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

Ημερήσια Νέα
27/03/20

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

Κάτω από το 2% υποχώρησε η απόδοση των 10ετών ομολόγων
Κάτω από το 2% υποχώρησε η απόδοση των 10ετών ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα ξεκίνησε τις αγορές τίτλων, στο πλαίσιο του νέου προγράμματός της αγορών ομολόγων, ύψους 750 δισ. ευρώ.
Η απόδοση των παραπάνω τίτλων διαμορφωνόταν στο 1,93%, σημειώνοντας μεγάλη πτώση 50 μονάδων βάσης (μισής
ποσοστιαίας μονάδας). Το κλίμα στην αγορά ενισχύθηκε από την ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι δεν θα εφαρμόσει για το νέο
πρόγραμμα τους υφιστάμενους περιορισμούς στην αγορά ομολόγων, μία απόφαση που της δίνει σχεδόν απεριόριστη
δύναμη πυρός για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου του κορονοϊού, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η ΕΚΤ
ανακοίνωσε επίσης ότι θα αγοράζει ομόλογα που λήγουν σε ένα διάστημα τουλάχιστον 70 ημερών, ενώ προηγουμένως
αγόραζε τίτλους που έληγαν τουλάχιστον σε ένα έτος.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις όλων των ομολόγων της Ευρωζώνης,
δεδομένου δεν θα εφαρμόζεται πλέον για τις αγορές της ΕΚΤ, στο πλαίσιο του νέου έκτακτου προγράμματός της, το
πλαφόν του ενός τρίτου των ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης. «Το Ευρωσύστημα δεν θα ανεχθεί κανέναν κίνδυνο
στην ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής της σε όλες τις επικράτειες της Ευρωζώνης», ανέφερε η ΕΚΤ. Οι
αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας συνάδουν με τη δήλωση της προέδρου της, Κριστίν Λαγκάρντ, ότι «δεν υπάρχουν
όρια» στη δέσμευση της ΕΚΤ, καθώς η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθειά ύφεση λόγω των
αυστηρών περιοριστικών μέτρων για τον έλεγχο της εξάπλωσης του κορονοϊού. Οι αποδόσεις των διετών ιταλικών
ομολόγων σημείωσαν πτώση 13 μονάδων βάσης στο 0,32%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο εβδομάδας, ενώ οι
αποδόσεις των γερμανικών 10ετών τίτλων υποχώρησαν 6 μονάδες βάσης στο -0,32%.
Καταργώντας τους περιορισμούς, η ΕΚΤ περιόρισε ουσιαστικά την ανάγκη άλλων ισχυρών μέσων, όπως του
προγράμματος Outright Monetary Transactions που είχε σχεδιασθεί από τον προηγούμενο πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο
Ντράγκι, το 2012. Το έκτακτο πρόγραμμα είναι «πιο κατάλληλο για να αντιμετωπίσει το τρέχον σοκ», δήλωσε
οικονομολόγος της Berenberg.
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Χ. Σταϊκούρας: Σε ύφεση 1%-3% βυθίζεται φέτος η Ελλάδα – Καθίζηση σοκ 5%-9%
στην Ευρώπη
Ύφεση στην ελληνική οικονομία της τάξης του 1% με 3% προβλέπεται πλέον σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο
Σταϊκούρα, χωρίς να αποκλείεται δυσμενέστερο σενάριο, αν τελικά η πανδημία έχει μεγαλύτερη διάρκεια (δε λήξει έως τον Ιούνιο)
ή αν επανεμφανιστεί το φθινόπωρο. Στο ίδιο σενάριο, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, αναμένεται ύφεση 5%
- 9% ανά την Ευρώπη.
Ο υπουργός επισήμανε εμφατικά την ανάγκη λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ηγετών της ΕΕ, ούτως ώστε να αυξηθεί δραστικά η
δυνατότητα χρηματοδότησης των κρατών - μελών, ενώ κατέστησε σαφές ότι ο τουρισμός -σε κάθε σενάριο- θα δεχθεί πλήγμα
φέτος.
Προανήγγειλε επίσης ανακοινώσεις σήμερα ή αύριο για το θέμα των επιταγών, αλλά και νέο πακέτο διευκολύνσεων από τις
τράπεζες προς τον ιδιωτικό τομέα σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ.
Αναλυτικά ο ΥΠΟΙΚ μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ εξέφρασε την ελπίδα πως όσο βαθαίνει η κρίση ανά την ΕΕ, θα
αποφασίσουν οι ηγέτες να προχωρήσουν σε αποφασιστικά μέτρα, αναφερόμενος στην επιστολή των "9" ηγετών προς τη σημερινή
Σύνοδο. Επανέλαβε τις διαφωνίες που υπάρχουν ανάμεσα σε Βορά και Νότο τις οποίες έζησε και στη συνεδρίαση του Eurogroup
στην οποία, όπως είπε, υπαρασπίστηκε τις ίδιες θέσεις.
Ανέφερε πως δεν ξέρουμε την έκταση του προβλήματος. Δεν απέκλεισε να υπάρξει ένα αντίστοιχο φαινόμενο στο τέλος της
χρονιάς. Προτεραιότητά μας είναι η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης ανέφερε.
Εξήγησε μιλώντας για τους εργαζόμενους πως πέρα από το επίδομα υπάρχει και η δυνατότητα αναστολής υποχρεώσεων προς το
κράτος για 45 μέρες "και βλέπουμε".
Η ύφεση
Για το πόσο βαθιά θα είναι η ύφεση, επισήμανε ότι κάθε φορά που έχουμε Eurogroup οι εκτιμήσεις "επικαιροποιούνται και
γίνονται συνεχώς δυσμενέστερες". Ανήγγειλε πως με βάση τη χθεσινή εικόνα της ΕΚΤ, η ύφεση στην Ευρώπη -αν συνεχιστεί αυτό το
lockdown- μπορεί να φτάσει το 5% και σε ένα ακραίο σενάριο το 9%. Στην Ελλάδα είπε, κινείται "σε πιο ήπια ποσοστά, από 1% έως
2 -3% είναι αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις".
Παραδέχθηκε πως το υπουργείο Oικονομικών σε κάθε χώρα κάνει και ακραία σενάρια. Π.χ. σε περίπτωση επανάληψης της κρίσης
ή μεγαλύτερης διάρκειάς της. "Για αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, για αυτό δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το μαξιλάρι
διαθέσιμων, αλλά πάμε με τις δικές μας δυνάμεις και διευρύνουμε το περιθώριο που έχουμε στην Ευρώπη και το δημοσιονομικό
και το χρηματοδοτικό" ανέφερε.
