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"Κατρακύλα" δίχως τέλος στην Wall - Πτώση 1.200 μονάδων για τον Dow
Εντυπωσιακή βουτιά άνω του 4% πραγματοποίησαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Wall Street, με τους Dow Jones και S&P 500 να χάνουν τις 26.000 και 3.000
μονάδες αντίστοιχα, με πτώση σχεδόν 1.200 μονάδων για τον πρώτο και 138 για τον δεύτερο, εν μέσω ανησυχιών ότι ο κοροναϊός πιθανόν να εξαπλώνεται πλέον και
στις ΗΠΑ, αλλά και σειράς εκτιμήσεων από πλευράς εταιρειών και οικονομικών αναλυτών για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας.
Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 1.190,95 μονάδες ή 4,42%, στις 25.766,64 μονάδες, με τον ευρύτερο S&P 500 να σημειώνει πτώση 138,46
μονάδων ή 4,44%, στις 2.977,96 μονάδες και τον τεχνολογικό Nasdaq να σημειώνει απώλειες 414,30 μονάδων ή 4,61%, στις 8.566,48 μονάδες.
Ο βιομηχανικός δείκτης βαδίζει προς την μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από την εποχή της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008, έχοντας περάσει σε έδαφος
διόρθωσης, όντας πλέον κάτω από 10% υπό του ιστορικού του υψηλού.
Σε έδαφος διόρθωσης πέρασε και ο S&P 500. Για τους δύο δείκτες, πρόκειται επίσης για την έκτη συναπτή συνεδρίαση κατά την οποία σημειώνουν πτώση.
Επρόκειτο για τη χειρότερη ημέρα για τους δύο δείκτες από τον Φεβρουάριο του 2018, ενώ για τον Nasdaq ήταν η χειρότερο ημερήσια πτώση από τον Αύγουστο του
2011.
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την Τετάρτη το πρώτο κρούσμα κοροναϊού αγνώστου προελεύσεως στη χώρα, στη
βόρεια Καλιφόρνια, γεγονός που ενισχύει τους φόβους ότι ο ιός έχει διασπαρεί σε επίπεδο κοινοτήτων και όχι μόνο μεμονωμένων περιστατικών. Η αμερικανική
υπηρεσία δεν μπορεί προς το παρόν να εντοπίσει πώς ο ασθενής ήλθε σε επαφή με τον ιό. "Είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα", τονίζει
ο Tom Hainlin, στέλεχος παγκόσμιας επενδυτικής στρατηγικής στην Ascent Private Capital Management. "Κανείς δεν είναι ακριβώς ειδικός στον κοροναϊό. Δεν έχουμε
ξανασυναντήσει κάτι ανάλογο στην καριέρα μας στον επενδυτικό χώρο". Οι μετοχές των Apple, Intel και Exxon Mobil βρίσκονται μεταξύ εκείνων που σημείωσαν
σοβαρές απώλειες, με πτώση που για όλες τους αγγίζει τουλάχιστον το 6%. Εκείνες των AMD και Nvidia σημειώνουν πτώση 7,3% και 5,6%, αντίστοιχα. Η μετοχή της
American Airlines βυθίστηκε κατά 7,7%, ενώ εκείνη της United Airlines υποχώρησε κατά 2,4%. Οι μετοχές των Las Vegas Sands και MGM Resorts, με μεγάλη έκθεση στην
κινεζική αγορά, σημείωσαν πτώση 1,3% και 4,5%, αντίστοιχα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε την Τετάρτη να καθησυχάσει τους πολίτες και τις
αγορές σχετικά με την επιδημία, σημειώνοντας ότι ο κίνδυνος για Αμερικανούς πολίτες από τον ιό είναι ακόμη "πολύ χαμηλός", ενώ πρόσθεσε ότι θα γίνουν "όσες
δαπάνες χρειαστεί" για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ο Τραμπ όρισε επίσης τον δεύτερο τη τάξει πολίτη της χώρας, τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, επικεφαλής της
οργάνωσης της μάχης ενάντια στην επιδημία.
