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Bloomberg: Είναι φούσκα τα ελληνικά ακίνητα;
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg, ενδείξεις φούσκας που θυμίζουν την εποχή πριν από
το παγκόσμιο κραχ του 2008 δίνουν οι αγορές του real estate.
Μελέτη την οποία πραγματοποίησε το Bloomberg Economics δείχνει ότι η Νέα Ζηλανδία, ο Καναδάς
και η Σουηδία είναι οι χώρες όπου η αγορά κατοικιών παρουσιάζει τις περισσότερες ενδείξεις
φούσκας. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ βρίσκονται επίσης κοντά στην κορυφή της λίστας.
«Ένα κοκτέιλ από συστατικά στέλνει τις τιμές των κατοικιών σε πρωτοφανή επίπεδα παγκοσμίως.
Τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια, τα πρωτοφανή δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, οι αποταμιεύσεις του
lockdown που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προκαταβολή, το περιορισμό απόθεμα κατοικιών
και οι προσδοκίες για ισχυρή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας συνεισφέρουν», αναφέρει η
σχετική ανάλυση. Και προσθέτει ότι τη ζήτηση ενισχύουν περαιτέρω όσοι δουλεύουν από το σπίτι
και άρα χρειάζονται περισσότερο χώρο, αλλά και τα κίνητρα που προσφέρουν κάποιες κυβερνήσεις
στους αγοραστές ακινήτων.
Για να διαπιστώσει εάν μία αγορά είναι φούσκα, το Bloomberg Economics συνυπολογίζει πέντε
δείκτες, μεταξύ των οποίων η τιμή/ενοίκιο και η τιμή/εισόδημα.
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Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η ελληνική αγορά κατοικιών είναι 18η στον δείκτη της
φούσκας, καθώς «σκοράρει» καλά στον δείκτη των ενοικίων ως προς τις τιμές, όμως εμφανίζει
/
ρυθμούς αύξησης
των πραγματικών τιμών που πλησιάζουν στο «κόκκινο».

Για πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, οι δείκτες είναι σήμερα υψηλότεροι από ό,τι ήταν πριν από την
παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008.
Όμως, με τα επιτόκια ακόμα χαμηλά και με τους όρους χορήγησης δανείων να είναι πιο αυστηροί
σε σχέση με το παρελθόν, δεν εντοπίζεται αυτή τη στιγμή κάποιος παράγοντας που θα μπορούσε
να πυροδοτήσει ένα νέο κραχ, σημειώνει η ανάλυση. Η επόμενη περίοδος θα χαρακτηριστεί
πιθανότατα από την «αποθέρμανση» παρά από την «κατάρρευση» των ακινήτων, σύμφωνα με το
Bloomberg Economics.
Πηγή: Bloomberg
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JP Morgan: Έχουμε ρευστότητα μισό τρις και περιμένουμε υψηλότερα
επιτόκια
Μιλώντας στο συνέδριο της Morgan Stanley U.S. Financial Services Conference, ο CEO της Τράπεζας Jamie Dimon
ανέφερε με χαρακτηριστικό τρόπο πως η τράπεζα "κάθεται πάνω" σε ρευστότητα περίπου μισού τρισεκατομμύριου
δολαρίων, περιμένοντας να επενδύσει σε υψηλότερα επιτόκια τους επόμενους μήνες, αντί να αγοράσει ομόλογα ή
άλλους τίτλους.
"Αναμένουμε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν χαμηλά για λίγο ακόμη, η Fed μας το έχει πει αυτό", δήλωσε ο Dimon,
σύμφωνα με ένα αρχικό αντίγραφο της ομιλίας.
Αλλά "αν κοιτάξετε τον ισολογισμό μας, έχουμε περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια ρευστότητα και στην
πραγματικότητα αποθηκεύουμε όλο και περισσότερα περιμένοντας την ευκαιρία να επενδύσουμε σε υψηλότερα
επιτόκια", είπε ο Dimon.
Το σχέδιο έχει ως στόχο η τράπεζα "να επωφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων τόσο από βραχυπρόθεσμα όσο και
από μακροπρόθεσμα επιτόκια", είπε, προσθέτοντας ότι θα εξαρτηθεί "από την απόφαση που θα λάβουμε τους
επόμενους έξι έως εννέα μήνες".
"Αλλά αναμένω ότι θα δείτε υψηλότερα επιτόκια και περισσότερο πληθωρισμό", τόνισε ο ίδιος.
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε περίπου 3,7 μονάδες βάσης τη Δευτέρα στο 1,499%,
αρκετά μακριά από το υψηλό 1,749% για το έτος που σημειώθηκε τον Μάρτιο, αλλά εξακολουθεί να είναι αυξημένη κατά
περίπου 60 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Dow Jones Market Data.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα συνεδριάσει για δύο ημέρες, αρχής γενομένης από την Τρίτη, με τους επενδυτές
να αναμένουν την Τετάρτη μια ενημέρωση για τη χάραξη πολιτικής για να δουν πώς η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει τα
στοιχεία για την άνοδο του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες, αλλά και τη χαλαρότητα στην αγορά εργασίας κατά τη
διάρκεια της ανάκαμψης από την πανδημία.
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Deutsche Bank: Μη εφικτή η ανοσία ακόμα και με 100% εμβολιασμό
όπου επικρατήσει το στέλεχος Delta
Σε μια ανάλυση που δεν υπάρχει αμφιβολία πως προκαλεί ανησυχία, όπως αναφέρουνε οι αναλυτές της Deutsche Bank,
η εξάπλωση του στελέχους Delta, δηλαδή αυτού που εντοπίστηκε αρχικά στην Ινδία παρουσιάζεται όλο και πιο έντονα
στη Μεγάλη Βρετανία, καθιστά τον στόχο της ανοσίας της αγέλης ανέφικτο.
