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Βασικά Σημεία- Προβλέψεις
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• Από την ανάλυση των υποδειγμάτων που εισαγάγουμε, καταλήγουμε σε μακροχρόνιες εκτιμήσεις για τους
υφιστάμενους παράγοντες που επηρεάζουν τον δείκτη και τελικά το μελλοντικό του επίπεδο.

• Πιο συγκεκριμένα, τα υποδείγματα μας είναι συνεπή με μέσο επίπεδο του δείκτη P/E προς το 15 στο τέλος του 2016
και περαιτέρω πτωτική πορεία το 2017 προς το 14, πλησιάζοντας στην δίκαιη τιμή του κοντά στο 13. Πτωτική τάση
συνεπάγεται και για τον μέσο ρυθμό μεταβολής των κερδών ανά μετοχή του δείκτη τα οποία αναμένεται να είναι
μόλις κατά 0,66% υψηλότερα το 2016 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για το 2017 οι εκτιμήσεις καταλήγουν σε
σχεδόν μηδενικό ρυθμό μεταβολής των κερδών στο 0,27%.

• Συνδυάζοντας τις προβλέψεις για τους υποκείμενους παράγοντες του S&P500 για τα επόμενα δύο έτη, τα μοντέλα
δείχνουν προς μια πτωτική τάση για τον δείκτη S&P500. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τα υποδείγματα αυτά, η
προβλεπόμενη πορεία του δείκτη S&P500 είναι προς το επίπεδο των 1780 μονάδων στο τέλος του 2016 κινούμενος σε
εύρος μεταξύ 1608 και 1962 μονάδων. Αντίστοιχα για το 2017 το επίπεδο του δείκτη αναμένεται να είναι στις 1670
μονάδες με μεταβολές μεταξύ των 1456 και 1910 μονάδων. Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε πως εάν υποθέσουμε μια
απότομη προσαρμογή των αποτιμήσεων και του ρυθμού μεταβολής των κερδών προς τις δίκαιες τιμές τους,
συνεπάγεται πτώση του S&P500 στις 1452 μονάδες.
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Βασικά Σημεία- Αποδόμηση Αποδόσεων
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Η μεθοδολογία αποδόμησης των αποδόσεων που παρουσιάζουμε, καθορίζει έναν τρόπο με τον οποίο οι αποδόσεις
ενός μετοχικού δείκτη μπορούν να διαχωριστούν σε προκαθορισμένους υποκείμενους παράγοντες σύμφωνα με την
παρακάτω εξίσωση:

1 + = 1 + × 1 + × 1 +
όπου η ετήσια απόδοση του δείκτη, το άθροισμα των μερισμάτων μέσα στο έτος, η τιμή του δείκτη στο τέλος του
έτους,	 ο ρυθμός μεταβολής των κερδών ανά μετοχή και ο ρυθμός μεταβολής του P/E. Η ανάλυση της παραπάνω
ταυτότητας και η εφαρμογή της στον δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης S&P500 μας οδηγεί στα παρακάτω
συμπεράσματα:

• Η μέση διαχρονική μεταβολή των αποδόσεων του S&P500 καθορίζεται ως επί το πλείστων από τις μεταβολές των
κερδών των εταιρειών-μελών του μετοχικού δείκτη. Διαχρονικά, το 66% των μέσων αποδόσεων του δείκτη προήλθε
από την μέση αύξηση των εταιρικών κερδών , το 30% από την μερισματική απόδοση ενώ μόλις το 4% από την μέση
μεταβολή των αποτιμήσεων. Ωστόσο, η επίδραση του κάθε παράγοντα στις μετοχικές αποδόσεις είναι συνδεδεμένη
και με την περίοδο που εξετάζουμε κάθε φορά. Παρατηρούμε ότι τα τελευταία 15 χρόνια η μέση μεταβολή στις
αποτιμήσεις-όπως αυτές εκφράζονται από τον δείκτη P/E - είχε αρνητική συνεισφορά -3,18% σε σχέση με την
συνολική μέση απόδοση του δείκτη 4,12%. Αντίθετα για την περίοδο 1990-2000 η επίδραση της μέσης μεταβολής
των αποτιμήσεων ήταν 4,5% από την συνολική μέση μεταβολή του δείκτη κατά 14,2 ποσοστιαίες μονάδες. Τέλος για
την περίοδο 1970-1990 η μέση μεταβολή των αποτιμήσεων ήταν μηδενική σε σχέση με την συνολική μέση απόδοση
10,1% του δείκτη.

• Αν και η επίδραση των αποτιμήσεων στην μέση μετοχική απόδοση είναι μηδενική σε πολύ μακροχρόνιους
ορίζοντες η πορεία και οι διακυμάνσεις των αποδόσεων επηρεάζονται κατά ένα μεγάλο βαθμό από τις μεταβολές
στις αποτιμήσεις. Πιο συγκεκριμένα οι απόλυτες μεταβολές του δείκτη P/E ερμηνεύουν περίπου το 50% της εξέλιξης
των αποδόσεων του S&P500 τα τελευταία 44 χρόνια. Το εύρημα αυτό είναι συνεπές με επιστημονικά
συμπεράσματα όπου οι προσδοκίες των επενδυτών μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική μεταβλητότητα και
αποκλίσεις από τα θεμελιώδη, αλλά μακροχρόνια δεν επηρεάζουν σημαντικά τις μετοχικές αποδόσεις.

