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Wall Street: Προειδοποιήσεις ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη
«καταιγίδα»
Όπως γράφει το Bloomberg, οι αναλυτές όλων σχεδόν των μεγάλων αμερικανικών
τραπεζών βλέπουν να ξεσπά καταιγίδα στην Wall Street καθώς οι αποτιμήσεις των εταιρειών
βρίσκονται σε ιστορικά υπερβολικά επίπεδα, η αγορά έχει κάνει συνεχόμενο ράλι επί ένα επτάμηνο
και η Fed ετοιμάζεται να σταματήσει σταδιακά τις αγορές ομολόγων.
Μετά τα προειδοποιητικά μηνύματα της Morgan Stanley, της Citigroup και της Bank of America, σε
αντίστοιχο μήκος κύματος κινήθηκαν η Deutsche Bank και η Goldman Sachs.
«Ο κίνδυνος μίας σκληρής διόρθωσης αυξάνεται», έγραψαν οι αναλυτές μετοχών της Deutsche
Bank. H πίεση που δέχεται η αγορά άρχισε ήδη να αχνοφαίνεται, με τον δείκτη S&P 500 να έχει
υποχωρήσει περίπου 1% στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις μετά τον διπλασιασμό του από τα
χαμηλά του Μαρτίου 2020.
«Οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι ιστορικά ακραίες, όποιον δείκτη και αν χρησιμοποιήσει κανείς»,
δήλωσε ο αναλυτής μετοχών της Deutsche Bank, ενώ ο επικεφαλής της διεύθυνσης έρευνας της
Canaccord Genuity δήλωσε ότι «τα διεθνή χρηματιστήρια μπορεί να εισέρχονται σε μία περίοδο
αναταραχής», προσθέτοντας ότι οι επενδυτές πρέπει να προτιμούν τις ισχυρότερες επιχειρήσεις με
εύρωστες ταμειακές ροές έναντι των ασθενέστερων και πιο κερδοσκοπικών εταιρειών.
«Αν και οι ευρύτερες προοπτικές της αμερικανικής αγοράς είναι στέρεες στο κεντρικό σενάριό μας,
θεωρούμε ότι πιθανόν έχουμε περάσει το peak της κυκλικής αισιοδοξίας», δήλωσε ο αναλυτής της
Goldman Sachs.
Από την πλευρά του, αναλυτής της Morgan Stanley σημείωσε: «Θα έχουμε μία περίοδο όπου τα
στοιχεία θα είναι αδύναμα τον Σεπτέμβριο, όταν θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος της μετάλλαξης
Δέλτα και θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία». Η τράπεζα έκανε την Τρίτη σύσταση για μείωση των
θέσεων σε αμερικανικές μετοχές (underweight) και σε διεθνείς μετοχές (equal – weight).
«Ο S&P 500 έχει μεταβληθεί ουσιαστικά σε ένα 36ετές ομολόγο με μηδενικό κουπόνι. Αν κοιτάξετε τη
διάρκεια της αγοράς σήμερα, είναι βασικά η μεγαλύτερη που υπήρξε ποτέ. Αυτό είναι που με
τρομάζει», δήλωσε η επικεφαλής ανάλυσης μετοχών της Bank of America.
Συνέχεια…
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Κατά 766% αυξήθηκε στο β' τρίμηνο εφέτος ο τζίρος των τουριστικών
επιχειρήσεων
Τριψήφια αύξηση της τάξης του 766% καταγράφηκε το β' τρίμηνο εφέτος στον τζίρο στις
επιχειρήσεις της χώρας που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού (παροχή υπηρεσιών
καταλυμάτων), ενώ κατά 73,1% αυξήθηκε ο τζίρος στην εστίαση.
Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών στις επιχειρήσεις στον τομέα των
υπηρεσιών σημείωσε τις εξής αυξήσεις το β' τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με το β' τρίμηνο 2020:
1.'Αλλες υπηρεσίες: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (18,5%), Δραστηριότητες παροχής
συμβουλών διαχείρισης (29,3%), Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών,
τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (18,7%), Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (47,1%), 'Αλλες
επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (22,7%), Δραστηριότητες
απασχόλησης (20,7%), Δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες (323,8%), Δραστηριότητες παροχής
προστασίας και έρευνας (22,6%), Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς
χώρους (14,9%) και Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (37,7%).
Συνέχεια…

II

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

Ημερήσια Νέα

2. Τομέας μεταφορών: Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (18,7%), Πλωτές
μεταφορές (19,4%), Αεροπορικές μεταφορές (80,5%), Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες (25%) και Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (4,5%),
3.Τομέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας: Εκδοτικές δραστηριότητες (32,2%), Παραγωγή
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων και μουσικών
εκδόσεων (58,9%), Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (24,5%),
Τηλεπικοινωνίες (8,6%), Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (13,8%) και Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
(49,8%).

