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Moody’s: Η αύξηση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες περιορίζει την
πίεση στην κερδοφορία τους λόγω του κορονοϊού
Η αύξηση των καταθέσεων τρεχούμενων λογαριασμών και ταμιευτηρίου από τα ελληνικά νοικοκυριά περιορίζει
τις πιέσεις στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών λόγω του κορονοϊού, σύμφωνα με ανάλυση του οίκου
πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's.
Όπως αναφέρει ο οίκος, τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν ότι οι καταθέσεις
προθεσμίας, οι οποίες έχουν υψηλότερο κόστος για τις τράπεζες, μειώθηκαν στο 34% των συνολικών
καταθέσεων των νοικοκυριών τον Μάιο από 41% τον Δεκέμβριο του 2017. Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων
τρεχούμενων λογαριασμών τον Μάιο ανερχόταν στο 0,12% και των καταθέσεων ταμιευτηρίου στο 0,03%, ενώ
το μέσο επιτόκιο καταθέσεων με προθεσμία έως ένα έτος ανερχόταν στο 0,28%. H τάση των καταθέσεων των
νοικοκυριών όσον αφορά τις επιμέρους μορφές τους αντανακλά τη σταδιακή μείωση των επιτοκίων για τις νέες
καταθέσεις, με το μέσο κόστος για τις τράπεζες να μειώνεται στο 0,13% τον Μάιο του 2020 από 0,58% στο τέλος
του 2015, σημειώνει ο Moody's. «Αντανακλά, επίσης, το ότι οι καταθέτες θέλουν άμεση πρόσβαση στις
καταθέσεις τους εν μέσω της οικονομικής αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας», προσθέτει.
Αντίστοιχα, το μέσο κόστος για τις καταθέσεις από τις επιχειρήσεις μειώθηκε στο 0,13% τον Μάιο από 0,4% στο
τέλος του 2015. Η σταδιακή μείωση των επιτοκίων είναι συνεπής με το περιβάλλον των πολύ χαμηλών επιτοκίων
στην ΕΕ και επιτεύχθηκε καθώς ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη των εγχώριων καταθετών στις ελληνικές τράπεζες»,
σημειώνει ο οίκος.
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Covid-19 : Βαρύ το πλήγμα στην κατανάλωση
Την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζει το Ελληνικό καταναλωτικό κοινό λόγω της πανδημίας καταγράφει η
τελευταία έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης (ΣΕΛΠΕ).
Το 75% του κοινού ξοδεύει πάνω από το 80% του διαθέσιμου εισοδήματος του σε μηνιαία βάση, ενώ το 9%
ξοδεύει πάνω από 100%, πρακτικά δηλαδή δανείζεται με κάποιον τρόπο για να καλύψει τις ανάγκες του. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι δαπάνες για τους μηνιαίους λογαριασμούς ανέρχονται στο 27% του εισοδήματος, όσο
σχεδόν και οι δαπάνες για αγορές προϊόντων με 28%.
Οι φόροι ακολουθούν με 15% και οι υπηρεσίες με 14%.
Η έρευνα υλοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε χώρα την περίοδο 9-19 Ιουνίου 2020 μέσω Πανελλήνιας Έρευνας σε δείγμα
865 καταναλωτών.
Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος λιανικής, τον Ιούνιο του 2020 διαμορφώθηκε στο -38, σαφώς μειωμένος σε
σχέση με τον μήνα βάσης και την προηγούμενη μέτρηση, τον Οκτώβριο του 2019. Όπως φαίνεται, η
συγκεκριμένη εξέλιξη δεν έχει να κάνει τόσο με τις μέχρι σήμερα οικονομικές εξελίξεις, αλλά κυρίως λόγω των
μειωμένων προσδοκιών των καταναλωτών για το προσεχές διάστημα. Συγκεκριμένα η μείωση στον υπο-Δείκτη
παρούσας κατάστασης ήταν περιορισμένη στο -22, ενώ αντίθετα ο υπό-δείκτης προσδοκιών παρουσίασε μεγάλη
πτώση και έπεσε στο -50.
Πρακτικά, η παραπάνω εξέλιξη σημαίνει ότι μέχρι σήμερα η διαχείριση του οικονομικού σκέλους της κρίσης
του COVID-19 οδήγησε σε μία οικονομική κατάσταση των καταναλωτών χειρότερη σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, αλλά που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία σε σχέση στο καταναλωτικό κοινό για το
επερχόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στις επί μέρους ερωτήσεις, όπου φαίνεται ότι
τόσο το προηγούμενο 6μηνο η οικονομική κατάσταση μεγάλου μέρους του καταναλωτικού κοινού χειροτέρεψε
(πτώση ποσοστού από 32% σε 10%), όσο και ότι το επόμενο 6μηνο η εκτίμηση μεγάλου μέρους του
καταναλωτικού κοινού είναι ότι θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο για τους ίδιους και τη χώρα (πτώση από
30% σε 11% και από 27% σε 16%).
