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Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ε Σ 
ΘΕΣΕΙΣ 
 
Στις μετοχές και τα ομόλογα διατηρούμε 
υποεπενδεδυμένη θέση  κα ι  την 
αναβαθμίζουμε στις αναδυόμενες αγορές σε 
ο υ δ έ τ ε ρ η  κ α ι  σ τ η ν  Ι ν δ ί α  σ ε 
υπερεπενδεδυμένη. Περιορίζουμε την 
υπερεπενδεδυμένη θέση στην Ιαπωνία. 
Αναπροσαρμόζουμε τη θέση στο EURGBP σε 
ουδέτερη και υποβαθμίζουμε εκ νέου τη θέση 
στο πετρέλαιο σε υποεπενδεδυμένη. 
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Το 2015 αποδείχθηκε μία δύσκολη χρονιά για την επί-

τευξη αποδόσεων. Η σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών 

συνθηκών στις ΗΠΑ, οι τριγμοί στη μεταρρυθμιστική 

πολιτική της Κίνας, η κατάρρευση των τιμών των εμπο-

ρευμάτων και η κλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύ-

νων προκάλεσαν νευρικότητα στην επενδυτική κοινό-

τητα και έβαλαν φρένο στο 6ετές ράλι των μετοχών 

και των εταιρικών ομολόγων.  

Η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε με τον ασθενέ-

στερο ρυθμό από το 2009, ενώ για 4ο συνεχόμενο έτος 

η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε στις ανα-

δυόμενες οικονομίες και επιταχύνθηκε στις ανεπτυγμέ-

νες, γεγονός που αποτυπώθηκε και στη διαφοροποίη-

ση των αποδόσεων των μετοχικών αγορών. Θετική 

έκπληξη αποτέλεσε η οικονομία της Ευρωζώνης. 

Στο περιβάλλον αυτό, οι μετοχές και τα εταιρικά ομό-

λογα των ανεπτυγμένων αγορών κατέγραψαν αρνητι-

κές αποδόσεις, ενώ οι απώλειες για τις μετοχικές και 

ομολογιακές αξίες των αναδυομένων αγορών έφτασαν 

σε διψήφια ποσοστά. Μόνο τα υψηλής διαβάθμισης 

κρατικά ομόλογα ανεπτυγμένων χωρών προσέφεραν 

μικρές θετικές αποδόσεις. Σημαντικά κέρδη αποκόμισε 

το δολάριο ΗΠΑ έναντι των βασικών ανταγωνιστών 

του. 

Εκτιμούμε πως το USD θα παραμείνει ισχυρό το 2016 

λόγω επιτοκιακής διαφοράς αλλά η άνοδος του θα εί-

ναι μετριοπαθής. Η νομισματική πολιτική θα παραμεί-

νει χαλαρή παγκοσμίως, καθώς οι χρηματοπιστωτικές 

συνθήκες έχουν γίνει περισσότερο περιοριστικές, ενώ 

η ανταγωνιστική υποτίμηση του γουάν και η συνεχιζό-

μενη πτώση των τιμών των εμπορευμάτων θα συγκρα-

τήσουν τη Fed και θα ωθήσουν τις κεντρικές τράπεζες 

της Ευρωζώνης και της Ιαπωνίας. Η παγκόσμια ανά-

πτυξη θα διατηρηθεί σε μετριοπαθή επίπεδα, ενώ οι 

αναδυόμενες οικονομίες θα μπορούσαν φέτος να απο-

τελέσουν τη θετική έκπληξη σε όρους ανάπτυξης και 

αγορών. 

Σε αυτό το επενδυτικό περιβάλλον πιστεύουμε ότι οι 

επενδυτές θα πρέπει να πάρουν χαμηλό ρίσκο αγοράς 

(beta) και να συνεχίσουν να διακρατούν υποεπενδεδυ-

μένες θέσεις σε μετοχές και ομόλογα και σημαντική 

έκθεση σε ρευστά διαθέσιμα. Η επίτευξη αποδόσεων 

φέτος θα γίνει μέσω στρατηγικών σχετικής αξίας με 

στόχο την επίτευξη alpha. 

Από τις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος προτιμούμε 

τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης σε δο-

λάριο, στα οποία διατηρούμε ουδέτερη θέση καθώς 

προσφέρουν την καλύτερη σχέση ρίσκου απόδοσης. 

Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στα ομόλογα υψη-

λών αποδόσεων και αναδυομένων αγορών. Διατηρού-

με την υποεπενδεδυμένη θέση στα κρατικά ομόλογα 

ΗΠΑ και Γερμανίας καθώς θεωρούμε υψηλό τον επιτο-

κιακό κίνδυνο δεδομένης και της εκτίμησής μας για 

ήπια άνοδο των αποδόσεων στη λήξη.  

Στις επιμέρους μετοχικές αγορές διατηρούμε την προτί-

μηση στην Ιαπωνία, κυρίως για λόγους καλύτερης κερ-

δοφορίας. Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στις 

μετοχές ΗΠΑ, καθώς περιμένουμε ασθενή αύξηση της 

κερδοφορίας. Προτιμούμε μικρή κεφαλαιοποίηση, η 

οποία ευνοείται σε χρονιές εκλογών, ενώ σε κλάδους 

κύρια προτίμηση μας είναι ο κλάδος υγείας. Διατηρού-

με ουδέτερη θέση στις μετοχές Ευρωζώνης, λαμβάνο-

ντας υπόψη την επιθετική πολιτική νομισματικής χαλά-

ρωσης της ΕΚΤ. Οι μετοχές αναδυομένων αγορών προ-

εξοφλούν πολλές αρνητικές εξελίξεις και για το λόγο 

αυτό, αναθεωρούμε τη θέση μας από υποεπενδεδυμένη 

σε ουδέτερη. 

Στα εμπορεύματα, διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση 

στο χρυσό, λόγω της εκτίμησής μας για αύξηση των 

πραγματικών επιτοκίων του δολαρίου, ενώ αναθεω-

ρούμε εκ νέου τη θέση στο πετρέλαιο από ουδέτερη σε 

υποεπενδεδυμένη, καθώς οι πρόσφατες αποφάσεις 

από το συνέδριο του ΟΠΕΚ και οι γεωπολιτικές εξελί-

ξεις δείχνουν χαμηλότερα επίπεδα.  

Στο συνάλλαγμα, διατηρούμε την άποψη ότι το USD θα 

συνεχίσει να ενισχύεται, κυρίως έναντι του EUR και 

λιγότερο έναντι του JPY. Στην ισοτιμία EURGBP αναθε-

ωρούμε τη θέση μας από υπέρ της στερλίνας σε ουδέ-

τερη . 

  

 

ΣΥΝΟΨΗ 
 
Η επίτευξη αποδόσεων φέτος θα γίνει μέ-
σω στρατηγικών σχετικής αξίας με στόχο 
την επίτευξη alpha. 
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Το 2015 αποδείχθηκε μία δύσκολη χρονιά για την επί-

τευξη αποδόσεων. 

