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Αύξηση επιτοκίων στην τραπεζική αγορά της Σιγκαπούρης 

 

Σύμφωνα με την εφημερίδα Straits Times, η μεγαλύτερη 

τράπεζα της Σιγκαπούρης DBS Bank αύξησε τα επιτόκια στεγαστικών 

δανείων από το βράδυ της Τρίτης (28 Ιουνίου).  

Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια αντίστοιχων πρωτοβουλιών 

των υπόλοιπων εγχώριων τραπεζών UOB και OCBC, οι οποίες 

αύξησαν τα επιτόκια των στεγαστικών τους  δανείων  την περασμένη 

εβδομάδα, ακολουθώντας μια αύξηση των επιτοκίων από την 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. 

 Με επιτόκιο της τάξης του  2,75 % ετησίως, τα πακέτα 

σταθερού στεγαστικού επιτοκίου της DBS είναι πλέον τα υψηλοτέρα 

μεταξύ των τριών τοπικών τραπεζών. Τα στεγαστικά δάνεια που 

συνδέονται με το μέσο επιτόκιο μίας ημέρας της Σιγκαπούρης 

(Singapore Overnight Rate Average  - Sora) έχουν επίσης 

προσαρμοστεί.  

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων δανείων, Mortgage 

Wise,  οι τρεις τράπεζες της Σιγκαπούρης κυριαρχούν στην τοπική 

τραπεζική αγορά με μερίδια της τάξης του 85%. Σύμφωνα με την  

εταιρεία τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν το 20% έως 25% του 

συνόλου των δανειακών τους χαρτοφυλακίων.  

Οι υπόλοιποι παίκτες στην τοπική αγορά λιανικής 

περιλαμβάνουν τις τράπεζες Maybank, την Standard Chartered Bank 

και τη Citibank. Στο σύνολο τους έχουν και αυτές προχωρήσει με 

την σειρά τους σε αύξηση των επιτοκίων δανεισμού τους καθώς τα 

επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκτοξευθεί.  
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Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα επιτόκια κατά 0,75 

ποσοστιαίες μονάδες πριν από δύο εβδομάδες, την τρίτη και πλέον  

επιθετική κατά σειρά αύξηση φέτος, από το 1994. Το βασικό επιτόκιο 

ομοσπονδιακών κεφαλαίων της Fed στις ΗΠΑ κυμαίνεται τώρα στο  

1,5% έως 1,75%, ενώ ο πρόεδρος της δήλωσε ότι είναι πιθανή άλλη 

μια αύξηση κατά 50 έως 75 μονάδες βάσης όταν η Fed συνεδριάσει 

τον επόμενο μήνα στις 26 και 27 Ιουλίου, με το επιτόκιο αναφοράς 

πιθανόν να φτάνει στα τέλη του έτους στο 3,4%. 

 Σύμφωνα με την Singcapital, τα υψηλότερα επιτόκια των ΗΠΑ 

θα επηρεάσουν τον μέσο όρο του επιτοκίου μίας ημέρας της 

Σιγκαπούρης (Sora), το  οποίο χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση 

όλων των δανείων και των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Την 

στιγμή που οι  τράπεζες αυξήσουν τα σταθερά επιτόκια καταθέσεων, 

το κόστος των κεφαλαίων τους θα αυξηθεί και κατά συνέπεια θα 

πρέπει να το μετακυλήσουν,  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εγχώριας τράπεζας  DBS τα 

μεγαλύτερα ποσοστά χρέους για τους Σιγκαπουριανούς αποτελούν 

τα χρέη των πιστωτικών καρτών, αλλά η τράπεζα δεν πιστεύει ότι τα 

επιτόκια των πιστωτικών καρτών θα αυξηθούν ιδιαίτερα  καθώς είναι 

ήδη πολύ υψηλά, στα επίπεδα του 25 - 26 %.  

Σύμφωνα με την Maybank Kim Eng Research, η ανάπτυξη στη 

Σιγκαπούρη δεν έχει παρουσιάσει σημάδια στασιμότητας ακόμη. 

Ωστόσο, εάν η Fed επιδείξει ‘’υπερβολικό ζήλο’’ στις αυξήσεις των 

επιτοκίων της, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ύφεση τόσο την 

οικονομία των ΗΠΑ όσο και της Σιγκαπούρης. Σύμφωνα με την ίδια 

πηγή, οι εταιρείες και τα νοικοκυριά της Σιγκαπούρης θα πρέπει να 

προετοιμαστούν για ένα μεγάλο σοκ επιτοκίων καθώς τα 

βραχυπρόθεσμα επιτόκια θα κινηθούν απότομα υψηλότερα, με  τα 
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επιτόκια των στεγαστικών δανείων θα ανέλθουν σε περίπου 4 % 

μέχρι το τέλος του έτους και πιθανώς στο 4,5 % το 2023.  

                                                           

 

                                                            

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/