• Ένα εξίσου σημαντικό συμπέρασμα είναι η αρνητική συσχέτιση μεταξύ μεταβολών στον δείκτη P/E και των
μεταβολών των εταιρικών κερδών. Σύμφωνα με υπολογισμούς μας χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία αυτή η
αρνητική συσχέτιση είναι αρκετά ισχυρή και ίση με -60%. Η υψηλή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μεταβολών των
δυο συνιστωσών αποτελεί σημαντική ένδειξη είτε για καθυστέρηση η πρόωρη προεξόφληση της προσαρμογής των
αποτιμήσεων στις ετήσιες μεταβολές της κερδοφορίας των εταιρειών μελών του δείκτη.



Βασικά Σημεία- Υποδείγματα Προβλέψεων
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Χρησιμοποιώντας τα ευρήματα από την ανάλυση των ιστορικών στοιχείων για τους υποκείμενους παράγοντες
των αποδόσεων του δείκτη S&P500 και με την βοήθεια ποσοτικών μεθόδων καταλήγουμε σε μια μακροχρόνια
πρόβλεψη της ετήσιας απόδοσης του μετοχικού δείκτη. Τα συμπεράσματα μας από την μεμονωμένη ανάλυση των
αποτιμήσεων και του ρυθμού μεταβολής των κερδών είναι τα εξής:

• Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των κερδών ανά μετοχή του δείκτη S&P500 εμφανίζει σημαντική συσχέτιση με
παράγοντες που προηγούνται των φάσεων του οικονομικού κύκλου (πρόδρομος δείκτης μεταποίησης, νέων
παραγγελιών προς αποθέματα, κλίση της καμπύλης 10-2 ετών) αλλά και του πληθωρισμού. Μέσα από το
υπόδειγμα που κατασκευάζουμε διαμορφώνουμε εκτιμήσεις για την παρούσα αλλά και την μελλοντική
κερδοφορία. Ο εκτιμήσεις αυτές συμπληρώνονται και από ένα δεύτερο υπόδειγμα κερδοφορίας όπου
συγκρίνουμε την κερδοφορία των εταιρειών του S&P500 με την κερδοφορία των επιχειρήσεων όπως
καταγράφονται στους λογαριασμούς του ΑΕΠ (η οποία επηρεάζεται κυρίως από τις οργανικές λειτουργιές των
εταιρειών).

• Για την αποτίμηση του δείκτη P/E καταλήξαμε στην κατασκευή ενός μοντέλου με τρεις ερμηνευτικούς
παράγοντες που συνδέονται κυρίως με την ρευστότητα μιας οικονομίας αλλά και την διάθεση για ανάληψη
κίνδυνου: την κλίση της καμπύλης επιτοκίων (10Y-2Y), των αποδόσεων εταιρικών ομολόγων υψηλής απόδοσης
του οίκου Moody's (Moody's BAA rate) και την ταχύτητα κυκλοφορίας χρήματος (Personal Income/M2).
Παράλληλα να σημειώσουμε ότι και οι ενδείξεις αισιοδοξίας των επενδυτών αποτελούν έναν σημαντικό
ερμηνευτικό παράγοντα.

• Παρατηρούμε ότι αν και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του S&P500 έχει
υποχωρήσει πολύ γρηγορότερα από το εκτιμημένο επίπεδο με βάση τον οικονομικό κύκλο, η μεσοπρόθεσμη
τάση αναμένεται να παραμείνει πτωτική. Παράλληλα, παρατηρούμε μια σημαντική απόκλιση (18%) των
κερδών του S&P500 από την κερδοφορία των επιχειρήσεων της συνολικής οικονομίας, γεγονός που
συνηγορεί σε μια συνολικά απαισιόδοξη εκτίμηση των προοπτικών της κερδοφορίας. Η σημαντική ανοδική
τάση που σημειώθηκε στις αποτιμήσεις της αγοράς τα τελευταία 1,5 χρόνια έχει οδηγήσει τον δείκτη P/E σε
επίπεδο το οποίο αποκλίνει σημαντικά από την δίκαιη τιμή του. Το παρόν περιβάλλον θα ήταν συνεπές με ένα
δείκτη P/E πιο κοντά στο 13 από το 17 που παρατηρείται σήμερα.
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Αποδόμηση των Αποδόσεων του S&P500
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Ο προεξοφλητικός μηχανισμός που εκ των πραγμάτων ενσωματώνεται στις τιμές των περισσοτέρων διαπραγματευόμενων
αξιών, καθιστά τις περισσότερες αγορές, δύσκολα προβλέψιμες κατά συστηματικό τρόπο. Το συμπέρασμα αυτό
προκύπτει τόσο από έναν μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών οικονομικών μελετών, όσο από τα διαθέσιμα στοιχεία των
αποτελεσμάτων της ενεργητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Παρόλα αυτά, καθώς ένα μεγάλο μέρος των επενδυτών δρα πολλές φόρες είτε με μη ορθολογικό τρόπο (συναίσθημα,
τυφλή παρακολούθηση τάσης) είτε με κριτήρια που δεν είναι αποκλειστικά η επίτευξη κέρδους (π.χ. κεντρικές τράπεζες),
υπάρχουν περίοδοι που οι τιμές αποκλίνουν σημαντικά από τα θεμελιώδη. Οι αποκλίσεις αυτές, όταν ανιχνευτούν,
μπορεί να αποτελέσουν την βάση για διατύπωση επιτυχημένων μέσο / μακροπροθέσμων προβλέψεων.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποδόμηση των αποδόσεων του δείκτη S&P500 με σκοπό α) την κατανόηση των
ιστορικών κινήσεων του και β) τον διαχωρισμό των αποδόσεων του μετοχικού δείκτη σε τρεις άμεσα παρατηρήσιμους
συντελεστές, τον δείκτη μερισμάτων προς την τιμή του δείκτη, τον ρυθμό μεταβολής του δείκτη P/E και τον ρυθμό
μεταβολής των κερδών του δείκτη. Η αποδόμηση αύτη μας δίνει ένα πλαίσιο εκτίμησης των μελλοντικών κινήσεων του
δείκτη μέσω της ξεχωριστής ανάλυσης των θεμελιωδών (κέρδη, μερίσματα) αλλά και των αποτιμήσεων (λόγος τιμής προς
κέρδη).