Η σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών στις Η-

ΠΑ, οι τριγμοί στη μεταρρυθμιστική πολιτική της Κίνας, 

η κατάρρευση των τιμών των εμπορευμάτων και η κλι-

μάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων προκάλεσαν νευ-

ρικότητα στην επενδυτική κοινότητα και έβαλαν φρένο 

στο 6ετές ράλι των μετοχών και των εταιρικών ομολό-

γων. Στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων παρέμεινε 

η Ελλάδα, με τις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις και 

τη φυγή καταθέσεων, που οδήγησαν στην επιβολή πε-

ριορισμών στην κίνηση κεφαλαίων το καλοκαίρι, να 

προκαλούν πτώση μέχρι 8% στους μετοχικούς δείκτες 

της Ευρωζώνης. Ωστόσο, η ελληνική οικονομία διέψευ-

σε τις προβλέψεις για βαθιά ύφεση λόγω των capital 

controls, καθώς το ΑΕΠ συρρικνώθηκε μόλις 0,3% σύμ-

φωνα με τις εκτιμήσεις της Οικονομικής Ανάλυσης, ενώ 

ο τραπεζικός κλάδος ανακεφαλαιοποιήθηκε επιτυχώς 

με μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών δεσμεύοντας 

έτσι σημαντικά λιγότερα δημόσια κεφάλαια.  

Στο περιβάλλον αυτό οι μετοχές και τα εταιρικά ομόλο-

γα των ανεπτυγμένων αγορών κατέγραψαν αρνητικές 

αποδόσεις (-3% και -1% αντίστοιχα), ενώ οι απώλειες 

για τις μετοχικές και ομολογιακές αξίες των αναδυομέ-

νων αγορών έφτασαν σε διψήφια ποσοστά (-17% και -

11%). Μόνο τα υψηλής διαβάθμισης κρατικά ομόλογα 

ανεπτυγμένων αγορών προσέφεραν μικρές θετικές 

αποδόσεις (1,5% μ.ο.). Σημαντικά κέρδη αποκόμισαν 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

1. 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 
Η σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών 
συνθηκών στις ΗΠΑ, οι τριγμοί στη 
μεταρρυθμιστική πολιτική της Κίνας, η 
κατάρρευση των τιμών των εμπορευμάτων 
και η κλιμάκωση των γεωπολιτικών 
κινδύνων προκάλεσαν νευρικότητα στην 
επενδυτική κοινότητα και έβαλαν φρένο 
στο 6ετές ράλι των μετοχών και των 
εταιρικών ομολόγων.  

Αποδόσεις βασικών κατηγοριών επένδυσης 

Πηγή: Bloomberg | Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 

Δείκτης Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2014

MSCI Κόσμος ($) 2% 0% -9% 5% -3% 3%

S&P 500 0% 0% -7% 6% -1% 11%

Euro Stoxx 18% -6% -8% 6% 8% 2%

Nikkei 10% 5% -14% 9% 9% 7%

MSCI EM ($) 2% 0% -19% 0% -17% -5%

Γενικός Δείκτης XA -6% 3% -18% -3% -24% -29%

7-10yr Κρατ. ΗΠΑ 3% -3% 3% -1% 2% 9%

7-10yr Κρατ. Γερμανία 3% -4% 2% 0% 1% 13%

Εταιρικά ΗΠΑ (IG) 3% -4% 1% 0% -1% 9%

Εταιρικά Ευρωζ. (IG) 1% -3% 0% 1% -1% 8%

Ετ. Υψηλής Απόδοσης ($) 3% 0% -5% -2% -4% 2%

Ετ. Υψηλής Απόδοσης (€) 3% -2% -2% 1% 0% 5%

Κρατικά Αναδ. Αγορ. ($) 2% -1% -1% 2% 2% 6%

Κρατικά Αναδ. Αγορ. (τοπ. νομ.) -3% -1% -7% 0% -11% -2%

EUR/USD -11% 4% 0% -3% -10% -12%

EUR/GBP -7% -2% 4% 0% -5% -6%

USD/JPY 0% 2% -2% 0% 0% 14%

Πετρέλαιο -11% 25% -24% -18% -30% -46%

Χρυσός 0% -1% -5% -5% -10% -2%
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όσοι εμπιστεύτηκαν το δολάριο, καθώς το αμερικανικό 

νόμισμα ενισχύθηκε με ποσοστό άνω του 9% έναντι των 

βασικών ανταγωνιστών του (δείκτης DXY). 

Central Bank Wars: Η Δύναμη (της Fed) Ξυπνάει 

Η βασική εξέλιξη της χρονιάς, που πέρασε στο μέτωπο 

των κεντρικών τραπεζών, είναι η διαφοροποίηση των 

νομισματικών πολιτικών ΗΠΑ και Ευρωζώνης. 

Στις 16 Δεκεμβρίου - σχεδόν 10 χρόνια από την τελευ-

ταία αύξηση επιτοκίων - η Fed αποφάσισε να αυξήσει 

το εύρος διακύμανσης του βασικού επιτοκίου του δο-

λαρίου κατά 25μ.β. στο 0,25% - 0,50%. Η απόφαση αυ-

τή στηρίχτηκε στην αξιοσημείωτη βελτίωση της αγοράς 

εργασίας κατά το τρέχον έτος και στην πρόβλεψη για 

περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργα-

σίας και τη μεσοπρόθεσμη προσέγγιση του πληθωρι-

σμού στο στόχο του 2%. Ωστόσο, η ανησυχία της αγο-

ράς, την οποία συμμεριζόμαστε και εμείς, έγκειται στο 

γεγονός ότι η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ 

ακροβατεί μεταξύ συρρίκνωσης και ανάπτυξης, γεγο-

νός που ιστορικά σηματοδοτεί αυξημένες πιθανότητες 

ύφεσης στους επόμενους 12 – 24 μήνες.  

Οι υπόλοιπες μεγάλες κεντρικές τράπεζες συνέχισαν να 

επιδίδονται σε αγώνα υποτίμησης των νομισμάτων 

τους με στόχο να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα 

των οικονομιών τους και να καταπολεμήσουν τις απο-

πληθωριστικές πιέσεις. Την ΕΚΤ, που ήταν η πρώτη 

μεγάλη κεντρική τράπεζα που τον Ιούνιο του 2014 δια-

μόρφωσε το επιτόκιο καταθέσεων σε αρνητικό επίπε-

δο, ακολούθησαν η Σουηδία, η Δανία και η Ελβετία.   

