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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση του 15ετούς ομολόγου. Κάτω από 1,9% το
επιτόκιο
Με προσφορές που άγγιξαν τα 19 δισ. ευρώ έκλεισε αργά το μεσημέρι το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του
νέου 15ετούς ομολόγου.
Το έντονο ενδιαφέρον είχε ως αποτέλεσμα το επιτόκιο του ομολόγου, το όποιο θα λήγει το 2035, να διαμορφωθεί
κάτω από το 1,9%.
Με την έκδοση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο θ΄ αντλήσει από την αγορά περίπου 2,5 δισ. ευρώ.
Η επιτυχής έκδοση του νέου 15ετούς ομολόγου ενέχει και μία συμβολική αξία, καθώς οι επενδυτές εμπράκτως
απεδέχθησαν ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις δανειακές τους υποχρεώσεις και μετά
το 2033, που αποτελεί το απώτατο χρονικό όριο βιωσιμότητας του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους.
Σημειώνεται ότι η ανάλυση βιωσιμότητας του ΕΔΧ καταλήγει ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της
χώρας διατηρούνται κάτω από το όριο του 20% του ΑΕΠ έως το 2033. Βέβαια τόσο το ΔΝΤ όσο και ο ESM, οι
λεγόμενοι δανειστές του επίσημου τομέα της Ελλάδας, έχουν δεσμευτεί (τον Ιούνιο του 2018) να επανεξετάσουν
το ζήτημα της βιωσιμότητας του Δημοσίου Χρέους της Ελλάδας στο τέλος της περιόδου χάριτος των δανείων
του EFSF (δηλαδή το 2032) προκειμένου να παράσχουν πρόσθετη απαλλαγή από χρέη (OSI), αν τούτο κριθεί
αναγκαίο.
Με την δημοπρασία των 15ετών ομολόγων εγκαινιάζεται επιτυχώς το δανειακό πρόγραμμα του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το 2020. Ο ΟΔΔΗΧ έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να δανειστεί από τις αγορές
φέτος από 4 έως 8 δισ. ευρώ. Ο σχεδιασμός που έχει εκπονηθεί στηρίζεται σε δύο βασικά σενάρια: Το πρώτο
συνδέεται με τη μείωση του αποθέματος των Εντόκων Γραμματίων των 12,6 δισ. ευρώ, και την μερική
αντικατάσταση τους με πιο μακροπρόθεσμους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου. Το δεύτερο σενάριο λαμβάνει
υπόψη πιθανές πρόωρες αποπληρωμές του χρέους του Δημόσιου κυρίως προς το ΔΝΤ.
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S&P: Ο "Ηρακλής" δεν αρκεί για το turn around των ελληνικών τραπεζών
Σύμφωνα με τα όσα σχολιάζει η S&P Global Ratings, το σχέδιο "Ηρακλής" της Ελλάδας για την εξυγίανση του
τραπεζικού συστήματος από το τεράστιο απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) είναι θετικό
για τις συστημικές τράπεζες της χώρας, ωστόσο δεν επαρκεί για να επιτευχθεί το turn around του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος.
Όπως αναφέρει ο αναλυτής Goksenin Karagoz της S&P Global Ratings, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα:
"Εάν επιτύχει, ο Ηρακλής θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενίσχυση της ποιότητας του
ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος. Ωστόσο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες
είναι πολύ μεγαλύτερα".
Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει η S&P, το πολυαναμενόμενο σχέδιο προστασίας των ελληνικών τραπεζών
της κυβέρνησης -γνωστό και ως σχέδιο Ηρακλής- βρίσκεται στην τελική ευθεία, αναφέρει ο οίκος που
σημειώνει ότι το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε τη σχετική νομοθεσία στις 12 Δεκεμβρίου του 2019, ενώ η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καταλήξει νωρίτερα, τον Οκτώβριο, ότι το σχέδιο δεν εμπίπτει στις κρατικές
ενισχύσεις. Στόχος του σχεδίου "Ηρακλής", το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό που εφάρμοσε η Ιταλία πριν από
μερικά χρόνια, είναι να επιταχύνει τη διαδικασία καθαρισμού του τεράστιου όγκου των NPEs μέσω
τιτλοποιήσεων. Όπως σημειώνει η S&P Global Ratings, η κυβέρνηση θα παρέχει εγγυήσεις για το τμήμα
υψηλότερης εξασφάλισης σε χρεόγραφα που εξασφαλίζονται από μια "δεξαμενή" NPEs που θα τιτλοποιήσουν
οι ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η S&P Global Ratings το σχέδιο "Ηρακλής" θα στηρίξει
τις ελληνικές τράπεζες στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους και θα ανοίξει τον δρόμο
για τη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο σύνολο του τραπεζικού κλάδου, που
είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνει, πρώτον θα μπορούσε να αυξήσει την όρεξη των επενδυτών για τα επισφαλή
δάνεια των ελληνικών τραπεζών, τα οποία ανέρχονταν στο ποσό των 71,2 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2019,
κάτι που θα βοηθήσει τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας να επιτύχουν τους ιδιαίτερα υψηλούς στόχους που
έχουν υποβάλει στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της ΕΕ.
Δεύτερον, οι τράπεζες θα εξασφαλίσουν κεφαλαιακή "ανάσα” ανακυκλώνοντας ακριβά NPEs με τιτλοποιήσεις
μηδενικού κινδύνου λόγω των κρατικών εγγυήσεων.
Τέλος, το σχέδιο "Ηρακλής” θα ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα των τραπεζών να δημιουργήσουν πρόσθετα
μαξιλάρια ρευστότητας για την περίπτωση που τα χρειαστούν, αφού η εγγύηση μπορεί τελικά να καταστήσει
τους τίτλους αυτούς πιο εμπορεύσιμους και επιλέξιμους για χρήση στο πλαίσιο συναλλαγών με τρίτα μέρη.
Ωστόσο, όπως σημειώνει η S&P Global Ratings, ο "Ηρακλής” δεν αντιμετωπίζει δομικές αδυναμίες της χώρας,
όπως το νομικό πλαίσιο που είναι λιγότερο φιλικό από αυτό των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός
που θα αποτελέσει πρόκληση για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων κατά την προσπάθειά τους να
ανακτήσουν δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινων δανείων.
"Κατά την άποψή μας, η φερεγγυότητα του ιδιωτικού τομέα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα στην πορεία
μετασχηματισμού του τραπεζικού συστήματος και της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού του”,
σημειώνει ο Karagoz.
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Αναζητείται δημοσιονομικός χώρος 2,7 δισ. στη διετία 2020-2021
Δημοσιονομικό χώρο τουλάχιστον 600-700 εκατ. ευρώ στον φετινό προϋπολογισμό και άνω των 2 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του
2021 αναζητεί το οικονομικό επιτελείο για να χρηματοδοτήσει την «αναθεωρημένη» πολιτική που έχει χαράξει η κυβέρνηση, με διπλό
στόχο: την ελάφρυνση από τα φορολογικά βάρη της μισθωτής μεσαίας τάξης αλλά και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των
Ενόπλων Δυνάμεων. Στον προϋπολογισμό του 2020, πρέπει να «χωρέσει» η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης η οποία προϋποθέτει
τουλάχιστον 300-400 εκατ. ευρώ αλλά και η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. Οσο για την εξαγγελία νέας μείωσης των συντελεστών
του ΕΝΦΙΑ, φαίνεται ότι μπορεί να «αυτοχρηματοδοτηθεί» μέσα από την επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών. Ακόμη
περισσότερος δημοσιονομικός χώρος απαιτείται μέσα στο 2021. Η πλήρης κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης απαιτεί 1,2 δισ. ευρώ
ενώ η μείωση των συντελεστών υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών κατά επιπλέον δύο ποσοστιαίες μονάδες –αθροιστικά τρεις
σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα– θα χρειαστεί επιπλέον 600-650 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2020. Ο προϋπολογισμός του 2021
ούτως ή άλλως απαιτεί χώρο 300-400 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτηθούν οι ψηφισμένες φορολογικές ελαφρύνσεις για τους
αυτοαπασχολουμένους οι οποίες και «χτυπούν» τα δημόσια έσοδα του 2021. Ετσι, ο συνολικός λογαριασμός της επόμενης χρονιάς
αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το 1% του ΑΕΠ και η κυβέρνηση θέλει να τον καλύψει τόσο με την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης –πέραν
των προβλέψεων που έχουν ήδη γίνει– όσο και με την ικανοποίηση των πέντε αιτημάτων που έχει ήδη εγείρει στους θεσμούς και τα
οποία «συγκλίνουν» στο ότι μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή δημοσιονομικού χώρου.