Πέρα από τον λόγο ετήσιων μερισμάτων προς την τιμή του S&P500, ο οποίος είναι εύκολα κατανοητός και προσδιορίζεται
από την μερισματική πολιτική των εισηγμένων εταιρειών, οι υπόλοιποι δυο παράγοντες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Ο ρυθμός μεταβολής των κερδών ανά μετοχή βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον μακροοικονομικό κύκλο και την
δυνατότητα των εταιρειών να μεγιστοποιούν τις πωλήσεις τους με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους τους.
Αντίθετα, ο ρυθμός μεταβολής του δείκτη P/E αντανακλά την διάθεση ή όχι για ανάληψη ρίσκου από τους επενδυτές
καθώς επίσης και τις προσδοκίες της αγοράς για την ρευστότητα και τις προοπτικές της οικονομίας.

Η διάσπαση των αποδόσεων στους τρεις υποκείμενους παράγοντες μας βοηθά να προχωρήσουμε στην ανάλυση της
διακύμανσης τους με το μακροοικονομικό περιβάλλον, ώστε να σχηματίσουμε προσδοκίες για την μελλοντική τους
εξέλιξη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά της ιστορικής τους πορείας, τα οποία είναι
διαφορετικά από αυτά των αποδόσεων του δείκτη S&P500. Τέλος, ανασυνθέτοντας τα ευρήματα της μελέτης μπορούμε
να προχωρήσουμε σε μια συνολική μακροχρόνια εκτίμηση της μελλοντικής πορείας του δείκτη.



Μέση Διαχρονική Μεταβολή Αποδόσεων

Οκτώβριος 15 8

Με την μεθοδολογία της αποδόμησης μπορούμε να
υπολογίσουμε τις μέσες ετήσιες αποδόσεις του δείκτη
S&P500 διαχωρισμένες στους τρεις υποκείμενους
παράγοντες σύμφωνα με την εξίσωση (βλ. παράρτημα Α):

1 + = 1 + × 1 + × 1 +

όπου η ετήσια απόδοση του δείκτη, το άθροισμα των
μερισμάτων μέσα στο έτος, η τιμή του δείκτη στο τέλος
του έτους,	 ο ρυθμός μεταβολής των κερδών ανά μετοχή
και ο ρυθμός μεταβολής του P/E.

Σύμφωνα με το γράφημα, από το 1970 και για τα επόμενα
20 χρόνια η επίδραση της μεταβολής του δείκτη P/E στην
μέση απόδοση ήταν μηδενική. Ωστόσο την δεκαετία του 90
η μέση μεταβολή των αποτιμήσεων ήταν θετική και ίση με
4.5%. Αντίθετα, την τελευταία δεκαετία η μέση μεταβολή
στην αποτίμηση της αγοράς για τον δείκτη ήταν αρνητική
στο -3.2% με τις επενδυτικές προσδοκίες να χαρακτηρίζονται
από μια συρρίκνωση των αποτιμήσεων των εταιρειών του
S&P500 παρά τους θετικούς ρυθμούς αύξησης των κερδών.

Για το σύνολο της περιόδου που εξετάζουμε η μέση ετήσια
μεταβολή στις αποδόσεις του δείκτη S&P500 ήταν 9.82%
από την οποία το 66% προήλθε από την μέση αύξηση των
εταιρικών κερδών , το 30% από την μερισματική απόδοση
ενώ μόλις το 4% από την μέση μεταβολή των προσδοκιών.
Τέλος είναι χαρακτηριστικό ότι η υψηλή μέση απόδοση των
τελευταίων 5 ετών οφείλεται στον αρκετά υψηλό μέσο
ρυθμό μεταβολής των εταιρικών κερδών.
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Αποδόμηση των Αποδόσεων ανά Χρονική Περίοδο
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Συμπερασματικά, η μέση μεταβολή στις αποτιμήσεις
των αγορών ήταν σχεδόν μηδενική λόγω του ότι σε
μακροχρόνιο ορίζοντα οι αρνητικές αποτιμήσεις
αντισταθμίστηκαν από τις θετικές. Ωστόσο, όπως
δείχνει το παρακάτω γράφημα, σε απόλυτα μεγέθη η
συνεισφορά των μεταβολών στις αποτιμήσεις
προσεγγίζει το 50% των κινήσεων των αποδόσεων του
δείκτη.

Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά στον διαχωρισμό των
ετήσιων αποδόσεων, η μεγαλύτερη πτώση του ετήσιου
ρυθμού μεταβολής των κερδών του S&P500
σημειώθηκε το 2008 (-42.4% YoY) ενώ σημαντικά
μικρότερη πτώση κατέγραψε ο ρυθμός μεταβολής των
εταιρικών κερδών το 2001 (-23.7% YoY) το 1991(-31.3%
YoY) και το 1975(-19.29% YoY).