Η ΕΚΤ έκανε ένα βήμα παραπάνω και προχώρησε σε 

ποσοτική χαλάρωση τον Ιανουάριο, γεγονός που πυρο-

δότησε σημαντικό ράλι στις μετοχές και τα ομόλογα 

Ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο του έτους (ο δείκτης 

Euro Stoxx ενισχύθηκε 18%, η απόδοση στη λήξη της 

γερμανικής δεκαετίας υποχώρησε στο 0,18% και το 

spread των αποδόσεων στη λήξη των κρατικών Ιταλι-

κών ομολόγων υποχώρησε μέχρι τις 88 μ.β.), ενώ το 

ευρώ υποχώρησε στο 1,0458 με το δολάριο. Στο τέλος 

του έτους η ΕΚΤ προχώρησε ακόμα παραπέρα, μειώνο-

ντας σε περαιτέρω  αρνητικά επίπεδα το επιτόκιο κα-

ταθέσεων και επεκτείνοντας χρονικά τις αγορές ομολό-

γων. Ωστόσο, οι επενδυτές προσδοκούσαν πιο επιθετι-

κές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να περιοριστούν τα 

κέρδη των μετοχικών δεικτών. Παρά τις έντονες διακυ-

μάνσεις, οι μετοχές Ευρωζώνης κατέγραψαν τη δεύτε-

ρη καλύτερη επίδοση μεταξύ των μεγάλων μετοχικών 

αγορών. Την πρώτη θέση κατέλαβε η αγορά της Ιαπω-

νίας με απόδοση 9%, παρά το γεγονός ότι το γεν κινή-

θηκε σε εύρος έναντι του δολαρίου, λόγω της μη πε-

ραιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 

Πηγή: Bloomberg | Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 

Πηγή: Bloomberg | Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 

Fed Funds Rate & ISM Μεταποίησης ΗΠΑ 

Επιτόκια ΕΚΤ και EURUSD 
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την BoJ. 

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας μείωσε έξι φορές τα επι-

τόκια καταθέσεων και δανεισμού τους τελευταίους δώ-

δεκα μήνες, ενώ διοχέτευσε ρευστότητα στο τραπεζικό 

σύστημα για να ενισχύσει τη χορήγηση δανείων. Επι-

πλέον, υποτίμησε το νόμισμα της έναντι του δολαρίου 

με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 20 ετών. Τα 

μέτρα αυτά είχαν ως στόχο να περιορίσουν την απομεί-

ωση των συναλλαγματικών της αποθεμάτων και να 

ανακόψουν την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας, 

η οποία αναπτύχθηκε με ρυθμό 6,9% το 2015. Παράλ-

ληλα, τα μέτρα εμφάνισαν και πυροσβεστικό χαρακτή-

ρα, καθώς η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τα μέτρα αυτά 

για να σταθεροποιήσει την μετοχική αγορά της Κίνας, η 

οποία κατέρρευσε στη διάρκεια του 3ου τριμήνου μετά 

από ένα ξέφρενο ράλι 150% σε διάρκεια ενός έτους. Η 

τελική επίδοση του 9,4% για τον δείκτη Shanghai δεν 

αποδίδει τις τεράστιες διακυμάνσεις της χρονιάς 

(πτώση 43% σε 2½ μήνες). 

Σε χαμηλή πτήση η παγκόσμια οικονομία 

Η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,1% - 

τον ασθενέστερο από το 2009 - ενώ για τέταρτο συνε-

χόμενο έτος η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθη-

κε στις αναδυόμενες οικονομίες και επιταχύνθηκε στις 

ανεπτυγμένες, γεγονός που αποτυπώθηκε και στη δια-

φοροποίηση των αποδόσεων των μετοχικών αγορών. 

Θετική έκπληξη αποτέλεσε η οικονομία της Ευρωζώ-

νης, η οποία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,5% το 2015 από 

0,9% το 2014. Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού λόγω 

της εφαρμογής του προγράμματος ποσοτικής χαλάρω-

σης της ΕΚΤ και η ενίσχυση της χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στήριξαν την εσω-

τερική ζήτηση και αντιστάθμισαν την πτώση της ζήτη-

σης από Κίνα και ΗΠΑ. Η αμερικάνικη οικονομία δεν 

κατάφερε να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 

3,0% που ήταν η εκτίμηση στην αρχή του έτους, καθώς 

οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των επιχειρήσεων προσαρ-

μόστηκαν ταχύτερα από τις καταναλωτικές δαπάνες 

στις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου.  

Ο πληθωρισμός στις ανεπτυγμένες οικονομίες διαμορ-

φώθηκε το 2016, προς απογοήτευση των κεντρικών 

τραπεζών, κάτω από το 1,0%. Οι χαμηλές τιμές του 

πληθωρισμού αποδίδονται στην πτώση των τιμών των 

εμπορευμάτων και ειδικά του πετρελαίου, γεγονός που 

δημιουργεί αισιοδοξία στους κεντρικούς τραπεζίτες ότι 

το φαινόμενο δεν θα έχει μόνιμες επιπτώσεις. 

Κατάρρευση των τιμών των εμπορευμάτων 

Με την προσφορά να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα το 

2015, ήταν αναμενόμενο οι τιμές των εμπορευμάτων να 

υποχωρήσουν σε νέα πολυετή χαμηλά, προκαλώντας 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4 

Πηγή: Bloomberg | Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 

Πηγή: Bloomberg | Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 

Επιτόκια ΕΚΤ και EURUSD 

Συναλλαγματικά Διαθέσιμα και ροές κεφαλαίων Κίνας 

Δείκτης εμπορευμάτων Thomson Reuters CRB 

2012 2013 2014 2015 2014 2015

ΗΠΑ 2.2 1.5 2.4 2.5 1.6 0.1

Ευρωζώνη -0.9 -0.3 0.9 1.5 0.4 0.1

Ιαπωνία 1.8 1.4 0.0 0.6 2.7 0.8

Κίνα 7.7 7.7 7.3 6.9 2.0 1.5

Ινδία 4.8 4.7 6.9 7.3 6.4 n.a.

Ρωσία 3.4 1.3 0.6 -3.8 7.8 15.6

Βραζιλία 1.9 3.0 0.1 -3.5 6.3 9.0

ΠληθωρισμόςΑΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Πηγή: Bloomberg | Μονάδες Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής 
Στρατηγικής 
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πολύπλευρες επιπτώσεις. Καταρχήν, οι χώρες που βά-

σισαν το μοντέλο της ανάπτυξής τους στην εξόρυξη και 

εξαγωγή πρώτων υλών υπέστησαν ύφεση το 2015. 

Βραζιλία και Ρωσία είναι δύο χαρακτηριστικά παρα-

δείγματα χωρών με μεγάλη εξάρτηση στις πρώτες 

ύλες, οι οικονομίες των οποίων συρρικνώθηκαν 3,5% 

και 3,8% αντίστοιχα το 2015, ενώ η ύφεση αναμένεται 

να συνεχιστεί και το 2016. Αποτέλεσμα της ύφεσης και 

των υψηλών ελλειμμάτων που διατηρούσαν οι χώρες 

αυτές ήταν η απώλεια της επενδυτικής εμπιστοσύνης 

και η κατάρρευση των νομισμάτων τους. Σε επίπεδο 

μετοχικών αγορών, ο κλάδος ενέργειας σε ΗΠΑ και 

Ευρώπη υποχώρησε 24% και 13% αντίστοιχα, καθώς η 

κερδοφορία των επιχειρήσεων μειώθηκε 50% και 35% 

αντίστοιχα. Η κατηγορία των High Yield ομολόγων κα-

τέγραψε απώλειες μεγαλύτερες από τις μετοχές, λόγω 

της σημαντικής βαρύτητας των ενεργειακών εταιρειών 

στους δείκτες (22% στον δείκτη US High Yield σε σχέση 

με 6,5% στον S&P500). Οι χρεοκοπίες στον κλάδο α-

ναρριχήθηκαν στο 10% σύμφωνα με την Moody’s, ω-

στόσο το πάγωμα των αναχρηματοδοτήσεων χρέους 

αλλά και η χαμηλή δραστηριότητα M&A στον κλάδο 

σηματοδοτούν ότι δεν έχουμε δει ακόμα το τέλος των 

χρεοκοπιών στον κλάδο αυτό.  

