεωρούνται ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Χθες, ο χρυσός εκτοξεύθηκε στο υψηλότερο
επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2013 και οι αποδόσεις των 10ετών αμερικάνικων ομολόγων υποχώρησαν κατά 10
μ.β στο 1,37%.
Έτσι το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι ακριβώς έχει αποτιμηθεί στην τιμή του χρυσού, και τι όχι.
Η αρχική εκτίμηση της UBS για την πορεία του πολύτιμου μετάλλου ήταν ότι θα διαπραγματευτεί γύρω από τα 1.600
με 1.650 δολάρια η ουγγιά βραχυπρόθεσμα, η οποία και είχε βασιστεί στην υπόθεση ότι ο κοροναϊός θα περιοριζόταν
στο α’ τρίμηνο του 2020 και θα "παρέμενε" εντός των τειχών της Κίνας.
Ωστόσο, ο ιός έχει πλέον εξαπλωθεί σε άλλες χώρες και ηπείρους, και έτσι αν η κατάσταση στην Κίνα παρουσιάσει
υποτροπή και το βάρος των επιπτώσεων του ιού στην ανάπτυξη επεκταθεί στον Απρίλιο, τότε, σύμφωνα με την UBS, ο
χρυσός θα μπορούσε άμεσα να διαπραγματεύεσαι στα 1.700 δολάρια ουγγιά.
Έτσι, η ελβετική τράπεζα αυξάνει τις προβλέψεις της για την τιμή του χρυσού και πλέον εκτιμά ότι στα τέλη Ιουνίου θα
βρεθεί στα 1.650 δολάρια η ουγγιά, από 1.600 δολ. που προέβλεπε πριν.
Ο κίνδυνος να εξελιχθεί η τρέχουσα κατάσταση σε μιας παγκόσμια πανδημία, με τον αριθμό των κρουσμάτων και τον
φόβο γύρω από την εξέλιξη και τις επιπτώσεις του ιού να βαθαίνει κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, σε συνδυασμό
με την εφαρμογή ενδεχομένως μέτρων χαλάρωσης της πολιτικής από τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες,
αναμένεται να στείλουν τον χρυσό στο επίπεδο 1.700-1.800 δολαρίων η ουγγιά ή και αρκετά υψηλότερα.
Αν ωστόσο δεν υλοποιηθεί αυτό το σενάριο κινδύνου, η UBS αναμένει ότι η ανάκαμψη της οικονομικής
δραστηριότητας στο β’ εξάμηνο του έτους να πιέσει τον χρυσό καθώς και άλλα ασφαλή καταφύγια. Ωστόσο τα
χαμηλά πραγματικά επιτόκια στις ΗΠΑ, οι αμερικάνικες προεδρικές εκλογές του φθινοπώρου, οι γεωπολιτικοί
κίνδυνοι και οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες θα ενισχύσουν την αναβίωση του ιστορικού αρνητικού συσχετισμού
του χρυσού με το αμερικανικό δολάριο και αυτό αναμένεται να στηρίξει το πολύτιμο μέταλλο στα τέλη του έτους.
(Πηγή: capital.gr)
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Τα χαμηλά επιτόκια και ο νέος «πυρετός του χρυσού»
Η πολιτική των μηδενικών επιτοκίων στρέφει όλο και περισσότερους επενδυτές στο χρυσό. Η τιμή του ευγενούς
μετάλλου βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων χρόνων.
Το τελευταίο διάστημα οι δουλειές με τον χρυσό είναι πραγματικά χρυσές. Έμποροι και κοσμηματοπώλες κάνουν λόγο
για σημαντική αύξηση της ζήτησης του ευγενούς μετάλλου. Η αυξημένη ζήτηση οδηγεί φυσικά σε συνεχείς
ανατιμήσεις, που αποτυπώνονται συνακόλουθα και στον χρυσό ως επενδυτικό προϊόν αλλά και στην αγορά
κοσμημάτων. Την ίδια ώρα και με τις τιμές να έχουν πάρει την ανιούσα όλο και περισσότεροι καταναλωτές
αποφασίζουν να πουλήσουν παλιά χρυσαφικά.
«Σε ευρώ η τιμή του χρυσού έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ», επισημαίνει ο Μίχαελ Όιμπελ, επικεφαλής του τμήματος
αγοραπωλησίας ευγενών μετάλλων της τράπεζας BayernLB η οποία διακίνησε το 2019 πάνω από 60 τόνους χρυσού.