Στη Νότια Κορέα, τα κρούσματα του κοροναϊού έχουν φθάσει τα 1.700, ενώ στην Ιταλία περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον ιό. Η Microsoft
εξέδωσε εξάλλου την Τετάρτη προειδοποίηση ότι τα έσοδά της θα είναι μειωμένα σε σχέση με το guidance της για το 2020, καθώς η αλυσίδα εφοδιασμού της επιστρέφει
στην κανονικότητα με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τα αναμενόμενα. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 7,1%.
"Οι αμερικανικές εταιρείες δεν θα δουν αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των κερδών τους το 2020", ανέφερε ο David Kostin, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών
στην Goldman Sachs.
Μεταξύ των 30 μετοχών του Dow Jones, μόλις 1 κινήθηκε με θετικό πρόσημο, ενώ 29 με αρνητικό. Κέρδη σημείωσε μόνον η μετοχή της 3M, ενώ των απωλειών
ηγήθηκαν εκείνες των Microsoft, Dow Inc. και Apple.
Μάκρο
Στο πεδίο των μάκρο, αριθμός των αιτήσεων παροχής επιδόματος ανεργίας αυξήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα αλλά παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 8.000 στη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, στον εποχικά προσαρμοσμένο αριθμό των 219.000.
Οι οικονομολόγοι ανέμεναν 214.000 νέες αιτήσεις.
Οι αιτήσεις παροχής επιδόματος ανεργίας που ολοκληρώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, αναθεωρήθηκαν στις 211.000.
Ο κινητός μέσος όρος των τεσσάρων εβδομάδων αυξήθηκε κατά 500, στις 209.750 την προηγούμενη εβδομάδα.
Η ζήτηση για διαρκή αγαθά μειώθηκε τον Ιανουάριο, σε μια ένδειξη ότι η μεταποίηση ξεκίνησε "χλιαρά" το νέο έτος.
Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών μειώθηκαν 0,2% τον Ιανουάριο από τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν πτώση 1,5%.
Οι παραγγελίες για εξοπλισμό στον κλάδο των μεταφορών μειώθηκαν 2,2%, αυτές για εμπορικά αεροσκάφη αυξήθηκαν.
Οι παραγγελίες τον Δεκέμβριο αναθεωρήθηκαν προς τα άνω, στο +2,9%.
Οι νέες παραγγελίες για μη αμυντικά κεφαλαιουχικά αγαθά, αυξήθηκαν 1,1% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
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ΚΕΠΕ: «Ανάσα» στο τραπεζικό σύστημα η εφαρμογή του σχεδίου «Ηρακλής»
Η ανάγκη για πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα παραμένει, όπως σημειώνεται στο τετραμηνιαίο
περιοδικό του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) «Οικονομικές Εξελίξεις».
Στο τεύχος Φεβρουαρίου, που εκδίδεται στον απόηχο του Brexit, εστιάζοντας στην ελληνική οικονομία, το θέμα των μη
εξυπηρετούμενων δάνειων (NPLs) των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ένα από τα πιο επιτακτικά προβλήματα που
καλούνται να επιλύσουν, άμεσα, οι φορείς οικονομικής πολιτικής.
Άμεση ανάσα από το σχέδιο Ηρακλής
Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ελληνική κυβέρνηση, μέσω της ενεργοποίησης
του σχεδίου «Ηρακλής» (ν.4649/19) αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και σχετικά
σύντομα το πρόβλημα των υψηλών ποσοστών των NPLs των ελληνικών τραπεζών, έτσι ώστε, στη συνέχεια, τα
πιστωτικά ιδρύματα της χώρας να μπορούν να επιτελέσουν τον παραδοσιακό τους ρόλο που δεν είναι άλλος από τη
στήριξη – μέσω νέας υγιούς πιστωτικής επέκτασης – της ελληνικής οικονομίας.
Όπως σημειώνεται, η αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου «Ηρακλής» δεν θα λύσει βέβαια το συνολικό πρόβλημα
των NPLs, αλλά θα δώσει άμεσα μια σοβαρή ανάσα στο τραπεζικό μας σύστημα, ενώ μια μακροχρόνια θετική πορεία
της ελληνικής οικονομίας θα επηρεάσει ευεργετικά το όλο εγχείρημα.
Ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις
Συγκεκριμένα στην ανάλυση που αφορά στις επενδύσεις αναφέρεται ότι: «η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη
ανακάμπτει στο γ΄ τρίμηνο του 2019, ενώ οι προσδοκίες στο λιανεμπόριο κινήθηκαν γενικά προς θετική κατεύθυνση
στο μεγαλύτερο τμήμα της περιόδου μετά τον Ιούλιο του 2019.
Επιπλέον, η καταναλωτική ζήτηση αυξήθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν και αυτές το γ’ τρίμηνο του 2019, αν
και η αύξηση αυτή αφορούσε περισσότερο την αντίστοιχη αύξηση στον τομέα των κατοικιών. Παρ’ όλα αυτά, ο δείκτης
εμπιστοσύνης στις κατασκευές συνέχισε να αντανακλά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον κλάδο».
Αναγκαία η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος
Επομένως, προστίθεται στην έκθεση, η ανάγκη για πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα παραμένει.
«Η ψήφιση του νόμου για το σχέδιο «Ηρακλής», μέσα από το οποίο προβλέπεται να αντιμετωπιστεί το 40% των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, αποτελεί ένα σημαντικό θετικό βήμα για την αποκατάσταση της πιστοδότησης της
οικονομίας.
Η υιοθέτηση και άλλων πρωτοβουλιών, όπως αυτή της Τράπεζας της Ελλάδος, για την αντιμετώπιση του υπόλοιπου
60% των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα ολοκλήρωνε τις αναγκαίες παρεμβάσεις σε αυτό τον τομέα».
Τέλος, «οι στοχευμένες αναπτυξιακές πολιτικές στήριξης της εξωστρεφούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας θα
μπορούσαν να υποστηρίξουν και να δώσουν προοπτική στη αναφυόμενη ανάκαμψη της ζήτησης σε υγιείς και
μακροπρόθεσμες βάσεις».
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Στο 1,11τρις δολάρια οι οικονομικές επιπτώσεις του κορωναιού
Καθώς η αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού παραλύει το πλουσιότερο τμήμα της γειτονικής Ιταλίας και η
επιδημία μεταδίδεται σε όλο και περισσότερες χώρες, εξανεμίζονται οι ελπίδες για ταχεία ανάκαμψη της παγκόσμιας
οικονομίας από το νέο πλήγμα. Ο πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων εκτός Κίνας εντείνει την ανησυχία για τον
αντίκτυπο στη διεθνή οικονομία, με τις τελευταίες εκτιμήσεις των οικονομολόγων να συγκλίνουν στο συμπέρασμα
πως το κόστος της επιδημίας θα μπορούσε άνετα να αφαιρέσει τουλάχιστον 1 τρισ. δολάρια από την παγκόσμια
οικονομία.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει πως η κατάσταση είναι «βαθύτατα ανησυχητική», αλλά μέχρι στιγμής δεν
πρόκειται για πανδημία, χωρίς όμως αυτό να καθησυχάζει για τον αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. «Ίσως δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί ακόμη πανδημία αλλά σίγουρα αποτελεί οικονομική πανδημία».
Με την εύστοχη αυτή παρομοίωση περιγράφει η Νταϊάν Σουόνκ, επικεφαλής των οικονομολόγων της Grant Thorton,
τον κίνδυνο που αρχίζει να υπονομεύει όλο και περισσότερες οικονομίες, καθώς αναγκάζονται να καταφύγουν σε
προληπτικά μέτρα που τις οδηγούν σε παράλυση και απομόνωση. Από τη στιγμή που η Ιαπωνία ανέφερε κρούσματα,
αγωνίζονται πλέον να αντιμετωπίσουν την επιδημία και τον αντίκτυπό της τέσσερις (Κίνα, Κορέα, Ιαπωνία, Ιταλία) από
τις μεγαλύτερες 12 οικονομίες του κόσμου, που αντιπροσωπεύουν το 27% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Και όπως τονίζει στο σχετικό ρεπορτάζ το αμερικανικό δίκτυο CNN, μία ακόμη από τις μεγάλες οικονομίες, η Γερμανία,
φλερτάρει ήδη με την ύφεση για λόγους ανεξάρτητους που προηγούνται αισθητά της επιδημίας.