Η χρονιά είχε και άλλα σημαντικά γεγονότα, όπως οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, και η έξαρση των 

προσφυγικών εισροών στην Ευρώπη, γεγονότα που σε 

συνδυασμό με τη δημοσιονομική λιτότητα τροφοδότη-

σαν την άνοδο του λαϊκισμού και της ξενοφοβίας σε 

Ευρώπη και Αμερική. Στα θετικά σημειώνουμε την ι-

στορική συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι. Τα γεγονό-

τα αυτά μπορεί να μην είχαν άμεσο αντίκτυπο στις διε-

θνείς αγορές, ωστόσο μεσοπρόθεσμα προβλέπεται να 

επηρεάσουν το επενδυτικό περιβάλλον.  
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2.1 ΗΠΑ: ενδείξεις επιβράδυνσης στην επέκταση της 

οικονομίας 

Για πρώτη φορά από το 2006, η Κεντρική Τράπεζα των 

ΗΠΑ (Fed) προχώρησε στις 16 Δεκεμβρίου στην αύξηση 

του βασικού επιτοκίου της. Ειδικότερα, το παρεμβατι-

κό επιτόκιο αυξήθηκε κατά 25 μ.β. και κατά συνέπεια, 

το νέο εύρος τιμών διαμορφώθηκε στο 0,25%-0,50%. 

Από τις δημοσιευμένες προβλέψεις της αναφορικά με 

το παρεμβατικό επιτόκιο, αυτό αναμένεται να ανέλθει 

κατά μέσο όρο σε 1,4% το 2016 και σε 2,4% το 2017. Σε 

κάθε περίπτωση, όμως, η εξέλιξη των οικονομικών 

στοιχείων είναι αυτή που θα καθορίσει τη χρονική 

στιγμή και το μέγεθος των επόμενων αυξήσεων.  

Για το 2015, ο ρυθμός ανάπτυξης των ΗΠΑ θα διαμορ-

φωθεί στο 2,4% ενώ το 2016 θα επιβραδυνθεί στο 2,2% 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Μονάδας Οικονομικής 

Ανάλυσης. Ως οδηγός της ανάπτυξης προβλέπεται να 

είναι κυρίως η επέκταση της καταναλωτικής ζήτησης 

και η ενίσχυση των κατασκευαστικών δαπανών καθώς 

η αγορά κατοικίας συνεχίζει να ανακάμπτει. Ο ρυθμός 

αύξησης των επιχειρηματικών επενδύσεων αναμένεται 

να παραμείνει συγκρατημένος, λόγω ενίσχυσης του 

δολαρίου, της επιβραδυνόμενης εταιρικής κερδοφορί-

ας και ενδεχομένως της αυξημένης αβεβαιότητας εν 

όψει των προεδρικών εκλογών τον Νοέμβριο του 2016. 

Μετά από 74 μήνες επέκτασης, έχουν αυξηθεί οι ανη-

συχίες για τη διάρκεια του κύκλου. Στο τρέχον διάστη-

2. 
OIKONOMIA 
 
Οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια 
οικονομική δραστηριότητα για το 2016 
αναθεωρούνται πτωτικά. Οι ανεπτυγμένες 
οικονομίες θα συνεχίσουν να βρίσκονται 
στη θέση του οδηγού της παγκόσμιας 
ανάπτυξης, καθώς η ανάκαμψη των 
αναδυόμενων οικονομιών είναι αβέβαιη. 
Εκτιμούμε πως δεν πρόκειται για το τέλος 
του τρέχοντος οικονομικού κύκλου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Πηγή: Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης 

ΗΠΑ: Οικονομικά στοιχεία και εκτιμήσεις 
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Πηγή: Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης 

ΗΠΑ: Πρόδρομος Δείκτης Τρ. Πειραιώς & Πραγμ. ΑΕΠ 

2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2014 2015 2016

Πραγματικό ΑΕΠ 0.6 3.9 2.0 1.5 1.5 3.0 2.5 2.0 2.4 2.4 2.2

Κατανάλωση 1.8 3.6 3.0 2.0 2.0 3.0 2.5 2.5 2.7 3.0 2.6

Επενδύσεις 8.6 5.0 -0.7 3.0 3.0 7.0 7.0 3.0 5.5 5.1 3.9

Δημόσιες Δαπάνες -0.1 2.6 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 -0.6 0.8 1.5

Εξαγωγές -6.0 5.1 0.7 -1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.3 1.1 1.5

Εισαγωγές 7.1 3.0 2.3 1.0 3.0 5.0 5.0 3.0 3.8 4.9 3.5

Headline PCE 0.2 0.3 0.3 0.5 1.1 1.2 1.3 1.5 1.3 0.3 1.3

Core PCE 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.5 1.3 1.6

Ποσοστό Ανεργίας 5.6 5.4 5.2 5.0 5.0 4.9 4.8 4.7 6.1 5.3 4.9

Fed - Παρεμβατικό Επιτόκιο* 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00 0.25 0.50 1.00

Y/Y-%Q/Q-AR-%

ΕκτιμήσειςΠραγματικά Στοιχεία

http://www.piraeusbankgroup.com/en/oikonomiki-analisi-ependitiki-stratigiki/diethneis-oikonomia-xrimatooikonomikes-agores/analysis-category/2016/monthly-review-january
http://www.piraeusbankgroup.com/en/oikonomiki-analisi-ependitiki-stratigiki/diethneis-oikonomia-xrimatooikonomikes-agores/analysis-category/2016/monthly-review-january
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μα, έχει ήδη ξεπεράσει το μέσο όρο επέκτασης των 55 

μηνών (από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και έπειτα), ενώ 

απέχει από το ιστορικό υψηλό των 120 μηνών, που 

καταγράφηκε τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, η μεγάλη 

διαφορά με προηγούμενες περιόδους ανάκαμψης είναι 

πως ο μέσος όρος αύξησης του ΑΕΠ ήταν στο 4,4%, ενώ 

στην τρέχουσα περίοδο ανέρχεται στο 2%-2,5%. Καθώς 

το παραγωγικό κενό δεν έχει ακόμα κλείσει, η αγορά 

εργασίας συνεχίζει να βελτιώνεται, ενώ δεν υπάρχουν 

συστημικές ανισορροπίες, εκτιμούμε πως ο κύκλος ε-

πέκτασης της οικονομίας δεν έχει φθάσει ακόμα στο 

τέλος του. 