Για το 2020, το ποσό που αναζητείται –περίπου 600-700 εκατ. ευρώ– εκτιμάται ότι μπορεί να βρεθεί αρκεί ο προϋπολογισμός να
εκτελεστεί με τον ίδιο τρόπο με αυτόν του 2019. Η περυσινή χρονιά έκλεισε με υπερπλεόνασμα 0,2%. Αν σε αυτό το ποσό προστεθούν
και τα περίπου 400 εκατ. ευρώ των έκτακτων ενισχύσεων της περυσινής χρονιάς (έκτακτο μέρισμα, επιστροφή προκαταβολής στις
επιχειρήσεις, επίδομα θέρμανσης κ.λπ.) που δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό του 2020, τότε συγκεντρώνεται το ποσό για να
χρηματοδοτηθεί η μείωση της εισφοράς κατά 30% αλλά και για να δοθεί ένα πρόσθετο κονδύλι στις Ενοπλες Δυνάμεις. Για το 2021, το
ποσό είναι μεγαλύτερο και προϋποθέτει την επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμούς επί των ελληνικών αιτημάτων για τη δημιουργία
δημοσιονομικού χώρου.
Μέσα στην εβδομάδα, τα λογιστήρια ανά την ελληνική επικράτεια θα προχωρήσουν στον εκ νέου υπολογισμό της παρακράτησης φόρου
για περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια μισθωτούς και αντίστοιχο αριθμό συνταξιούχων. Ετσι, θα φανεί πλέον στην πράξη το πραγματικό
όφελος που θα προκύψει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Ειδικά για όσους έχουν φορολογητέο μισθό άνω των 1.000 ευρώ, η
αύξηση κυμαίνεται από 1,2 ευρώ έως 10 ευρώ για όποιον δεν έχει παιδιά και από μηδέν έως 8,5 ευρώ για όποιον έχει ένα παιδί. Ετσι, η
μεγάλη πλειονότητα δεν θα διαπιστώσει καμία ουσιαστική αλλαγή. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο η
κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει προτεραιότητες: να αφήσει για το τέλος της 4ετίας τη δεύτερη μείωση του συντελεστή φορολόγησης
των επιχειρήσεων και να φέρει πιο μπροστά την πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και τη μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών των μισθωτών, δύο μέτρων που ευνοούν αποκλειστικά τη μεσαία μισθωτή απασχόληση. Η πλήρης κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης, αλλά και η μείωση κατά επιπλέον δύο ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών, συνιστά άμεση εισοδηματική
ενίσχυση η οποία ξεπερνά το 0,8% του ΑΕΠ, ποσό το οποίο εκτιμάται ότι θα επιστρέψει αμέσως στην οικονομία μέσω της αύξησης της
κατανάλωσης.
Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός έχει ήδη «κλειδώσει» από την κυβέρνηση και αναμένεται να αποτυπωθεί και στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο
δημοσιονομικής στρατηγικής το οποίο και θα κατατεθεί στη Βουλή μετά το Πάσχα. Πέραν της πρόθεσης ενίσχυσης της μισθωτής
μεσαίας τάξης, ένας από τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση θέλει να ξεκαθαρίσει από τώρα το τοπίο είναι για να «αποκρούσει»
σε ένα βαθμό και τα δεκάδες αιτήματα ελαφρύνσεων και μειώσεων που καταφθάνουν στο υπουργείο Οικονομικών αλλά και στο Γενικό
Λογιστήριο.
