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ΓΙΑΤΙ;; ΣΚΕΨΟΥ..

Γιατί όμως όλος αυτός ο οικονομικός
πανικός; – Γιατί οι κυβερνήσεις και οι
κεντρικές τράπεζες, οι μεγάλοι επενδυτές
γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ότι η μεγάλη
παγκόσμια φούσκα είναι έτοιμη να σκάσει.

Ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη παγκοσμίως
μετά την εκρηκτική διάσταση που έχει πάρει ο covid 19 ή
κορωνοιός.
Την ίδια στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι
δεν συντρέχει λόγος να χαρακτηρίσει τον Covid 19 πανδημία ήδη
3.300 άνθρωποι έχουν πεθάνει – επισήμως – ο πραγματικός
αριθμός είναι μεγαλύτερος καθώς η Κίνα αποσιωπά στοιχεία και

96 χιλιάδες έχουν νοσήσει…η παγκόσμια οικονομική κοινότητα
έχει τρομοκρατηθεί;;;.

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν τρομοκρατηθεί;;;.Το ΔΝΤ ανακοίνωσε
πρόγραμμα 50 δισεκ. για την καταπολέμηση του κορωνοιού.
Η World Bank ανακοίνωσε πρόγραμμα 12 δισεκ. για την
αντιμετώπιση του προβλήματος του κορωνοιού.
Οι παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών εκτιμώνται σε 150 δισ
παγκοσμίως
Γιατί λοιπόν ενώ σχεδόν όλοι εμφανίστηκαν αρχικά
καθησυχαστικοί ξαφνικά πλέον όλοι συνειδητοποιούν ότι υπάρχει
παγκόσμιο πρόβλημα; Η απάντηση είναι απλή, η οικονομία της
Κίνας δεν έχει επιβραδυνθεί, έχει καταρρεύσει, οι βιομηχανικοί
δείκτες, μεταποίησης και οι πρόδρομοι δείκτες όπως κατανάλωσης
ενέργειας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης δείχνουν ότι η οικονομία
της Κίνας στο α΄ τρίμηνο του 2020 έχει δραματικά
καταβαραθρωθεί.

Ήδη υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το ΑΕΠ θα
συρρικνωθεί επιθετικά μειώνοντας τον
ετήσιο στόχο από 6,8% σε 3,5% με 4,2%.
Στην Ευρώπη η κατάσταση είναι εξίσου δραματική.
Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης από 1,2% θα
συρρικνωθεί στο 0,7%.
Μεγάλη επιβράδυνση στα όρια της ύφεσης θα βρεθούν Γερμανία και
Ιταλία αλλά και η Γαλλία.
Μεγάλος ο κίνδυνος επιβράδυνσης και στην αμερικανική
οικονομία.
Υπάρχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στον πλανήτη, σχεδόν το
70% των εργαζομένων στην Κίνα δεν πηγαίνουν τις δουλειές τους.
Μεγάλες εταιρίες στις ΗΠΑ όπως η J P Morgan ή Google αναφέρουν
στους εργαζομένους τους να μην μεταβαίνουν στην εργασία τους

και να εργάζονται από το σπίτι.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ΕΚΤ που εισηγείται οι τράπεζες να
λάβουν μέτρα και να εξετάσουν πιθανότητα οι εργαζόμενοι στις
τράπεζες να μην μεταβαίνουν στην εργασία τους λόγω κορωνοιού.

Η
Κίνα
έχει
παραπλανήσει
και
παραπληροφορήσει την διεθνή κοινότητα
και ο δυτικός κόσμος κατανόησε τι
συμβαίνει όταν ο Covid 19 χτύπησε την
Βόρεια Ιταλία όπου ο οικονομικός ιστός
της περιοχής απονευρώθηκε.
Έχουν αναλυθεί πολύ διεξοδικά τα δύο σοκ που στιγματίζουν την
παγκόσμια οικονομία.
Το πρώτο σοκ ή πρωτογενές σοκ έχει εκδηλωθεί αλλά το δεύτερο
σοκ ή δευτερογενές σοκ… θα εκδηλωθεί.

Η κατάρρευση της οικονομίας της Κίνας,
των αλυσίδων διανομής και προμηθειών
προκάλεσε συστημικό σοκ στις αγορές.
Όλοι έχουν κατανοήσει ότι το παγκόσμιο
σύστημα
νοσεί,
υπάρχει
τεράστιο
οικονομικό πρόβλημα.
Όμως υπάρχει και το δευτερογενές σοκ όπου οι εταιρίες με
ετεροχρονισμό φάσης θα ανακοινώνουν στα επόμενα τρίμηνα
δραματική μείωση κερδοφορίας, profit warning ή ακόμη και

ζημίες.