Από την κρίση του 2008, οι καταναλωτικές δαπάνες 

στις ΗΠΑ έχουν παραμείνει κοντά στο 68% του ΑΕΠ, 

ωστόσο οι καταναλωτές έχουν μειώσει αισθητά το πο-

σοστό χρέους σε σχέση με το εισόδημά τους, θέτοντας 

ουσιαστικά ένα όριο στο ύψος των δαπανών τους. Αν 

οι καταναλωτές δεν είναι διατιθέμενοι να αυξήσουν το 

δανεισμό τους, τότε οι καταναλωτικές δαπάνες θα 

μπορούν να αυξηθούν έως το ποσοστό αύξησης του 

διαθέσιμου εισοδήματος. Το προσωπικό εισόδημα ση-

μείωνε ρυθμό αύξησης 4,4% έως τον Νοέμβριο του 

2015, ενώ ο ρυθμός αύξησης των καταναλωτικών δα-

πανών εμφανίσθηκε χαμηλότερος, στο 3,4%. 

Ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων επίσης παραμένει 

χαμηλός, σταδιακά ανερχόμενος από το 13,5% του ΑΕΠ 

το 2010 στο 16,3% το 3ο τρίμηνο του 2015. Οι ιδιωτικές 

επενδύσεις ξεπέρασαν τα προ κρίσης υψηλά στα τέλη 

του 2013, ωστόσο ο εταιρικός τομέας εξακολουθεί να 

δείχνει προτίμηση στις χρηματοοικονομικές επενδύσεις 

με τη μορφή επαναγορών, εξαγορών και συγχωνεύσε-

ων έναντι των επενδύσεων, σε εξοπλισμούς και εγκα-

ταστάσεις. Οι επενδύσεις στην αγορά κατοικίας αντιμε-

τώπισαν ένα αρκετά ασθενές 1ο τρίμηνο, ωστόσο 

έκτοτε βρίσκονται σε τροχιά σταθερής ανάκαμψης. Τα 

παραπάνω υποδεικνύουν μια οικονομία, η οποία σταδι-

ακά επιστρέφει στην κανονικότητα, παρά μια οικονομί-

α η οποία αναπτύσσεται ταχέως στη βάση των χαμη-

λών επιτοκίων. 

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο δείκτης τιμών συνεχί-

ζει να εκπλήσσει αρνητικά, καταγράφοντας άνοδο 

0,5% τον Νοέμβριο του 2015 και 2% εξαιρουμένων των 

ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας. Αυτό 

μπορεί να δικαιολογηθεί από την πτώση των τιμών των 

εμπορευμάτων, ειδικότερα των τιμών πετρελαίου. Ω-

στόσο, οι χαμηλές τιμές των εμπορευμάτων αποτελούν 

σύμπτωμα μιας αδύναμης παγκόσμιας οικονομίας, το 

οποίο συνιστά απόρροια του χαμηλού ρυθμού αύξησης 

της προσφοράς χρήματος και πιστωτικής επέκτασης. 

Αν δεν υπάρξει επιτάχυνση σε αυτούς τους δύο τομείς, 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7 
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ΗΠΑ: Παραγωγική δυναμικότητα & Ανεργία 

ΗΠΑ: Ενάρξεις κατοικιών 

ΗΠΑ: Αγορά εργασίας 

καθίσταται πολύ δύσκολη η επιστροφή του πληθωρι-

σμού κοντά στο 2%. 

Το τελευταίο διάστημα, η οικονομία παρουσιάζει σημά-

δια επέκτασης δύο ταχυτήτων, με τoν τομέα της μετα-

ποίησης να επιβραδύνεται και τον τομέα υπηρεσιών να 

ενισχύεται. Η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε από 

ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,6% το Δεκέμβριο του 2014 στο 

-1,2% το Νοέμβριο του 2015. Ομοίως ο δείκτης μεταποί-

ησης ISM υποχώρησε στο 48,6 το Νοέμβριο από 55,1 το 

Δεκέμβριο του 2014. Αντίθετα ο δείκτης υπηρεσιών 

έχει παραμείνει πάνω από το 55 από τον Απρίλιο του 

2014. Η υποχώρηση των πρόδρομων δεικτών της μετα-

ποίησης σε επίπεδα που υποδηλώνουν συρρίκνωση της 

δραστηριότητας, καθώς και η σημαντική μείωση του 

λόγου των νέων παραγγελιών προς τα αποθέματα 

στους πρόδρομους δείκτες των εκτός μεταποίησης επι-

χειρηματικών τομέων αυξάνουν τους κινδύνους για 

σημαντική επιβράδυνση στην οικονομία συνολικά. 

Παράλληλα, οι πρόδρομοι επιχειρηματικοί δείκτες ση-

ματοδοτούν επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της 

οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η σημαντική υποχώ-

ρηση του ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού στο 

εργατικό δυναμικό δεν οδηγεί σε πληθωριστική πίεση, 

παρά την ταυτόχρονη υποχώρηση του ποσοστού ανερ-

γίας. Συνεπώς, η επιστροφή στη «νομισματική κανονι-

κότητα» εκτιμούμε ότι θα είναι αισθητά βραδύτερη σε 

σύγκριση με τις αντίστοιχες περιπτώσεις του παρελθό-

ντος.  

2.2 Ευρωζώνη: διατήρηση της αναιμικής ανάπτυξης 

Η αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη παρέμεινε αναιμική 

το 2015 και αναμένουμε να διαμορφωθεί στο 1,5%, ενώ 

για το 2016 αναμένουμε επιτάχυνση στο 1,7% 

(εκτιμήσεις Μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης). Ωστόσο, 

ο κίνδυνος αποπληθωρισμού έχει μειωθεί σημαντικά 

μετά την υποτίμηση του ευρώ τους τρεις πρώτους μή-

νες του έτους και την υιοθέτηση μέτρων ποσοτικής χα-

λάρωσης από την ΕΚΤ το Μάρτιο. Κατά το μεγαλύτερο 

μέρος του 2015, η οικονομική δραστηριότητα και ο 

πληθωρισμός παρουσιάστηκαν χαμηλότερα από τις 

εκτιμήσεις της ΕΚΤ, αναγκάζοντάς την να υποβαθμίσει 

τις μελλοντικές εκτιμήσεις της και να προβεί σε μια 

μικρή επέκταση του προγράμματος αγοράς ομολόγων 

στις 3 Δεκεμβρίου. Οι επενδυτές, ωστόσο, απογοητεύ-

θηκαν από την απόφαση για τη μείωση του επιτοκίου 

καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών από το -0,2% 

στο -0,3%, την παράταση του προγράμματος ποσοτικής 

χαλάρωσης μέχρι τον Μάρτιο του 2017, την ενσωμάτω-

ση ομολόγων των τοπικών και περιφερειακών κυβερ-

νήσεων αλλά και την επανεπένδυση των πληρωμών 

κεφαλαίων από τη λήξη των τίτλων, παρά το γεγονός 

ότι όλα αυτά τα μέτρα οδήγησαν έμμεσα σε ποσοτική 
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επέκταση 600 δισ. ευρώ. Οι επενδυτές, επιπροσθέτως, 

αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τις προβλέψεις 

των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για ενίσχυση του πλη-

θωρισμού στο 1,7% έως τα τέλη του 2017. Οι πιέσεις, 

για να παρέχει μεγαλύτερη στήριξη η ΕΚΤ, θα εντα-

θούν εάν η οικονομική ανάκαμψη παραμείνει υποτονι-

κή και ο πληθωρισμός χαμηλός. Επίσης, μια παρατετα-

μένη πτώση των τιμών του πετρελαίου, ένα πιθανό 

σενάριο για το 2016, δυσχεραίνει την επίτευξη του στό-

χου της ΕΚΤ για την ενίσχυση του πληθωρισμού κοντά 

στο 2% που είναι το πλαφόν για την Ευρωζώνη από το 

0,2% που ανακοινώθηκε για τον Νοέμβριο. 