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 44 χρόνια του
δείγματος που εξετάζουμε, πτώση των εταιρικών
κερδών παρατηρήθηκε μόνο σε 10 χρονιές. Ωστόσο, για
τις δέκα αυτές χρονιές η αθροιστική μείωση ήταν
164.6%, λίγο παραπάνω από την αθροιστική
μερισματική απόδοση για την συνολική περίοδο
διακράτησης. Για τα 6 χρόνια μετά το 2008 οι
εισηγμένες εταιρείες του δείκτη παρουσίασαν θετικούς
ρυθμούς μεταβολής των κερδών, οι οποίοι ωστόσο
εξασθένησαν σημαντικά από το 2012 και μετά.
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Έκπληξη παρουσιάζει το γεγονός ότι σε όλες τις χρονιές
εκτός του 2008 η μεγάλη αρνητική πτώση των κερδών
αντισταθμίστηκε από υψηλούς θετικούς ρυθμούς του
δείκτη P/E.

Η καθυστέρηση στην αναπροσαρμογή των αποτιμήσεων
ώστε να αντικατοπτρίζουν την κερδοφορία των εταιρειών
του δείκτη, δείχνει προς την κατεύθυνση είτε
καθυστέρησης στην ενσωμάτωση της πληροφόρησης των
αγορών είτε της πρόωρης προεξόφλησης μελλοντικών
αποτελεσμάτων.



Εξέλιξη των Υποκείμενων Παραγόντων του S&P500
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Εξετάζοντας την αθροιστική μεταβολή των
αποδόσεων και των υποκείμενων παραγόντων τους,
φαίνεται πως οι αγοραίες αποτιμήσεις ή η
αποστροφή προς τον κίνδυνο, ακολουθούν
διαχρονικά μια πορεία με έντονη κυκλικότητα.
Συνεπώς, σε πολύ μακροχρόνιους ορίζοντες (άνω
των 20 ετών) η επίδραση της μεταβολής του δείκτη
P/E στις αξία του δείκτη S&P500 είναι μηδενική.

Εξαιτίας της κυκλικότητας του δείκτη P/E, η τάση του
αθροιστικού ρυθμού μεταβολής του S&P500
φαίνεται ότι εξαρτάται από την τάση των κερδών των
εταιρειών του δείκτη και την τάση των μερισμάτων.

Επιπλέον, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του λόγου
μερισμάτων ανά μετοχή προς την αξία του δείκτη
διαφέρει ως προς το μέγεθος κατά την διάρκεια των
44 ετών. Πιο συγκεκριμένα, πριν το 1990 οι ρυθμοί
μεταβολής κυμάνθηκαν μεταξύ του 2.7% και 5.3%
ανά έτος. Αντίθετα, μετά το 1990 παρατηρείται μια
σημαντική πτώση στον ρυθμό αύξησης του λόγου
μερισμάτων προς τιμή του δείκτη ο οποίος κινήθηκε
μεταξύ του 1.1% και 3%.

Οι μικρότεροι ρυθμοί μεταβολής των μερισμάτων
προς την αξία του δείκτη τα τελευταία 23 χρόνια
μπορούν να ερμηνευτούν από αλλαγές στην εταιρική
στρατηγική των εταιρειών του δείκτη S&P500 με
στόχο την διάθεση μικρότερου ποσοστού των
κερδών προς τους μετόχους σε μορφή μερισμάτων.
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Οι χαμηλές μερισματικές αποδόσεις τις τελευταίες δυο
δεκαετίες καθιστούν την μερισματική πολιτική ως ένα
παράγοντα μικρού αντίκτυπου στην εξέλιξη της αξίας του
S&P500. Αντίθετα, οι σημαντικότεροι μεσοπρόθεσμοι
παράγοντες των ιστορικών αποδόσεων του δείκτη S&P500
είναι ο ρυθμός ανάπτυξης των εταιρικών κερδών και οι
μεταβολές των προσδοκιών των αγορών. Πρέπει να
επισημάνουμε ωστόσο ότι σημαντικές διαφοροποιήσεις
προκύπτουν ανάλογα με την χρονική στιγμή και την οικονομική
συγκυρία.
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Ξεκινώντας με την αποτίμηση της πορείας των ετήσιων
κερδών ανά μετοχή του S&P500 είναι σημαντικό να
παρατηρήσουμε ότι σχετίζονται σημαντικά με τον
οικονομικό κύκλο. Ιστορικά, η ετήσια μεταβολή των
κερδών ανά μετοχή σημείωσε θετικούς ρυθμούς τις
περιόδους 2002-2007 και 1993-1998, δηλαδή σε
περιόδους οι οποίες συνέπεσαν με χρονικές συγκυρίες
οικονομικής άνθισης στον μακροοικονομικό κύκλο της
αμερικανικής οικονομίας και ακολουθήθηκαν από
σφοδρή ύφεση.

Από την ανάλυση των στοιχείων καταλήξαμε στην
κατασκευή ενός μοντέλου παλινδρόμησης (βλ. παράρτημα
Β1) με τέσσερις μεταβλητές. Τον ετήσιο ρυθμό αύξησης
των τιμών καταναλωτή (CPI YoY) με υστέρηση ενός μήνα,
την κλίση της καμπύλης επιτοκίων (Term Spread 10Y-2Y)
με υστέρηση 2 ετών, την τιμή του δείκτη ISM με
υστέρηση 6 και 12 μήνες και τον δείκτη νέων
παραγγελιών προς αποθέματα (New Orders/Inventories)
με υστέρηση ενός έτους.