Η φετινή εξίσωση του ΕΝΦΙΑ
Η μείωση των συντελεστών του ΕΝΦΙΑ κατά τη φετινή εκκαθάρισή του θα «αυτοχρηματοδοτηθεί» μέσα από τη διαδικασία
επικαιροποίησης των αντικειμενικών αξιών, κίνηση η οποία μπορεί να αυξήσει τη φορολογητέα αξία των ακινήτων κατά 20% ή κατά
περίπου 100 δισ. ευρώ σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Η επίτευξη αυτού του στόχου –η οποία θα στηριχθεί τόσο από την αύξηση
των υφιστάμενων τιμών ζώνης όσο και από την ένταξη στο σύστημα περίπου 3.500 περιοχών– εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει
πρόσθετα έσοδα 400 εκατ. ευρώ με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Αυτό το ποσό δεν θα αναζητηθεί από τους ιδιοκτήτες, αλλά θα
χρηματοδοτήσει την περαιτέρω μείωση των συντελεστών του φόρου ακινήτων. Ο στόχος είναι η μέση μείωση να φτάσει στο 8% ώστε
μαζί με το 22% που έγινε το 2019, να υλοποιηθεί η μεσοσταθμική μείωση κατά 30%. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι ιδιοκτήτες θα
μοιραστούν σε τρεις ομάδες: αυτούς που θα πληρώσουν τα ίδια με το 2019, εκείνους που θα πληρώσουν λιγότερα (διότι θα μειωθούν οι
συντελεστές χωρίς να θιγούν οι τιμές ζώνης στις περιοχές τους) αλλά και σε αυτούς που θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα διότι η
μείωση των συντελεστών δεν θα καλύψει όλη την πρόσθετη επιβάρυνση από την αύξηση της τιμής ζώνης.
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Επενδύσεις 44 δισ. ευρώ για την Ενέργεια και το Κλίμα την επόμενη 10ετία
«Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) θα ενεργοποιήσει 44 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων την επόμενη
δεκαετία». Αυτό έκανε γνωστό η γγ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Σύμφωνα με την κ. Σδούκου, στο επίκεντρο της εθνικής προσπάθειας,
μεταξύ άλλων, τίθενται η απολιγνιτοποίηση της χώρας, τα νέα έργα ΑΠΕ, οι νέες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, η ανάπτυξη δικτύων
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, η εξοικονόμηση ενέργειας, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η ηλεκτροκίνηση.
Η κ. Σδούκου μίλησε για «εθνική μετάβαση σε μία νέα εποχή με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με ορθολογική χρήση των

ορυκτών πηγών της χώρας σε συνδυασμό με τη δημιουργία μίας ανταγωνιστικής οικονομίας», στο πλαίσιο του Green Deal της ΕΕ,
θερμός υποστηρικτής του οποίου είναι η Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ίδια, με βάση το ΕΣΕΚ, μέχρι το 2030 προβλέπεται μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ποσοστό πάνω
από 50%, μέσω της απολιγνιτοποίησης, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2028, και «με σβήσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων
μέχρι το 2023», με αύξηση της καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ στο 35% μέχρι το 2030, και με δυναμική έμφαση σε προγράμματα
εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, με προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων, την
κυκλική οικονομία.
Μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και της προώθησης των ΑΠΕ θα δημιουργηθούν περί τις 60.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ
οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης θα φθάσουν στα 3,5 δισ., καθώς προωθούνται νέα προγράμματα «Εξοικονομώ», αλλά και σχέδιο
για την ηλεκτροκίνηση.
Ταυτόχρονα, προωθούνται, μεταξύ άλλων, οι ηλεκτρικές νησιωτικές διασυνδέσεις, αλλά και τα έργα ανάπτυξης και ψηφιοποίησης του
δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.
Όσον αφορά την απολιγνιτοποίηση, η κ. Σδούκου τόνισε την ανάγκη «να διατηρήσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές ισορροπίες στη
Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη», και πρόσθεσε ότι «ήδη εκπονείται master plan για περισσότερους από 7.000 εργαζόμενους, με
στόχο να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι που προσεγγίζουν τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ».
Επίσης, έκανε γνωστό ότι το ΥΠΕΝ σχεδιάζει νομοθετικές τροποποιήσεις σε σχέση με το χωροταξικό των ΑΠΕ, οι οποίες και θα
κατατεθούν στη Βουλή το προσεχές διάστημα.