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στο χα-

μηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ετών, ενώ η ισο-

τιμία EURUSD εμφανίζει σταθεροποιητική τάση, ύστερα 

από τις πρόσφατες συνεδριάσεις των EKT και Fed. Ο 

συνδυασμός αυτός, αν διατηρηθεί, θα αποτελέσει πολύ 

θετικό παράγοντα για την ενίσχυση της κατανάλωσης, 

η οποία αναμένεται να έχει βασικό ρόλο στην επιτά-

χυνση του ρυθμού ανάπτυξης της Ευρωζώνης. Επιπλέ-

ον, ο συνδυασμός αυτός καθιστά πολύ δύσκολη την 

αύξηση του πληθωρισμού κοντά στο 2%, δίνοντας τη 

δυνατότητα στην ΕΚΤ να προχωρήσει σε περαιτέρω 

χαλάρωση εντός του 2016. Ο ρυθμός πιστωτικής επέ-

κτασης και προσφοράς χρήματος στην Ευρωζώνη έχει 

βελτιωθεί αρκετά, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειά-

ζονται δύο χρόνια μέχρι  η αύξηση αυτή να δημιουργή-

σει πληθωριστικές πιέσεις, η ΕΚΤ θα πρέπει να ενθαρ-

ρύνει ταχύτερη αύξηση πιστωτικής επέκτασης. 

Ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας 

στην Ευρωζώνη κατά το 4ο τρίμηνο παρέμεινε στο επί-

πεδο του 3ου τριμήνου, όπως αυτό αποτυπώνεται στις 

πρώτες εκτιμήσεις για την εξέλιξη τον Δεκέμβριο των 

πρόδρομων δεικτών τόσο από πλευράς επιχειρήσεων, 

όσο και καταναλωτή. Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης 

PMI, που εξάγει η εταιρεία Markit, εκτιμάται ότι θα δια-

μορφωθεί το Δεκέμβριο στο 54, μία από τις υψηλότε-

ρες τιμές των τελευταίων ετών, από 54,2 το Νοέμβριο. 

Οι επιμέρους δείκτες εμφανίζουν μεικτή εικόνα με αυ-

τόν στη μεταποίηση να αυξάνει στο 53,1 (Νοέμ. 15: 

52,8), ενώ στις υπηρεσίες μειώνεται στο 53,9 (Νοέμ. 

15: 54,2). Συνεπώς, το 4ο τρίμηνο η μέση τιμή του σύν-

θετου δείκτη εκτιμάται στο 54 από 53,9 το 3ο τρίμηνο, 

ενώ συνολικά το 2015 στο 53,8 από 52,7 το 2014. 

Ένας παράγοντας που ενδεχομένως θα έπρεπε να είχε 

μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

οικονομίας είναι η υποτίμηση του ευρώ από το 1,25 

στο 1,05 στα μέσα Μαρτίου, και η διακύμανση για το 

υπόλοιπο έτος στο εύρος 1,05—1,15. Οι εξαγωγές ενι-

σχύθηκαν μόλις από τα μέσα του έτους και ενώ ο ρυθ-

μός αύξησης το Σεπτέμβριο ήταν μόλις 4,4%. Τούτο 
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εξηγείται από το γεγονός ότι είναι πως η χαμηλότερη 

παγκόσμια ζήτηση δεν οδήγησε σε αύξηση όγκου και 

επομένως οι ευρωπαϊκές εξαγωγές δεν απέδωσαν τα 

αναμενόμενα. 

Ως ενδεχόμενο εμπόδιο στην ανάκαμψη το 2016 μπορεί 

να εξελιχθεί η μεταναστευτική κρίση, που δοκιμάζει 

την πολιτική συνοχή και τη δημοσιονομική σταθερότη-

τα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εντείνει τις α-

κραίες πολιτικές θέσεις, καθώς οδεύουμε στο 2017 σε 

εκλογές σε Ολλανδία, Γαλλία και Γερμανία κι έχοντας 

ήδη το παράδειγμα αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνη-

σης στις πρόσφατες εκλογές σε Πορτογαλία και Ισπανί-

α. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δεν αναμένεται να 

υπάρξει σημαντική πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρ-

ρυθμίσεις που απαιτούνται και επιζητά επίμονα ο κ. 

Ντράγκι από τα μέλη της Ευρωζώνης.   

 

2.3 Ιαπωνία: περιορισμένες οι δυνατότητες επιτυχίας 

των Abenomics 

Ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ιαπωνία έχει υπάρξει ιδιαίτε-

ρα ευμετάβλητος τα τελευταία 3 χρόνια, εν μέρει λόγω 

της επιβολής φόρου κατανάλωσης, αλλά και λόγω της 

μεταβολής της ισοτιμίας του γιεν και του αντίκτυπου 

της στις εξαγωγές. Ο ρυθμός αύξησης της βιομηχανι-

κής παραγωγής επίσης παρουσιάζει αποκλίσεις και 

κινείται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν. 

Έχοντας να αντιμετωπίσει και τις προκλήσεις που πα-

ρουσιάζει η επιβράδυνση της Κίνας και των άλλων ασι-

ατικών χωρών, οι οποίες απορροφούν περισσότερο 

από το 50% των ιαπωνικών εξαγωγών, φαντάζει δύ-

σκολο για την ιαπωνική οικονομία να αναπτύσσεται με 

ένα σταθερό θετικό ρυθμό. Οι οικονομικοί δεσμοί Κίνας 

και Ιαπωνίας είναι κυρίως οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

και το εμπόριο. Η Κίνα προσελκύει τις περισσότερες 

άμεσες ξένες επενδύσεις της Ιαπωνίας και είναι ο δεύ-

τερος μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος καθώς αντι-

προσωπεύει το 18,3% των εξαγωγών της το 2014 και 

υπολείπεται ελάχιστα των ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύουν 

το 18,6%. 

Παρά το γεγονός πως η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνί-

ας έχει υπερδιπλασιάσει τον ισολογισμό της αγοράζο-

ντας ομόλογα και άλλες αξίες, οι εμπορικές τράπεζες 

δεν έχουν επεκτείνει τους δικούς τους ισολογισμούς 

αντίστοιχα. Στα τέλη Νοεμβρίου, η προσφορά χρήμα-

τος στην Ιαπωνία παρουσίαζε αύξηση μόλις 3,3% σε 

ετήσια βάση, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε 

κατά 2,5%. 