Απαισιόδοξες προβλέψεις
Όπως προκύπτει, 9 στους 10 καταναλωτές εκτιμούν ότι η οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας του COVID19 θα διαρκέσει τουλάχιστον ως το τέλος του 2021 ενώ 4 στους 10 εκτιμούν ότι θα ξεπεράσει το 2022.
Η κύρια κατηγορία αγορών όσον αφορά τις δαπάνες είναι τα τρόφιμα και ποτά με ποσοστό 46% με αύξηση από
41% στην προηγούμενη μέτρηση. Η εστίαση η οποία στην προηγούμενη μέτρηση βρισκόταν στη δεύτερη θέση
υποχωρεί από 12% σε 9% και τα εισιτήρια ξενοδοχεία από 5% σε μόλις 1%. Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζουν
τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη από 7% σε 12%, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν μικρές μεταβολές.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτιμώμενη μέση αξία δαπάνης ανά νοικοκυριό για λιανικές αγορές είναι
αμετάβλητη σε σχέση με το Οκτώβριο.
Η συνολική μέση αξία αγορών παρουσιάζει μείωση κατά 8% από 420 ευρώ σε 388 ευρώ, αλλά αν δεν
συνυπολογιστεί η αξία εστίασης και εισιτηρίων τότε είναι αμετάβλητη στα 350 ευρώ. Στην πραγματικότητα
δηλαδή καταγράφεται μία αναδιανομή της δαπάνης από το διαθέσιμο εισόδημα στις λιανικές αγορές. Αντίθετα
όμως σημαντική μείωση καταγράφουν οι δαπάνες για διασκέδαση (εστίαση -32%, ψυχαγωγία -81%.
Η σημασία της κρίσης του COVID-19 είναι ιδιαίτερα έκδηλη στην καθημερινότητα του κοινού όπως
καταγράφεται στον μέσο αριθμό επισκέψεων για την πραγματοποίηση λιανικών αγορών ανά έτος .
Συγκεκριμένα, καταγράφεται μείωση στην πρόθεση επίσκεψης κατά 48%, από 19,2 αγοραστικά ταξίδια ανά
μήνα κατά κεφαλήν σε μόλις 10,1. Τη μεγαλύτερη μείωση καταγράφει ο κλάδος της εστίασης, από 5,5
επισκέψεις σε 2 ενώ ο κλάδος των τροφίμων παρά τη μεγάλη μείωση από 9,9 επισκέψεις σε 5,4 παραμένει με
διαφορά η πιο τακτική συνήθεια των καταναλωτών.
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Ράλι τα ελληνικά και ιταλικά ομόλογα εν μέσω αισιοδοξίας για συμφωνία των
ηγετών της ΕΕ
Τα ελληνικά και τα ιταλικά ομόλογα κάνουν ράλι, καθώς οι χώρες της ΕΕ φαίνεται να είναι έτοιμες να
συμφωνήσουν για το ταμείο ανάκαμψης, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα
investing.com, η απόδοση των 10ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου υποχωρούσε κατά 8 μονάδες βάσης
στο 1,13% από 1,21% στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Η ισοτιμία του ευρώ αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο τεσσάρων μηνών και είναι πιθανόν να ενισχυθεί
περαιτέρω μετά τις δηλώσεις αξιωματούχων ότι οι χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ολλανδίας, ήταν
ικανοποιημένες με έναν συμβιβασμό για το ύψος των προτεινόμενων επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του ταμείου
ανάκαμψης της ΕΕ, αναφέρει το Bloomberg. Αν και οι τελευταίοι όροι σηματοδοτούν μία υποχώρηση από τις
αρχικές φιλοδοξίες, προσθέτει, μία συμφωνία θα αποτελούσε καθοριστική στιγμή για την Ένωση καθώς θα
οδηγούσε πιθανόν σε κοινό δανεισμό και θα συνέβαλε στο να μην υπάρχει πίεση στο δημόσιο χρέος χωρών,
όπως της Ιταλίας και της Ελλάδας. Η διαφορά της απόδοσης των ιταλικών 10ετών ομολόγων από αυτή των
αντίστοιχων γερμανικών τίτλων μειώθηκε στις 155 μονάδες βάσης (1,55 ποσοστιαίες μονάδες), που είναι το
χαμηλότερο επίπεδο μετά τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό.
Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραφαν ως επί το πλείστον μικρά κέρδη, ενώ η συνεδρίαση των ηγετών της ΕΕ
επρόκειτο να ξεκινήσει στις 5 σήμερα το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) για να επιχειρήσουν να διευθετήσουν τα
εκκρεμή θέματα, όπως αυτό του συνολικού μεγέθους του ταμείου και των μηχανισμών ελέγχου των δαπανών.
Η τελευταία πρόταση για τη διάθεση 390 δισ. ευρώ από το ταμείο με τη μορφή επιχορηγήσεων και του
υπόλοιπου ποσού με τη μορφή δανείων έχει ικανοποιήσει τις χώρες που αντιδρούσαν - όπως την Ολλανδία, την
Αυστρία, τη Δανία και τη Σουηδία - σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Bloomberg.