Τέλος, όσον αφορά τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών, η γγ αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για την παροχή οικονομικών, φορολογικών
κινήτρων και κινήτρων χρήσης. Μέχρι το 2025 ο σχεδιασμός προβλέπει οι πωλήσεις να φθάσουν τις 24.036, με την προοπτική να
φθάσουν μέχρι το 2030 στα 82.422 οχήματα, με μετατροπή του 1/3 του στόλου των οχημάτων της χώρας σε ηλεκτρικά.
«Έχουμε μία ξεκάθαρη ατζέντα να βαδίσουμε σε δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», δήλωσε η κ. Σδούκου.
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Ο κοροναικός και με τα μεγάλα προβλήματα του «μαύρου χρυσού»
Την ώρα που ο χρυσός έχει την τιμητική του, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας των επενδυτών για τις διεθνείς εξελίξεις και τον κινεζικό
ιό. Η τιμή του μαύρου χρυσού. Και εν μέσω της ανησυχίας για τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα
έγραψε το Bloomberg χθες. Ειδικότερα, το πετρέλαιο σταθεροποιήθηκε μετά το κλείσιμο του στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα
Οκτωβρίου, καθώς ο θανατηφόρος κοροναϊός προκάλεσε χάος στην οικονομία της Κίνας και απείλησε να ελαττώσει την παγκόσμια
ζήτηση ενέργειας.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα έγραψε το Bloomberg. Ο γενικός διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ταξίδεψε ως το Πεκίνο για
να αξιολογήσει την ανταπόκριση της χώρας στην εμφάνιση κι επέκταση του ιού που μέχρι στιγμής έχει σκοτώσει περισσότερους από
100 ανθρώπους. Οι κινεζικές αρχές έχουν θέσει σε καραντίνα πόλεις με συνολικό πληθυσμό περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους γύρω
από το επίκεντρο της επιδημίας στην Wuhan, ενώ εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς όπως η Honda Motor Co. απομακρύνουν τους
εργαζομένους τους, από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.
Το πετρέλαιο υποχώρησε γύρω στο 9% στις τέσσερις πιο πρόσφατες ημέρες που διαπραγματεύτηκε, ως ανησυχία για τον ιό και τις
δυνατότητές του να περιορίσει τις ταξιδιωτικές και οικονομικές δραστηριότητες παγκοσμίως, σκορπίζοντας τρόμο και τις αγορές
ενέργειας. Η Σαουδική Αραβία, ο κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «παρακολουθεί στενά» την επίδραση της
επιδημίας στην αγορά ακατέργαστου πετρελαίου, αλλά μέχρι στιγμής πιστεύει ότι η κρίση θα έχει «πολύ περιορισμένο αντίκτυπο» στην
παγκόσμια ζήτηση.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα γράφει το Bloomberg. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση στην Κίνα, η τιμή στα
μεσοπρόθεσμα του Δυτικού Τέξας θα μπορούσε να μειωθεί στα 47 (έως 50) δολάρια το βαρέλι, ενώ το πετρέλαιο Brent μπορεί να
μειωθεί στα 55 δολ., όπως δήλωσε ο Τζέφρι Χάλεϊ, ανώτερος αναλυτής της αγοράς στην OANDA στη Σιγκαπούρη. «Εάν οι άνθρωποι
σταματούν να πηγαίνουν στο εμπορικό κέντρο, αν χρησιμοποιούν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, τότε τα εργοστάσια επιβραδύνουν τους
ρυθμούς παραγωγής, τα αεροσκάφη μειώνουν τις πτήσεις και καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα, όλα επιβραδύνουν την οικονομική
δραστηριότητα».
«Τα μεσοπρόθεσμα συμβόλαια του Δυτικού Τέξας για την παράδοση του Μαρτίου δεν άλλαξαν παρά ελάχιστα, καθώς είναι στα 53,13
δολάρια το βαρέλι στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης από τις 2:35 μ.μ. στη Σιγκαπούρη, αφού υποχώρησε έως και
0,7% νωρίτερα. Τα συμβόλαια έκλεισαν στις 53,14 δολάρια τη Δευτέρα, ύψος που είναι το χαμηλότερο από τις 15 Οκτωβρίου 2019.
Μέχρι στιγμής, η τιμή έχει μειωθεί γύρω στο 12% τον Ιανουάριο και συνεπώς μιλάμε για τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον
περασμένο Μάιο.

Πηγή: Bloomberg
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