Με την ανάπτυξη σε χαμηλά επίπεδα και χωρίς να πα-

ρουσιάζει σημάδια σταθερότητας και τον πληθωρισμό 

αρκετά χαμηλότερα κάτω από τον στόχο, οι δυνατότη-
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τες επιτυχίας των Abenomics φαίνονται περιορισμένες. 

Μετά την απροθυμία της BoJ να χαλαρώσει περαιτέρω 

τη νομισματική της πολιτική στη συνεδρίαση του Οκτω-

βρίου, οι προβλέψεις για τις μελλοντικές κινήσεις της 

κεντρικής τράπεζας είναι περισσότερο αβέβαιες, ενώ, 

βάσει της επικοινωνίας της τράπεζας, φαίνεται να προ-

σανατολίζεται προς χαλάρωση του χρονοδιαγράμματος 

επίτευξης του στόχου για πληθωρισμό 2%. Ο ονομαστι-

κός πληθωρισμός ενδέχεται να ανέλθει υψηλότερα από 

τη σταθεροποίηση των τιμών πετρελαίου, ενώ ο δομι-

κός δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 1% μέσα στο έτος, 

καθώς μάλιστα θα μειώνεται η αποτελεσματικότητα 

υποτίμησης του ιαπωνικού νομίσματος. 

Για το 2015, το ΑΕΠ της Ιαπωνίας αναμένεται να αυξη-

θεί κατά 0,6%, ενώ το 2016 κοντά στο 1%. Η επίπτωση 

της υποτίμησης του γιεν το 2013-14 έχει αρχίσει πλέον 

να αποτυπώνεται στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ισοζύ-

γιο τρεχουσών συναλλαγών. Και τα δύο παρουσιάζουν 

βελτίωση ενισχύοντας το ΑΕΠ. Μετά το ατύχημα στο 

πυρηνικό αντιδραστήρα της Φουκουσίμα, τα δύο ισο-

ζύγια είχαν επιδεινωθεί αρκετά, ωστόσο ο συνδυασμός 

ασθενέστερου γιεν και χαμηλότερων τιμών εμπορευμά-

των έχουν αναστρέψει την κατάσταση. Αν και το εμπο-

ρικό ισοζύγιο παραμένει οριακά ελλειμματικό, το ισο-

ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανέρχεται πλέον στα 

+$300 δισ. ή 0,75% του ΑΕΠ. Η τόνωση της οικονομίας 

ενδέχεται να μην προέλθει από τη χαλάρωση της νομι-

σματικής πολιτικής αλλά από τη χαλάρωση της δημοσι-

ονομικής πολιτικής. Εξίσου σημαντική είναι και η εαρι-

νή διαπραγμάτευση των μισθολογικών αυξήσεων. Η 

αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αντικατοπτρίζο-

ντας το συνδυασμό αύξησης των μισθών και της μείω-

σης της ανεργίας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευ-

ταίων 20 ετών, ενδέχεται να αποτελέσει τον κύριο οδη-

γό ανάπτυξης της οικονομίας. 

 

2.4 Κίνα 

Η κινεζική οικονομία επιβραδύνεται και το ζήτημα, που 

απασχολεί τους επενδυτές, είναι αν η «προσγείωση» 

θα είναι ομαλή ή όχι. Το 2015, η ανάπτυξη αναμένεται 

να διαμορφωθεί σε 6,9%, ενώ για το 2016 οι προβλέ-

ψεις κάνουν λόγο για 6,5%. Ο πληθωρισμός υποχώρη-

σε σημαντικά το 2015 με την αύξηση τιμών να διαμορ-

φώνεται σε 1,5% τον Νοέμβριο του 2015. Οι συγκλίνου-

σες εκτιμήσεις των αναλυτών προβλέπουν μικρή αύξη-

ση των τιμών κατά 1,7% το 2016 από 1,5% το 2015. 

Παράλληλα, οι τιμές παραγωγού βρίσκονται σε απο-

πληθωριστικό έδαφος τους τελευταίους 45 μήνες. 

Την ίδια στιγμή, η στροφή της οικονομίας προς την 

εσωτερική κατανάλωση πραγματοποιείται με αργούς 
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ρυθμούς, καθώς το 2015 η συνεισφορά στην αύξηση 

του ΑΕΠ από την κατανάλωση ανέρχεται σε 3,7%, από 

τις επενδύσεις σε 3% και 0,1% από τις καθαρές εξαγω-

γές, σε σχέση με 3,8%, 3,4% και 0,1% αντίστοιχα το 

2014. Αναμένουμε ότι η κατανάλωση θα εξακολουθήσει 

να είναι ο βασικός παράγοντας ανάπτυξης για την κινε-

ζική οικονομία. Παράλληλα, η βιομηχανική δραστηριό-

τητα επιβραδύνεται σταθερά από το 2010 (+20,7% ε/ε) 

και τον Νοέμβριο κατέγραψε αύξηση 6,2% ε/ε. O δεί-

κτης ΡΜΙ Βιομηχανίας έχει υποχωρήσει κάτω από το 50 

από τον Αύγουστο ενώ ο αντίστοιχος δείκτης Υπηρε-

σιών κινείται ανοδικά και πρόσφατα αυξήθηκε από 

53,6 τον Νοέμβριο σε 54,4 τον Δεκέμβριο. 

Αρνητικά στην ανάπτυξη συμβάλει η συνεχιζόμενη 

πτώση στην αγορά κατοικίας. Οι ενάρξεις κατοικιών 

αλλά και οι αποπερατώσεις κτιρίων εξακολουθούν να 

μειώνονται. Από την άλλη, οι πωλήσεις κατοικιών ση-

μειώνουν ανοδική τάση, αν και από χαμηλή βάση. 

Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ενισχύσει την 

οικονομία επιβαρύνει τα δημοσιονομικά της χώρας. Οι 

κρατικές δαπάνες/ΑΕΠ αυξήθηκαν για 5ο συνεχόμενο 

μήνα και διαμορφώθηκαν σε 25,6% τον Οκτώβριο 2015. 

Έτσι, το έλλειμμα διευρύνθηκε στο 2,3% του ΑΕΠ το 

2015 από 2,1% το 2014 και αναμένεται στο 2,7% για το 

2016. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δαπανά για την 

στήριξη της οικονομίας, αλλά μόνο εν μέρει θα ανα-

πληρώσει τις χαμηλότερες ιδιωτικές επενδύσεις. Πα-

ράλληλα, η νομισματική πολιτική χαρακτηρίζεται επε-

κτατική και θα διατηρηθεί «ευέλικτη». 

Προβληματισμό προκαλεί η αύξηση του δανεισμού ιδι-

ωτών, ο οποίος υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο 207% 

του ΑΕΠ (τέλος Ιουνίου) από 125% το 2008. Επίσης, τα 

επισφαλή δάνεια (NPLs) αναρριχήθηκαν στα επίπεδα 

ρεκόρ των $23 δισ. το 1ο τρίμηνο του 2015. Ανησυχία, 

αναφορικά με το πρόβλημα της ρευστότητας και φε-

ρεγγυότητας των εταιρειών, προκαλεί το γεγονός ότι 

φέτος τουλάχιστον 7 εταιρείες δεν κατάφεραν να πλη-

ρώσουν κουπόνια στους κατόχους ομολόγων τους. 