Έτσι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Oxford Economics, το κόστος μιας πανδημίας μπορεί να φτάσει στο 1,1 τρισ.
δολάρια, με τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη να διολισθαίνουν σε ύφεση το πρώτο εξάμηνο του 2020. Το ποσό προκύπτει
όταν συνεκτιμηθούν ζημίες εξαιτίας της απουσίας των εργαζομένων από τον χώρο εργασίας, της χαμηλής
παραγωγικότητας, του πλήγματος στον τουρισμό και στην ταξιδιωτική βιομηχανία, των ρωγμών στην τροφοδοτική
αλυσίδα και του πλήγματος στο εμπόριο και στις επενδύσεις. Θα πρόκειται για ένα «σύντομο αλλά πολύ οξύ σοκ στην
παγκόσμια οικονομία», τονίζουν οι οικονομολόγοι της Oxford Economics. Όπως επισημαίνουν, άλλωστε, αναλυτές του
Bloomberg, πέραν του κόστους που θα έχει η αντιμετώπιση της ασθένειας, καίριος παράγοντας για την οικονομία θα
είναι οι κινήσεις κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών.
Από την πλευρά του το ΔΝΤ υπολογίζει πως η επιδημία θα μειώσει τον ρυθμό της παγκόσμιας ανάπτυξης φέτος κατά
0,1 εκατοστιαία μονάδα. Πολύ πιο απαισιόδοξος από το ΔΝΤ δηλώνει, άλλωστε, ο πρόεδρος του τραπεζικού ομίλου
της UBS, Αξελ Βέμπερ, καθώς προειδοποιεί πως ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας θα σημειώσει
ραγδαία πτώση από το 3,5% στο 0,5%, ενώ η κινεζική οικονομία θα συρρικνωθεί το πρώτο τρίμηνο. Την ίδια στιγμή, η
Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζει πως μια καταστρεπτική πανδημία μπορεί να προκαλέσει εκατομμύρια θανάτους και
υπογραμμίζει πως ακόμη και με τις πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία θα είναι
να μειωθεί κατά 1% το παγκόσμιο ΑΕΠ.
Με λιγότερο συντηρητικές εκτιμήσεις, άλλωστε, υπολογίζει πως μια πανδημία αντίστοιχη της ισπανικής γρίπης που το
1918 προκάλεσε τον θάνατο περίπου 50 εκατ. ανθρώπων, μπορεί να μειώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 5%.
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Το ΔΝΤ ενδέχεται
να υποβαθμίσει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη
λόγω κοροναϊού
Ο ταχύτατα εξαπλούμενος κοροναϊός θα έχει σαφώς σημαντική επίπτωση στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και
το ΔΝΤ προσανατολίζεται να υποβαθμίσει εξαιτίας αυτού του γεγονότος τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη,
ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του Τζέρι Ράις.
«Σαφέστατα ο ιός πρόκειται να έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη», δήλωσε ο Ράις, κατά την τακτική ενημέρωση των
δημοσιογράφων, αλλά δεν θέλησε να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.
Όπως τόνισε πάντως, μία απόφαση αναμένεται σύντομα για τις συνέπειες της επιδημίας του κοροναϊού και στις
συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας τον Απρίλιο, επισημαίνοντας πως μία σειρά από εναλλακτικές
βρίσκονται υπό εξέταση. Χθες, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πως αξιωματούχοι τους εξετάζουν το ενδεχόμενο είτε
να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεδριάσεων γι αργότερα, είτε αυτές να πραγματοποιηθούν μέσω
τηλεδιάσκεψης.
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Με τα βλέμματα στο παγκόσμιο sell – off και μετά και τη νέα μεγάλη πτώση και την
απώλεια των 790 μονάδων …. Τα βλέμματα στραμμένα στις επόμενες στηρίξεις στις 740 –
750 μονάδες….
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