Στην παρούσα φάση ο χρυσός στο Λονδίνο αγγίζει την διαπραγματευτική τιμή των 1.400 ευρώ ανά ουγγιά που είναι η
 από την εισαγωγή του ευρώ. Πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι η τιμή του χρυσού θα συνεχίσει να
υψηλότερη τιμή
αυξάνεται.
Ο ρόλος των αρνητικών επιτοκίων
Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι το ευρώ δεν είναι σημείο αναφοράς όσον αφορά το χρυσό. «Ο κόσμος υπολογίζει την
τιμή του χρυσού σε δολάρια και εκεί εξακολουθούμε να είμαστε περίπου 400 δολάρια κάτω από το αποκορύφωμα
του 2011 όταν μια ουγγιά είχε φτάσει τα 1.900 δολάρια», εξηγεί ο Μ. Όιμπελ.
Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που ο χρυσός έχει γίνει και πάλι τόσο ελκυστικός; «Η όλη συζήτηση ξεκινά και τελειώνεις στα
αρνητικά επιτόκια», εξηγεί ο Μπέντζαμιν Σούμα, εκπρόσωπος Τύπου της εταιρίας εμπορίας χρυσού Pro Aurum, και
προσθέτει: «Η συζήτηση έχει φτάσει πλέον και στα αυτιά των μικροαποταμιευτών». Πολλές τράπεζες και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αξιώνουν ήδη εδώ και καιρό τόκους από πελάτες που έχουν μεγάλες καταθέσεις ενώ
ορισμένα επιβάλουν επιτόκια ακόμη και από το πρώτο ευρώ. Συνυπολογίζοντας τον πληθωρισμό οι αποταμιευτές
χάνουν ακόμη και όταν δεν πληρώνουν τιμωρητικά επιτόκια.
Ο χρυσός, αντιθέτως, είχε πάντα τη φήμη μιας ασφαλούς επένδυσης, ενός ασφαλούς λιμανιού. «Πριν την αλλαγή του
χρόνου είχαμε σχεδόν ξεπουλήσει, δεν είχαμε άλλο χρυσό», λέει ο Σούμα. Οι Γερμανοί δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση
στον χρυσό. «Βάσει πληθυσμού η Γερμανία καταγράφει τη μεγαλύτερη ζήτηση», λέει ο Όιμπελ. Κάθε χρόνο οι
Γερμανοί αγοράζουν περίπου 100 τόνους του λαμπερού μετάλλου. Πέραν αυτού, με πάνω από 3.300 τόνους η
γερμανική Bundesbank διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού στον κόσμο.
Ο κόσμος παντρεύεται…
Σημαντική αύξηση καταγράφουν την ίδια ώρα και οι κοσμηματοπώλες. Στα κοσμήματα βέβαια το ζητούμενο δεν είναι
η απόδοση. «Τα χρυσά κοσμήματα δεν είναι μια επένδυση χρημάτων αλλά αξίας», επισημαίνει ο Γιοάχιμ Ντύνκελμαν
από τον Ομοσπονδιακό Σύνδεσμο Κοσμηματοπωλών. Η αύξηση της ζήτησης στον κλάδο του δεν οφείλεται στις
χρηματαγορές, όπως λέει. Οι λόγοι είναι πιο απλοί: «Απλά σήμερα παντρεύονται περισσότεροι». Σύμφωνα με την
Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία το 2018 έγιναν 449.000 γάμοι στη Γερμανία, 70.000 περισσότεροι απ΄ ό,τι δέκα
χρόνια πριν.
\ χρυσού επηρεάζει φυσικά την αγορά των κοσμημάτων. Όταν αυξάνεται η τιμή του χρυσού αυξάνονται σε
Η αγορά του
βάθος χρόνου και οι τιμές των κοσμημάτων χρυσού. Εντούτοις δεν ισχύει και το αντίθετο. Η αυξημένη ζήτηση
κοσμημάτων χρυσού δεν επηρεάζει ουδόλως την τιμή του ευγενούς μετάλλου.
Κάρστεν Χέφερ (dpa)
Επιμέλεια: Κώστας Συμεωνίδης
Deutsche Welle
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Με την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία να είναι εξόχως ανησυχητική, στη σκιά των
εξελίξεων με τον κορωναιό. Δύο τα άμεσα στοιχήματα για το Χ.Α. για να αποφευχθεί ένας
νέος κύκλος πτώσης. Να επιστρέψει άμεσα ο ΓΔ υψηλότερα των 840 – 850 μονάδων. Και
δεύτερον να παραμείνει ο τραπεζικός δείκτης υψηλότερα των 710 – 700 μονάδων….
ΓΔ

Τραπεζικός Δείκτης
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