Όπως αναφέρουνε οι αναλυτές της DB, με δεδομένη τη χαμηλότερη αποτελεσματικότητα που έχει το εμβόλιο της
AstraZeneca απέναντι σε αυτό το στέλεχος του κορωνοϊού, όσες χώρες το έχουν συμπεριλάβει στο εμβολιαστικό τους
πρόγραμμα δεν μπορούν να χτίσουν τείχος ανοσίας ακόμα και εάν εμβολιάσουν το 100% του πληθυσμού τους,
υπολογίζει ο στρατηγικός αναλυτής του επενδυτικού οίκου, Robin Winkler. «Ακόμα και με ολόκληρο τον πληθυσμό
εμβολιασμένο, η ασθένεια θα εξαπλώνεται ακόμα», εξηγεί.
Το στέλεχος Delta είναι ήδη κυρίαρχο στο Ηνωμένο Βασίλειο και σύμφωνα με την Deutsche Bank, σύντομα θα γίνει το
ίδιο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. «Αυτά θα είναι άσχημα νέα», σημειώνει ο Winkler, εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο
στέλεχος έχει 60% μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από το στέλεχος Alpha, δηλαδή αυτό που εντοπίστηκε αρχικά στο Κεντ
της Βρετανίας (έχει δείκτη R0 στο 5-5,5 έναντι του 3-3,5 που έχει το στέλεχος Alpha). Και την ίδια στιγμή, το ινδικό
στέλεχος είναι πιο ανθεκτικό στα εμβόλια, καθώς το σκεύασμα της AstraZeneca παρέχει προστασία 60% (έναντι 66% στο
στέλεχος Alpha) και εκείνο της Pfizer 88% (έναντι 94% στο στέλεχος Alpha). Η προστασία του εμβολίου της Moderna
πιστεύεται ότι είναι ανάλογη με εκείνη του Pfizer.
Τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα για τον στόχο της ανοσίας της αγέλης; Σε χώρες όπου το στέλεχος Alpha είναι κυρίαρχο, η
ανοσία θα ήταν εφικτή με τον εμβολιασμό του 75% του πληθυσμού εάν χρησιμοποιούνταν μόνο εμβόλια mRNA (δηλαδή
Pfizer και Moderna) αλλά θα απαιτείτο ο εμβολιασμός του 100% του πληθυσμού εάν χρησιμοποιούνταν μόνο εμβόλια
AstraZeneca.
Συνέχεια…
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Με το στέλεχος Delta, το ελάχιστο απαιτούμενο όριο για τη συλλογική ανοσία ανεβαίνει στο 90%
για τα εμβόλια mRNA. Όμως, ακόμα και εάν μόλις ένας στους τέσσερις έχει εμβολιαστεί με
AstraZeneca, η ανοσία της αγέλης καθίσταται ανέφικτη.
«Αυτές οι παράμετροι σημαίνουν ότι η ανοσία της αγέλης είναι ανέφικτη φέτος το καλοκαίρι σε
όποια μέρη το στέλεχος Delta γίνει κυρίαρχο», σημειώνει η Deutsche Bank. Έτσι, παρότι η
Βρετανία αναμένεται να εμφανίσει εμβολιαστική κάλυψη έως και 90%, καθώς εγκρίνεται ο
εμβολιασμός των παιδιών, πιθανότατα έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλά εμβόλια AstraZeneca για
να χτίσει τείχος ανοσίας. Για να γίνει αυτό, όσοι έχουν κάνει εμβόλιο AstraZeneca θα έπρεπε να
λάβουν μία ενισχυτική δόση, είτε ενός εμβολίου mRNA ή ενός αναθεωρημένου εμβολίου
AstraZeneca. Αυτό αναμένεται να συμβεί εάν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού αρχίσει να χορηγείται
σε ετήσια βάση, στα πρότυπα του αντιγριπικού εμβολίου, όμως η χορήγηση ενισχυτικών δόσεων
δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από τον χειμώνα.
Οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. έχουν το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιούν κυρίως εμβόλια mRNA, κάτι που
σημαίνει ότι θεωρητικά, ο στόχος της συλλογικής ανοσίας μπορεί να επιτευχθεί τους επόμενους
μήνες. Όμως, στην πράξη, ο πήχυς για να συμβεί αυτό είναι πολύ υψηλά, στο 90% του πληθυσμού.
Τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με την Deutsche Bank, δεν τινάζει τα πάντα στον αέρα, εφόσον τα
εμβόλια εξακολουθούν να προστατεύουν απέναντι στη σοβαρή νόσο. Όμως, σε χώρες όπου τα
ποσοστά των εμβολιασμών «βαλτώνουν» σε χαμηλά επίπεδα –όπως οι ΗΠΑ- σημαίνει ότι θα
εμφανίζονται συχνότερες και μεγαλύτερες εξάρσεις του ιού. Οι χώρες με υψηλά ποσοστά
εμβολιασμένων, που ωστόσο εξαρτώνται από τα εμβόλια AstraZeneca και Johnson & Johnson
(όπως η Βρετανία),
θα έχουν επίσης τέτοιες εξάρσεις, αλλά με χαμηλότερη θνησιμότητα.
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Συνεχίζοντας να έχει μια μίζερη εικόνα το Χ.Α. (με αρκετά μέτριες προς
χαμηλές συναλλαγές), πρώτο μέλημα η παραμονή υψηλότερα των 910
– 900 μονάδων, για να διατηρηθεί το θετικό trend.
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