Επειδή είναι μία εξωγενής κρίση "όλοι πιστεύουμε πως μόλις αυτή εκλείψει η ανάκαμψη θα είναι απότομη, θα έχει ένα σχήμα V
όπως λέμε" είπε. Αλλά η ανάκαμψη "δεν θα είναι εύκολο να αποτυπωθεί πολύ μέσα στο 2020, θα είναι πολύ καλύτερη μέσα στο
2021". Το σενάριο στο οποίο βασίζονται όλα αυτά είναι μία κρίση θα κρατήσει δύο ή τρεις μήνες.
ΣΟΣ για τουρισμό
Εξήγησε ωστόσο πως το μεγάλο ζητούμενο είναι o τουρισμός ο οποίος αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.
Αν λοιπόν η κρίση ολοκληρωθεί το Μάιο ή και τον Ιούνιο, "ο τουρισμός θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα το καλοκαίρι", το οποίο
σχετίζεται με το αν θα έρθουν ξένοι και πόσοι ξένοι θα έρθουν. "Άρα υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε"
είπε.
Για τη μείωση των φόρων είπε πως "σαν υπουργός έχω στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μου τη μείωση των φόρων. Αλλά αυτή τη
στιγμή η πρώτη ανάγκη είναι η αύξηση των δαπανών".
Η επιστρεπτέα προκαταβολή εξήγησε ότι είναι ένα σχήμα που φτιάχνεται τώρα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να
μπορέσει να περάσει από τα αντίστοιχα όργανα ως κρατική ενίσχυση. Στόχος είναι να δοθεί τον Απρίλιο και να χρηματοδοτηθεί
από τον kρατικό προϋπολογισμό ή από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που "αναζητούμε".
Για thn κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν φτάνουν στο 2,5% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 2%
του ΑΕΠ ανά την ΕΕ.
Το τραπεζικό μας σύστημα αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι αυτό της ΕΕ, δήλωσε. Όσον αφορά σε μία
κεφαλαιοποίηση τραπεζών επισήμανε ότι "με βάση το βασικό σενάριο η απάντηση είναι όχι".
Για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προανήγγειλε μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.
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G7: Οι ΗΠΑ επέμειναν στην κινεζική «παραπληροφόρηση», η Ευρώπη στην
ανάγκη για συνεργασία
Η G7 στην οποία συμμετέχουν οι επτά μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου δυσκολεύθηκαν χθες Τετάρτη να
επιδείξουν ενότητα απέναντι στην πανδημία covid-19, με τις ΗΠΑ να κατηγορούν την Κίνα για «παραπληροφόρηση»
και τους Ευρωπαίους να επιμένουν στην ανάγκη συνεργασίας με το Πεκίνο
«Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα αποτελεί σημαντική απειλή για την υγεία και τον τρόπο ζωή μας, όπως απέδειξε
ξεκάθαρα η επιδημία», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου
από την Ουάσινγκτον.
Μιλούσε μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τους ομολόγους του της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της
Ιταλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας.
Ο Πομπέο δεν σταμάτησε να αναφέρεται στον «ιό της Ουχάν», την πόλη από την οποία πιστεύεται ότι ξεκίνησε η
επιδημία τον Δεκέμβριο.
Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στον «κινέζικο ιό», προκαλώντας την
αντίδραση της Κίνας, αν και αυτή την εβδομάδα μιλώντας στο Fox News δήλωσε ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιήσει αυτό
τον αμφιλεγόμενο όρο.
Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Κίνα ότι δεν επέδειξε διαφάνεια στην αρχή της επιδημίας και ότι άφησε την covid-19 να
εξαπλωθεί στον κόσμο.
«Θέλουμε απελπισμένα να συνεργαστούμε με όλες τις χώρες στον κόσμο (...) περιλαμβανομένης της Κίνας,
προκειμένου να βρούμε λύσεις για να διατηρηθούν στη ζωή όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι» και «στη συνέχεια
να ανατάξουμε τις οικονομίες μας που έχουν καταστραφεί από τον ιό της Ουχάν», είπε ο Πομπέο.
«Όμως κάθε χώρα που δεν ήταν παρούσα στη σημερινή συνεδρίαση έχει βαθιά επίγνωση της εκστρατείας
παραπληροφόρησης στην οποία επιδίδεται το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα προκειμένου να αποποιηθεί τις ευθύνες
του», πρόσθεσε.
Τις δηλώσεις αυτές καταδίκασε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.
«Ο Αμερικανός αυτός πολιτικός επιμένει να αντιβαίνει στη διεθνή συναίνεση, να στιγματίζει την Κίνα και να
αμαυρώνει και να δυσφημεί τις κινεζικές προσπάθειες καταπολέμησης της επιδημίας», τόνισε ο εκπρόσωπός του
Γκενγκ Σουάνγκ.
Το γερμανικό περιοδικό Spiegel ανέφερε την Τρίτη ότι οι υπουργοί της G7 δυσκολεύθηκαν να συντάξουν κοινό
ανακοινωθέν εξαιτίας της εμμονής του Πομπέο να αναφέρεται στον «ιό της Ουχάν».
Τελικά δεν εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν.
Στις ανακοινώσεις τους ο Γερμανός και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών δεν αναφέρθηκαν στις κατηγορίες που
διατύπωσαν οι ΗΠΑ εναντίον της Κίνας. Αντίθετα υπογράμμισαν στον παγκόσμιο «συντονισμό» και τη «συνεργασία».
Ο Γάλλος υπουργός Ζαν-Ιβ Λεντριάν «υπογράμμισε την ανάγκη να καταπολεμηθεί οποιαδήποτε εργαλειοποίηση της
κρίσης για πολιτικούς σκοπούς και εκτίμησε ότι η ενότητα όλων στην αποτελεσματική μάχη της πανδημίας θα πρέπει
τώρα να είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη σκέψη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.
Παρίσι και Βερολίνο επέμειναν επίσης στην ανάγκη να παρασχεθεί βοήθεια «στις πιο ευάλωτες χώρες, κυρίως στην
Αφρική».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III