«Δεν είναι τόσο ο βαθμός της οικονομικής στήριξης που θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την
αντίδραση των επενδυτών στο ταμείο ανάκαμψης, αλλά μάλλον το αν μπορεί να επιτευχθεί μία συναίνεση για
να διαβεί (η ΕΕ) τον Ρουβίκωνα της κοινής ανάληψης χρέους», δήλωσαν αναλυτές της Rabobank,
προσθέτοντας: «Φαίνεται ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για να διαβεί (η ΕΕ) την έως σήμερα απαράβατη
γραμμή της κοινής ανάληψης χρέους».
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Ο Covid-19 & Το ράλι σχεδόν 600% αυτής της μετοχής
Όπως έγραψε το Bloomberg τη Δευτέρα, οι μετοχές της Synairgen Plc, μιας μικρής φαρμακευτικής εταιρείας που
γεννήθηκε από ένα Βρετανικό πανεπιστήμιο, αυξήθηκαν έως και 552% μετά την ανακοίνωσή της ότι το πειραματικό
φάρμακο το οποίο αναπτύσει μείωσε τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης από Covid-19.
Σύμφωνα με το Bloomberg τη Δευτέρα, σε μια κλινική δοκιμή που διεξήχθηκε σε 220 άτομα, η πιθανότητα ενός ασθενούς
να χρειαστεί αναπνευστήρα ή να πεθάνει μειώθηκε κατά 79% για όσους έλαβαν το «SNG001» της Synairgen έναντι
εκείνων που έλαβαν εικονικό φάρμακο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία που εδρεύει στο Southampton της Αγγλίας.
Και πρόσθεσε ότι όσοι έλαβαν το «SNG001» είχαν διπλάσιες πιθανότητες να αναρρώσουν πλήρως από την ασθένεια.
Τα επόμενα βήματα είναι η πλήρης ανάλυση των δεδομένων και η εξαγωγή ασφαλών αποτελεσμάτων, δήλωσε ο
Διευθύνων Σύμβουλος, Ρίτσαρντ Μαρσντεν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους. Στη συνέχεια η εταιρεία θα
ξεκινήσει συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές για να λάβει έγκριση, είπε.
«Αναμένουμε μεγαλύτερο διεθνές ενδιαφέρον λόγω των δεδομένων που ανακοινώσαμε σήμερα», δήλωσε ο Μαρσντεν .
Το εισπνεόμενο προϊόν είναι ένα σκεύασμα που περιέχει μια ενδογενή πρωτεΐνη, γνωστή ως ιντερφερόνη βήτα, την οποία η
Synairgen είχε δηλώσει ότι μπορεί να είναι ανεπαρκής σε άτομα που είναι πιο ευαίσθητα στον νέο κορωνοϊό, όπως οι
ηλικιωμένοι ή εκείνοι με καρδιακές και πνευμονικές επιπλοκές ή διαβήτη.
Η μετοχή της Synairgen αυξήθηκε κατά 430% στις 193,50 πένες σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Μετά και τη
σημερινή άνοδο η μετοχή της παρουσιάζει κέρδη από την αρχή του 2020 κατά 3.194%, αυξάνοντας την χρηματιστηριακή
αξία της Synairgen σε περίπου 289,2 εκατ. λίρες (365 εκατ. δολάρια).
«Είναι σχεδόν αδύνατο να εκτιμήσουμε την ευκαιρία που παρουσιάζει ο Covid-19», αναφέρει ο αναλυτής της FinnCap
Μαρκ Μπραουερ σε σημείωμα προς τους πελάτες, προσθέτοντας ότι οι προσεχείς συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές θα
πρέπει να αποσαφηνίσουν την πορεία του «SNG001» προς την αγορά. Η FinnCap είναι επίσης εταιρικός διαμεσολαβητής
της εταιρείας.
Σύμφωνα με την εταιρεία τρεις ασθενείς που έλαβαν το εικονικό φάρμακο στη μελέτη πέθαναν, ενώ δεν υπήρχαν θάνατοι
μεταξύ ατόμων 
που έλαβαν το «SNG001».
Η Synairgen, που ιδρύθηκε από τρεις καθηγητές του Πανεπιστήμιου του Southampton, συνεργάστηκε το 2014 με την
AstraZeneca Plc για τη μελέτη του «SNG001» στις περιπτώσεις σοβαρού άσθματος, αλλά η δοκιμή σταμάτησε μετά από
δύο χρόνια καθώς μια ενδιάμεση ανάλυση έδειξε έναν πολύ χαμηλό αριθμό σοβαρών παροξύνσεων, γεγονός που κατέστησε
δύσκολη την εξαγωγή συμπερασμάτων.
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Αν και με μικρό τζίρο, θετικά κρίνεται η χθεσινή άνοδος στο Χ.Α. ….
Ζητούμενο η συνέχιση της αντίδρασης, με αύξηση τζίρου και με μεγάλο
στόχο πάντα τις αντιστάσεις στις 690 – 700 και 720 μονάδες….
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