Τα εταιρικά κέρδη θα παγώσουν στο καλύτερο σενάριο η αύξηση
της κερδοφορίας των εταιριών π.χ. στις ΗΠΑ θα είναι μηδενική
το 2020 σε σχέση με το 2019 και μείωση έως 20% στο βασικό
σενάριο.

Όμως όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο
κορωνοιός χτύπησε τον πλανήτη ή γιατί η
παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε σε σαθρά
θεμέλια;
-Όταν στις ΗΠΑ οι εταιρίες στην Wall για ωραιοποίηση μετοχών
μέσω επαναγοράς μετοχών και μερίσματα το 2019 χρησιμοποίησαν
1,22 τρισεκ. δολάρια για να συντηρήσουν την άνοδο των μετοχών
και μόλις 265 δισεκ. για παραγωγικές επενδύσεις.

Αυτό είναι σαθρό σύστημα;
Οι κεντρικές τράπεζες έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημία στο
παγκόσμιο σύστημα, χρησιμοποίησαν την ρευστότητα 4,5 τρισεκ.
δολαρίων για να καθησυχάσουν τις αγορές, να φουσκώσουν τις
αποτιμήσεις και να καλύψουν το κενό που άφησαν οι κυβερνήσεις
σε μεταρρυθμίσεις και πάσης φύσεως δημοσιονομικές προσαρμογές.

Αυτό αποτελεί επίσης μια ιστορικών
ακραία στρέβλωση που δημιούργησε την
αγορά μετοχών και ομολόγων.-Η Ευρώπη
στις νέες τεχνολογίες και ειδικά η

διαστάσεων τοξική και
μεγαλύτερη φούσκα στην
σε επίπεδο προσαρμογής
Ελλάδα είναι δραματικά

πίσω, θα χρειαστούν όχι απλά πολλά κεφάλαια, θα χρειαστούν
πολύ χρόνο ίσως 5ετία για να προσαρμοστούν στα δεδομένα άλλων
χωρών.

-Τώρα λόγω του οικονομικού πανικού που προκαλεί ο Covid 19 οι
ευρωπαίοι μιλούν για δημοσιονομική χαλάρωση.

Ποιες οι παρεμβάσεις;
Οι κεντρικές τράπεζες επέδειξαν πανικό και προέβησαν σε
κινήσεις απελπισίας.
Η FED μείωσε τα επιτόκια στο 1% ή μείωση 0,50% και στις 18
Μαρτίου και 28 Απριλίου η Goldman αναμένει νέες μειώσεις 0,25%
και 0,25% αντίστοιχα.
Το επιτόκιο του δολαρίου θα μειωθεί στο τέλος Απριλίου 2020
στο 0,50%….και ίσως μέσα στο 2020 θα μπορούσε να φθάσει έως το
0%.

Η ΕΚΤ στις 12 Μαρτίου θα προχωρήσει σε μείωση του παρεμβατικού
επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων από -0,50% σε επίσης αρνητικό
-0,60% ή μείωση -0,10%.
Το βασικό επιτόκιο παρέμβασης δεν θα αλλάξει θα διατηρηθεί στο
0%.
Ταυτόχρονα θα παράσχει ρευστότητα στις μικρομεσαίες εταιρίες
μέσω TLTROs.

Όμως η περαιτέρω μείωση των επιτοκίων αποδοχής καταθέσεων όπως
απέδειξε η πρόσφατη εμπειρία απλά μείωσε κατά 23 δισεκ. τα
κέρδη των τραπεζών, δεν είχε κάποια άλλη θετική συνεισφορά.

Το ΔΝΤ προσφέρει 50 δισεκ. δολάρια όσα έδωσε – περίπου – και
για την διάσωση της Αργεντινής για να αντιμετωπίσει η
παγκόσμια κοινότητα τον κορωνοιό.
Η World Bank επίσης προσέφερε 12 δισεκ. για να αντιμετωπιστεί
ο κορωνοιός.
Εκτιμάται ότι ΔΝΤ, World Bank και παρεμβάσεις κεντρικών
τραπεζών θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια ρευστότητα 150
δισεκ. δολαρίων για την στήριξη της διεθνούς οικονομίας λόγω
κορωνοιού.

Γιατί όμως
πανικός;

όλος

αυτός

ο

οικονομικός

Γιατί οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες, οι μεγάλοι
επενδυτές γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ότι η μεγάλη παγκόσμια
φούσκα είναι έτοιμη να σκάσει.
Έχει υπολογιστεί ότι η πλασματική αξία στα χρηματιστήρια, αυτό
που ονομάζουμε φούσκα φθάνει τα 10 τρισεκ. δολάρια οπότε 4
τρισεκ. έχουν εξαερωθεί.
Οι οικονομίες επιβραδύνονται και τα χρηματιστήρια – προ
κορωνοιού – σημείωναν ράλι αυτό ονομάζεται ακραία τοξικότητα.
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