Πιο αναλυτικά, οι δείκτες ISM και Νέες Παραγγελίες προς
Αποθέματα αποτελούν 2 πρόδρομους δείκτες της
οικονομικής δραστηριότητας. Παρομοίως, η κλίση της
καμπύλης επιτοκίων καθορίζει συνήθως την αλλαγή στις
φάσεις του οικονομικού κύκλου. Τέλος ο ρυθμός
μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή συνδέεται με την
τιμολογιακή δύναμη (pricing power) του ιδιωτικού τομέα.

Το μοντέλο εκτίμησης δείχνει ότι η αύξηση κατά μια
τυπική απόκλιση στην κλίση της καμπύλης επιτοκίων
και στον δείκτη νέων παραγγελιών προς αποθέματα
έχουν την μεγαλύτερη επίδραση στα κέρδη του δείκτη
κατά περίπου 6,2 και 6,4 ποσοστιαίες μονάδες
ετησίως. Ακολουθούν ο δείκτης ISM και ο δείκτης τιμών
καταναλωτή των οποίων μια αύξηση κατά μια τυπική
απόκλιση θα αυξήσει τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής των
κερδών κατά περίπου 5,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Επίδραση Παραγόντων
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Σύμφωνα με τα προηγούμενα αποτελέσματα
διανύουμε μια περίοδο θετικής κερδοφορίας των
εταιρειών του δείκτη με υψηλή κλίση επιτοκίων και
θετικές ενδείξεις από προηγούμενες τιμές του ISM.
Επίσης, παρά το γεγονός ότι ο ετήσιος ρυθμός
πληθωρισμού βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεν
επηρεάζει σημαντικά -σύμφωνα με το μοντέλο- την
«δίκαιη» τιμή του ρυθμού των κερδών του S&P500.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα υψηλά επίπεδα
του ISM στις αρχές του 2015 και τα εξαιρετικά χαμηλά
βραχυχρόνια επιτόκια των τελευταίων 2 ετών δείχνουν
ότι ο ρυθμός μεταβολής των εταιρικών κερδών του
S&P500 είναι υποτιμημένος κατά περίπου 8
ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, το μέγεθος της
υποτίμησης δεν είναι σημαντικά μεγάλο καθώς
αντιστοιχεί μόνο σε μισή τυπική απόκλιση. Επιπλέον,
παρατηρούμε ότι οι μελλοντικές προβολές του
μοντέλου εμφανίζουν πτωτική τάση, φτάνοντας το 5%
στις αρχές του επόμενου έτους και περίπου το -0,55%
στο τέλος του 2016.

Συμπερασματικά το περιβάλλον διαμορφώνεται
αρνητικό για την πορεία της κερδοφορίας. Λόγω της
σχετικά γρήγορης υποχώρησης που παρατηρούμε,
διατηρείται, με μέτρια πεποίθηση, μια εκτίμηση για μια
βραχυπρόθεσμη επιτάχυνση των κερδών η οποία όμως
θα ήταν προσωρινή καθώς ο περιορισμός της κλίσης
της καμπύλης επιτοκίων και η εξασθένηση της πορείας
των δυο πρόδρομων δεικτών σηματοδοτούν ένα
περιβάλλον οικονομικής επιβράδυνσης.
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Ένας σημαντικός ερμηνευτικός παράγοντας για τα
κέρδη του S&P500, αποτελεί ο δείκτης συνολικών
κερδών της αμερικανικής οικονομίας (Bloomberg
ticker: CPFTTOT Index).

Ο δείκτης αυτός υπολογίζει τα εταιρικά κέρδη προ
φόρων από την τρέχουσα παραγωγή του συνόλου των
αμερικανικών εταιρειών (εισηγμένων και μη). Ο
δείκτης συνολικών κερδών σε αντίθεση με τα εταιρικά
κέρδη του S&P500 αναπροσαρμόζεται με την
εμφάνιση νέων και σχετικά μικρών εταιρειών στην
οικονομία. Να σημειώσουμε ότι στον δείκτη δεν
συμπεριλαμβάνονται το εισόδημα από μερίσματα και
κεφαλαιακά κέρδη καθώς επίσης και οι επαναγορές
μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, δεν αντικατοπτρίζει
την άνοδο των κερδών που μπορεί να προέρχονται
από προσδοκίες οι οποίες δεν σχετίζονται με την
παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα να αποτελεί
έναν δείκτη μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας των
επιχειρήσεων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο δείκτης των
κερδών του S&P500 τείνει να ακολουθεί μακροχρόνια
την πορεία του δείκτη των συνολικών κερδών σε
αρκετές περιπτώσεις από το 1970 ως σήμερα.
Συγκεκριμένα, όταν η διαφορά των κερδών των
εταιρειών του δείκτη S&P500 αποκλίνει θετικά
(αρνητικά) από τα κέρδη των εταιρειών της συνολικής
οικονομίας τότε βρισκόμαστε σε περίοδο θετικής
(αρνητικής) μεσοπρόθεσμης ανισορροπίας. Η
μεσοπρόθεσμη αυτή απόκλιση αναμένεται να
διορθωθεί με την μείωση (αύξηση) των μελλοντικών
κερδών του μετοχικού δείκτη.
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Οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις των δύο δεικτών
παρατηρούνται στα χρονικά διαστήματα 1998-2000, 2006-
2007 και 2012-2015. Ειδικότερα, για το δεύτερο τρίμηνο του
2015 τα κέρδη του S&P500 είναι κατά 18% υψηλότερα σε
σχέση με το επίπεδο που υπονοεί ο δείκτης συνολικών
κερδών της οικονομίας.