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

ΟΟΣΑ: Μια αδύναμη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας ίσως αφήσει
«σημάδια»
Μια πολύ αδύναμη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας δημιουργεί τον κίνδυνο να επιδεινωθούν οι
ανισότητες και να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως εκτιμά ο ΟΟΣΑ σε έκθεσή
που δημοσιεύθηκε σήμερα, ζητώντας να χρησιμοποιηθεί το σχέδιο ανάκαμψης για να μειωθούν οι
περιφερειακές διαφορές.
«Η κρίση θα μπορούσε να αφήσει σημάδια και να ξανανοίξει παλαιές πληγές», ανέφερε ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε έκθεση για τον αντίκτυπο της Covid-19 για την Γηραιά
Ήπειρο.
Η υγειονομική κρίση επηρέασε με τρόπο ιδιαίτερα ανομοιόμορφο τα ευρωπαϊκά κράτη και τα διαδοχικά
lockdown αποδείχθηκαν ιδιαίτερα καταστροφικά για τον τομέα των υπηρεσιών.
Ωστόσο, ο κλάδος αυτός απασχολεί συχνά «πληθώρα ανειδίκευτων εργαζομένων» το οποίο θα μπορούσε
να οδηγήσει σε αύξηση των «ανισοτήτων και της φτώχειας» στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.
«Λόγω της ισχυρής εξάρτησής τους από τον τουρισμό και του αυξημένου αριθμού των πολύ μικρών
επιχειρήσεων που τις χαρακτηρίζουν, οι οικονομίες του νότου της ΕΕ είναι αυτές που είδαν το ΑΕΠ τους να
μειώνεται πιο απότομα το 2020», σύμφωνα με την έκθεση.
Η Ιταλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επλήγη από την πανδημία τον Φεβρουάριο του 2020. Ο ιός
εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς στη Λομβαρδία, το οικονομικό κέντρο της χώρας που για κάποιο διάστημα
έγινε το παγκόσμιο επίκεντρο της πανδημίας. Το ιταλικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8,9% το 2020.
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αύξηση των διαφορών μεταξύ κρατών και περιοχών, ο ΟΟΣΑ ζητά να
αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης των 750 δισ. ευρώ μέσω επενδύσεων στον ψηφιακό
μετασχηματισμό και την οικολογική μετάβαση.
«Εάν δεν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας δράσης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα μπορούσε να
επιδεινώσει τις περιφερειακές ανισότητες και να οδηγήσει σε χωρική συγκέντρωση ανάπτυξης και
δημιουργίας θέσεων εργασίας», ανέφερε ο ΟΟΣΑ.
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ΠΟΥ: Τα εμβόλια από μόνα τους δεν θα τερματίσουν την πανδημία
Ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη εμφανίστηκε απαισιόδοξος
σήμερα για το κατά πόσο ο εμβολιασμός μπορεί από μόνος του να σταματήσει την πανδημία
Covid-19, καθώς τα παραλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊού έχουν μειώσει το ενδεχόμενο επίτευξης
συλλογικής ανοσίας.
Καθώς φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό ο Covid-19 να γίνει μια ενδημική νόσος και να μην
εξαλειφθεί, ο Χανς Κλούγκε ζήτησε «να αναμένουμε πλέον μια προσαρμογή στις στρατηγικές
εμβολιασμού», κυρίως σε ό,τι αφορά τις επιπλέον δόσεις.
Τον Μάιο ο Κλούγκε είχε επισημάνει ότι «η πανδημία θα τελειώσει όταν έχει εμβολιαστεί
τουλάχιστον το 70%» του παγκόσμιου πληθυσμού.
Όταν ρωτήθηκε αν αυτός ο στόχος εξακολουθεί να ισχύει ή αν θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό, ο
υπεύθυνος του ΠΟΥ για την Ευρώπη απάντησε ότι τα νέα, παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού
που είναι πιο μεταδοτικά, κυρίως το Δέλτα, έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Τότε, τον Μάιο, παρά το γεγονός ότι το στέλεχος Δέλτα, το οποίο είχε πρωτοεντοπιστεί στην Ινδία
είχε ήδη αρχίσει να εξαπλώνεται, «δεν υπήρχαν τόσα παραλλαγμένα, πιο μεταδοτικά στελέχη»,
εξήγησε ο Κλούγκε.
«Οπότε πιστεύω ότι αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι βασικός στόχος του εμβολιασμού είναι
πρώτα απ’ όλα να εμποδίσει τις σοβαρές μορφές της νόσου και τον θάνατο», υπογράμμισε ο
Κλούγκε.
Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους, μοιάζει πλέον δύσκολο να επιτευχθεί συλλογική ανοσία μόνο
μέσω των εμβολίων, όμως αυτά παραμένουν κρίσιμα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της
πανδημίας Covid-19.
Ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμβολιασμού εξακολουθεί εξάλλου να είναι απαραίτητο «για να
αποφεύγεται η πίεση στα συστήματα υγείας μας, τα οποία έχουν απόλυτη ανάγκη να
αντιμετωπίζουν και άλλες ασθένειες εκτός του Covid», υπογράμμισε ο ίδιος.
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Με έναν και μεγάλο στόχο ξεκινάει η εβδομάδα … Να μη χαθεί η
επαφή με την κρίσιμη ζώνη των 910 – 900 μονάδων, στις οποίες επί της
ουσίας βρίσκεται η αγορά εδώ και περίπου 6 μήνες… Σε μέτρια προς
χαμηλά επίπεδα αναμένεται να διατηρηθούνε οι τζίροι για τις επόμενες
εβδομάδες, με τα βλέμματα και στις διεθνείς αγορές, όπου υπάρχει
ανησυχία για μια διόρθωση…
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