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

Ημερήσια Νέα

S&P Global: Υφεση στην ευρωζώνη από 2% μέχρι και 10% το 2020
Η επιδημία του κορονοϊού αναμένεται να προκαλέσει ύφεση 2% στην ευρωζώνη αυτό το έτος, αναφέρει η S&P Global,
 ότι η συρρίκνωση μπορεί να φτάσει και το 10% εάν συνεχιστεί για τέσσερις μήνες το τωρινό
προειδοποιώντας
lockdown.
Με το οικονομικό κόστος να συσσωρεύεται γρήγορα καθώς τα μέτρα για τον περιορισμό του ιού αυξάνονται, "οι
οικονομίες της ευρωζώνης και του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετωπίζουν τώρα ύφεση 2% για το 2020”, τονίζει ο οίκος
αξιολόγησης σε νέο του report.
Οι κίνδυνοι παραμένουν. "Για παράδειγμα, εκτιμούμε ότι ένα lockdown τεσσάρων μηνών θα μπορούσε να
συρρικνώσει το ΑΕΠ της ευρωζώνης μέχρι και 10% το 2020”, τονίζει η S&P.
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Η ζημιά για την ιταλική οικονομία, μπορεί να αγγίξει τα 52 δισ. ευρώ
Η ιταλική οικονομία κινδυνεύει να υποστεί τεράστια ζημιά από την κρίση του κορονοϊού, σύμφωνα με την Εμπορική
Ένωση Ιταλίας Confcommercio.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Confcommercio, «με την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας τομέων, όπως αυτοί του
εμπορίου, \του τουρισμού, των μεταφορών, των υπηρεσιών και επαγγελμάτων, η κρίση αυτή, με την προοπτική
μακράς παράτασής της, θα προκαλέσει μείωση της κατανάλωσης, η οποία μπορεί να αγγίξει και τα 52
δισεκατομμύρια ευρώ».
Παράλληλα η εμπορική αυτή ένωση «θεωρεί ρεαλιστική πρόβλεψη ότι η χώρα θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει
κανονικά μόνο τον Οκτώβριο». Σε αυτή την φάση, όπως τονίζεται, ο μόνος παραγωγικός τομέας, ο οποίος αυξάνει τις
πωλήσεις, είναι εκείνος των τροφίμων, με άνοδο κατά 4,2% σε σχέση με τους πρώτους τρεις μήνες του 2019.
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ΓΔ: Θετική η αντίδραση των τελευταίων ημερών, αλλά αν θέλουμε
συνέχεια απαιτείται μια διάσπαση των αντιστάσεων στα επίπεδα των
580 – 590 μονάδων…
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