Είναι ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι στις δυο πρώτες χρονικές
περιόδους η προσαρμογή (πτώση) των εταιρικών κερδών του
S&P500 προς την μακροχρόνια ισορροπία έγινε εξαιρετικά
γρήγορα και με μεγάλη ένταση. Σύμφωνα με μια απλή
παλινδρόμηση, οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των κερδών του
S&P500 και οι μεσοπρόθεσμες αποκλίσεις πριν 5 τρίμηνα
παρουσιάζουν σημαντική αρνητική συσχέτιση. Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις μας, το 61% της απόκλισης των κερδών του
S&P500 από την μακροχρόνια ισορροπία τους πριν από
ενάμισι χρόνο, διορθώνεται κατά μέσο όρο μέσα στους
επόμενους τρείς μήνες.

Από την εκτίμηση του μοντέλου μεσοπρόθεσμων αποκλίσεων
επιβεβαιώνουμε το προηγούμενο συμπέρασμα μας, ότι ο
ρυθμός μεταβολής των εταιρικών κερδών του S&P500
βρίσκεται κοντά στην δίκαιη τιμή του. Αναμένουμε ωστόσο,
ότι η συσσώρευση μεγάλων θετικών αποκλίσεων που
καταγράφηκαν τον τελευταίο χρόνο, θα οδηγήσουν σε
περαιτέρω πτώση του ρυθμού μεταβολής των κερδών του
S&P500 τα επόμενα τρίμηνα. Χρησιμοποιώντας προβολές
του μοντέλου για το μελλοντικό επίπεδο των ετήσιων
μεταβολών των εταιρικών κερδών του μετοχικού δείκτη
εκτιμήσαμε ότι ο ρυθμός μεταβολής των κερδών μπορεί να
κινηθεί και σε αρνητικά επίπεδα.
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Ύστερα από την κατάρρευση του S&P500 από τις 1576
μονάδες τον Οκτώβριο του 2007 στις 667 μονάδες 16
μήνες αργότερα, ο δείκτης κινείται με σταθερή ανοδική
τάση τα τελευταία 6 χρόνια. Ωστόσο, από τις αρχές του
2014, στις αγορές έχει γίνει εμφανής η ανησυχία ότι ο
S&P500 μπορεί να είναι σημαντικά υπερτιμημένος.

Ισχυρή ανοδική τάση έχει παρατηρηθεί από τον
Σεπτέμβριο του 2011 και στις αποτιμήσεις στην
αμερικανική αγορά μετοχών. Συγκεκριμένα, ο δείκτης
P/E για τον S&P500 αυξήθηκε τα τελευταία 3,5 χρόνια
με ετησιοποιημένο ρυθμό 12% ανά έτος, φτάνοντας τον
Ιούλιο του 2015 στο 18,61.

Στο παρελθόν, ο συγκεκριμένος δείκτης είχε σημειώσει
παρόμοιες ανοδικές τάσεις σε ένα οικονομικό
περιβάλλον χαμηλών κυβερνητικών και εταιρικών
επιτοκίων και υψηλής κυκλοφορίας χρήματος. Συνεπώς,
είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε, αν οι αυξανόμενες
αποτιμήσεις τις αγοράς είναι δικαιολογημένες σύμφωνα
με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Για την αποτίμηση του δείκτη P/E καταλήξαμε στην
κατασκευή ενός μοντέλου με 3 ερμηνευτικούς
παράγοντες, την κλίση της καμπύλης επιτοκίων (Term
Spread 10Y-2Y), τον δείκτη εταιρικών ομολόγων
υψηλής απόδοσης του οίκου Moody's (Moody's BAA
rate) και την ταχύτητα κυκλοφορίας χρήματος
(Personal Income/M2). Στην εκτίμηση του μοντέλου όλες
οι μεταβλητές έχουν υστέρηση ενός μήνα.

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του μοντέλου δείχνουν ότι
μια αύξηση κατά μια τυπική απόκλιση στην ταχύτητα
κυκλοφορίας του χρήματος και στην κλίση των επιτοκίων
θα οδηγήσει σε μια αύξηση του δείκτη κατά 3,62 και 1,85
μονάδες αντίστοιχα. Αντίθετα, μια αύξηση των αποδόσεων
των εταιρικών ομολόγων υψηλού πιστωτικού κινδύνου
κατά μια τυπική απόκλιση αναμένεται να μειώσει τον
δείκτη P/E κατά 1,7 μονάδες σε σχέση με τον ιστορικό μέσο
(16,76).

Επίδραση Παραγόντων
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Είναι εμφανές από το διάγραμμα, ότι τους τελευταίους
19 μήνες παρατηρούμε μια σημαντική αυξανόμενη
απόκλιση των προβλέψεων για τον δείκτη P/E. Είναι
χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι κανένας από τους
προαναφερόμενους ερμηνευτικούς παράγοντες δεν
συνεπάγεται αύξηση στις αποτιμήσεις για τον S&P500.
Ειδικότερα, η ταχύτητα κυκλοφορίας χρήματος
παραμένει αμετάβλητη και σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα,
οι αποδόσεις ομολόγων πιστοληπτικής διαβάθμισης BAA
είναι υψηλότερες κατά μόλις 16 μ.β. σε σχέση με τις
αρχές του 2014 ενώ η κλίση επιτοκίων έχει μειωθεί κατά
90 μ.β.

Επομένως, οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες δεν
δικαιολογούν τα υψηλά επίπεδα του δείκτη P/E. Το
μοντέλο εκτιμά την τιμή του δείκτη στο 12,77, δηλαδή
28% χαμηλότερο σε σχέση με την τρέχουσα
πραγματική τιμή του.
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Πέρα από την σχέση του δείκτη P/E με μακροοικονομικούς
παράγοντες που περιγράψαμε προηγουμένως,
παρατηρούμε ότι ο δείκτης P/E παρουσιάζει σημαντική
συσχέτιση με τις αξιολογήσεις των οικονομικών συνθηκών
από τις αγορές. Για την ποσοτικοποίηση αυτής της σχέσης
κατασκευάσαμε έναν δείκτη ομαλοποιημένων αποκλίσεων
στις επενδυτικές προσδοκίες*, χρησιμοποιώντας τους
δείκτες επενδυτικού κλίματος από την Αμερικανική Ένωση
Ιδιωτών Επενδυτών (Bloomberg ticker: AAIIBULL, AAIIBEAR).
Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το ποσοστό των επενδυτών
οι οποίοι πιστεύουν ότι η αμερικανική αγορά θα κινηθεί
ανοδικά ή καθοδικά για τους επόμενους έξι μήνες.

Από μια απλή παλινδρόμηση καταλήγουμε στο ότι ο
δείκτης P/E σχετίζεται θετικά με την τριμηνιαία υστέρηση
των αποκλίσεων μεταξύ θετικών και αρνητικών
προσδοκιών.

Είναι εμφανές ότι η αβεβαιότητα για την αύξηση των
επιτοκίων από την FED στο προσεχές διάστημα και οι
ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία, έχουν ενισχύσει
από τα τέλη του 2014 το ποσοστό των επενδυτών οι
οποίοι είναι απαισιόδοξοι ως προς την κίνηση του
μετοχικού δείκτη. Συγκεκριμένα, οι αρνητικές προσδοκίες
(bear) ήταν τον Ιούλιο κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες
υψηλότερες σε σχέση με τις θετικές προσδοκίες (bull) για
τον S&P500. Αντίθετα, από τις αρχές του 2014 οι θετικές
προσδοκίες ήταν διαρκώς υψηλότερες από τις αρνητικές
προσδοκίες κατά 8 με 30 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε συνέπεια με τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας ο δείκτης
αποκλίσεων των επενδυτικών προσδοκιών σηματοδοτεί
αρνητικές πιέσεις στις αποτιμήσεις του μετοχικού δείκτη
S&P 500.
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*  Για να κατασκευάσουμε τον δείκτη αποκλίσεων επενδυτικών προσδοκιών 
αντικαθιστούμε τις περιόδους όπου οι θετικές προσδοκίες υπερισχύουν με 
θετικά σήματα (τιμή +1) και τις αντίστοιχες περιόδους αρνητικών προσδοκιών 
με αρνητικά σήματα (τιμή -1). Η εξομάλυνση του δείκτη γίνεται με το στατιστικό 
φίλτρο Hodrick Prescott.
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Παραρτήματα



Παράρτημα A: Μεθοδολογίας Αποδόμησης Αποδόσεων

Όπου

R(t) : Απόδοση μετοχικού δείκτη την χρονική στιγμή t

P(t) : Τιμή την χρονική στιγμή t

D(t) : Ετήσιο άθροισμα μερισμάτων 

Ε(t) : Κέρδη ανά μετοχή

DP(t) : Δείκτης Μερισμάτων προς Τιμή

g(earnings) : Ρυθμός μεταβολής κερδών ανά μετοχή

g(p/e) : Ρυθμός μεταβολής τιμής προς κέρδη
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Παράρτημα B1: Μοντέλα Εκτίμησης  

ΔE = 	 + 	+ + / + L + +

P/E = 	 + / 2 	+ + +

Μεταβλητή (Υστέρηση) Συντελεστής t-στατιστική

ISM Index (-6) 0.158 0.64

ISM Index (-12) 0.789 3.045

New Orders / Inventories (-12) 61.60 3.39

Inflation (-1) 1.96 3.74

Term Spread (-24) 6.52 3.7

Constant -82.3 -3.55

R squared 61.8%

A: Μοντέλο Εκτίμησης Ρυθμού Μεταβολής Εταιρικών Κερδών S&P500

B: Μοντέλο Εκτίμησης του δείκτη P/E για τον S&P500

Μεταβλητή (Υστέρηση) Συντελεστής t-στατιστική

Income / M2 (-1) 23.83 4.3

Default Spread (-1) -3.06 -3.31

Term Spread (-1) 2.78 5.42

Constant -19.54 -2.21

R squared 63%
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Η χρήση δυο υστερήσεων για τον δείκτη ISM
έγινε λογω της σημαντικής συσχέτισης της
μεταβολής των κερδών του S&P500 με πιο
βραχυχρόνιες υστερήσεις του δείκτη τα
τελευταία 20 χρόνια. Επομένως, ενώ στην
παλινδρόμηση του πίνακα Α φαίνεται ότι η
μεταβλητή ISM(-6) είναι στατιστικά ασήμαντη
σε αντίθεση με την ISM(-12), χρησιμοποιώντας
δεδομένα από τις αρχές του 1990 μέχρι τον
Σεπτέμβριο του 2015 τα αποτελέσματα
αντιστρέφονται.

Αυτή η διαρθρωτική μεταβολή στα
αποτελέσματα της παλινδρόμησης είναι
πιθανό να οφείλεται στην μικρότερη διάρκεια
των οικονομικών κύκλων και στην επίπτωση
τους στα εταιρικά κέρδη.



Παράρτημα B2: Μοντέλα Εκτίμησης  

ΔE = 	 + ( −2.88− 0.98 ) +

Μεταβλητή (Υστέρηση) Συντελεστής t-στατιστική

Medium Term Deviations (-5) -61.41 -6.35

Constant 6.38 3.11

R squared 31.9%

Γ: Εναλλακτικό Μοντέλο Εκτίμησης Ρυθμού Μεταβολής Εταιρικών Κερδών S&P500
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(E−2.88− 0.98TE) : Μεσοπρόθεσμες Αποκλίσεις από την Ισορροπία
	:Δείκτης Συνολικών Κερδών της Αμερικανικής Οικονομίας

Ε: Δείκτης Κερδών ανά Μετοχή του S&P500



Παράρτημα Γ: Ταχύτητα Κυκλοφορίας του Χρήματος
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Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος ορίζεται ως το πηλίκο
του ονομαστικού εισοδήματος δια της προσφοράς χρήματος
σε μια οικονομία (PY/M=V) και υπολογίζει την συχνότητα με
την οποία η μέση νομισματική μονάδα χρησιμοποιείται για να
αγοράσει τα αγαθά και υπηρεσίες που καταναλώνονται
εγχωρίως σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Σημειώνουμε ότι
το αντίστροφο της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος
αντιστοιχεί στα ρευστά διαθέσιμα ανά μονάδα ΑΕΠ.

Σε περιόδους όπου το εισόδημα είναι υψηλότερο από την
προσφορά χρήματος (η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος
υψηλή) τότε γίνεται αναζήτηση τοποθέτησης του σε άλλες
μορφές διαφύλαξης αξίας όπως οι επενδύσεις σε
ριψοκίνδυνες άξιες. Έτσι η υψηλή νομισματική κυκλοφορία
αποτελεί παράγοντα στήριξης των μετοχικών (και άλλων)
αγορών μέσα από το κανάλι της εισοδηματικής ενίσχυσης
(Income effect). Σύμφωνα και με την ανάλυση μας οι περίοδοι
αυτοί χαρακτηρίζονται και με υψηλότερους λόγους Ρ/Ε.

Πέρα όμως από το κανάλι της εισοδηματικής ενίσχυσης
(income effect) υπάρχει και αυτό της υποκατάστασης
(substitution effect). Όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά και η
ταχύτητα κυκλοφορίας χαμηλή λογω αυξημένης προσφοράς
χρήματος, δικαιολογείται μια αποφυγή των μετρητών και των
κοντινών υποκατάστατων τους (money-markets, ομόλογα
χαμηλής διάρκειας) και στήριξη των ριψοκίνδυνων αγορών.
Έτσι στις περιπτώσεις αυτές το αποτέλεσμα υποκατάστασης
είναι αντίθετο του εισοδηματικού. Έτσι λοιπόν περίοδοι με
πολύ χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος (όπως η
σημερινή) μπορούν να στηρίξουν τις ριψοκίνδυνες αξίες στο
βαθμό που τα επιτόκια είναι χαμηλά.
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Εάν τα επιτόκια αυξηθούν ενώ η ταχύτητα συνεχίζει
να πέφτει, τότε αναμένεται να αυξηθούν και οι
πιέσεις στις μετοχές. Συνολικά βρίσκουμε μια θετική
μακροχρόνια συν-διακύμανση μεταξύ του S&P500 και
της διαφοράς μεταξύ νομισματικής κυκλοφορίας
(Μ2) με το μακροχρόνιο κόστος χρήματος όπως
εκφράζεται με τα ΒΑΑ ( Moody’s) εταιρικά επιτόκια.
Στο διάγραμμα παρατηρούμε ότι η πρόσφατη
συνεχιζόμενη πτωτική ταχύτητα κυκλοφορίας του
χρήματος δεν αντισταθμίζεται πλέον από πτωτικά
επιτόκια μην δικαιολογώντας πλέον τα παρόντα
επίπεδα του S&P500.



Disclaimer: To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική
συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δεν θα πρέπει να εκληφθεί, σε
καμία περίπτωση, ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων
αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε
επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε
οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς,
δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των
επενδύσεων. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό και που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία
ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των
διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να
συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο της. Η Τράπεζα δεν
τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο όμιλος της
Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή παρουσία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του ομίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης
συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισημαίνεται ότι η Τράπεζα και οι εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων: α) Δεν
υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του
παρόντος φυλλαδίου, ή την απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. β) Ενδέχεται να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους
παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ) Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα
χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. δ)Ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εκδότες. ε)Η Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα.
Ρητά επισημαίνεται ότι: α)τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών
επιδόσεων. β) τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη
μελλοντικών επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική μεταχείριση
των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα έκαστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως
εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει. ε) Η Τράπεζα Πειραιώς δεν υποχρεούται
να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν.
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