Στα θετικά συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η ανεργία 

παραμένει χαμηλά στο 4,1%. Οι λιανικές πωλήσεις ενι-

σχύθηκαν 11,2% τον Νοέμβριο αλλά καταγράφουν χα-

μηλότερο ρυθμό αύξησης σε σχέση με τους ρυθμούς 

που κατέγραφαν από το 2010. 

Το κινεζικό νόμισμα υποτιμήθηκε 4,4% το 2015 μετά 

την κατά 4% υποτίμηση από την ΚΤ το καλοκαίρι. Τα 

συναλλαγματικά αποθέματα της ΚΤ κατέγραψαν το 

2015 τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση – μειώθηκαν κατά 

$512,66 δισ - καθώς εικάζεται ότι η ΚΤ πούλησε USD 

για να στηρίξει το γουάν. Παράλληλα, το IMF αποφάσι-

σε να συμπεριλάβει το γουάν στο καλάθι του SDR, γε-
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γονός που οδήγησε σε περαιτέρω υποτίμηση το κινεζι-

κό νόμισμα. Εκτιμούμε ότι οι κινεζικές αρχές θα απε-

λευθερώσουν το γουάν και περιμένουμε περιορισμένη 

υποτίμηση το επόμενο διάστημα. 

 

2.5 Ινδία 

Η Ινδία ξεχώρισε από τις υπόλοιπες αναδυόμενες αγο-

ρές καταγράφοντας την υψηλότερη ανάπτυξη το 2015. 

Εκτιμούμε ότι το 2016 θα συνεχιστεί η θετική πορεία 

της οικονομίας με καταλύτη την περαιτέρω προώθηση 

των μεταρρυθμίσεων.  

Ο πληθωρισμός ενισχύεται (5,4% τον Νοέμβριο 2015), 

λόγω της αύξησης των τιμών των τροφίμων αλλά και 

λόγω τεχνικών παραγόντων, όπως η αύξηση επιδότη-

σης ενοικίου για δημόσιους υπαλλήλους. Από την 

άλλη, ο δείκτης τιμών χονδρικής υποχώρησε για 13ο 

συνεχή μήνα τον Νοέμβριο κατά 2% ε/ε με την υποχώ-

ρηση να οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υποχώρηση 

της τιμής του πετρελαίου. 

Επίσης, τόσο το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών όσο 

και το δημοσιονομικό έλλειμμα εξακολουθούν να περι-

ορίζονται. Η Ινδία, ως εισαγωγέας εμπορευμάτων, ευ-

νοήθηκε από την πτώση των τιμών τους. Βέβαια, οι 

προγραμματισμένες αυξήσεις μισθών και συντάξεων το 

2016 θα επιβαρύνουν τα δημοσιονομικά της Ινδίας. 

Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθούν οι κρατικές δα-

πάνες κατά $10 δισ. το 2016 με σκοπό να ενισχύσουν 

την ανάπτυξη, η οποία αναμένεται να διατηρηθεί σε 

υψηλά επίπεδα και να διαμορφωθεί σε 7,4% το επόμε-

νο έτος με το 4ο τρίμηνο 2015 να ενισχύεται 7,4% και το 

1ο τρίμηνο του 2016 να καταγράφει αύξηση 7,7%. Η 

επίδραση της κακής επίδοσης της γεωργίας λόγω αντί-

ξοων καιρικών συνθηκών αναμένεται να είναι περιορι-

σμένη. Άλλωστε, η γεωργία αποτελεί το 12% της ινδι-

κής οικονομίας. 

Μετά από σωρευτική μείωση του βασικού επιτοκίου 

κατά 125 μ.β. το 2015 (επί της παρούσης 6,75%), δεν 

αναμένουμε περαιτέρω μειώσεις δεδομένων των πλη-

θωριστικών προσδοκιών. Επίσης, τα αποθεματικά της 

ΚΤ βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, πάνω από $350 δισ., 

καλύπτοντας 10 μήνες εισαγωγών. 

Η καλή κατάσταση της οικονομίας ευνόησε την ινδική 

ρουπία (INR), η οποία συγκαταλέγεται στα νομίσματα 

αναδυόμενων χωρών με τις καλύτερες αποδόσεις το 

2015 - υποτιμήθηκε 4,4% έναντι του USD αλλά ενισχύ-

θηκε 7% έναντι του EUR. 

Η σημαντικότερη εξέλιξη για την οικονομία της Ινδίας 

είναι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, όπως η απελευθέ-

ρωση των άμεσων ξένων επενδύσεων σε 15 μεγάλους 
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κλάδους όπως είναι η άμυνα, οι κατασκευές, οι τράπε-

ζες, το λιανικό και ηλεκτρονικό εμπόριο. Κεφαλαιώ-

δους σημασίας αναδεικνύεται το αν θα ψηφιστεί ο νό-

μος για την επιβολή ενιαίας φορολογίας σε αγαθά κι 

υπηρεσίες (GST), ο οποίος έχει καθυστερήσει μεν, αλ-

λά αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση μέσα στους επό-

μενους μήνες. Συμπερασματικά, ο μεγαλύτερος κίνδυ-

νος για την Ινδία είναι η καθυστέρηση των μεταρρυθμί-

σεων. 

 

2.6 Βραζιλία 

Από τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, η Βραζιλία 

αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα και είναι 

επιτακτική η αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή για 

να ανακάμψει. Η οικονομία της βρίσκεται σε βαθιά 

ύφεση, το νόμισμα της έχει καταρρεύσει μαζί με την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών και η δυναμική του χρέ-

ους χειροτερεύει ανησυχητικά. Μέχρι το τέλος του 

2016, η βραζιλιάνικη οικονομία αναμένεται να έχει 

συρρικνωθεί 8% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2014, το 

τελευταίο τρίμηνο αύξησης του ΑΕΠ.  

Η πολιτική αβεβαιότητα επιδεινώνει την ύφεση στη 

Βραζιλία, καθώς η καταρρακωμένη δημοτικότητα της 

προέδρου Dilma Rousseff δεν της αφήνει περιθώρια 

άσκησης δημοσιονομικής προσαρμογής, με αποτέλεσμα 

η αξιολόγηση της χώρας να έχει υποβαθμιστεί από την 

S&P το Σεπτέμβριο και πρόσφατα από την Fitch στη 

βαθμίδα χαμηλής επενδυτικής διαβάθμισης ΒΒ+ ενώ 

ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο περαιτέρω υποβαθ-

μίσεων καθώς και οι δύο οίκοι αξιολόγησης διατηρούν 

αρνητικές προοπτικές για το αξιόχρεο της χώρας. Το 

σκάνδαλο Petrobras ενισχύει την πολιτική αστάθεια (η 

δημοτικότητα της Dilma Rousseff έχει υποχωρήσει κο-

ντά στο 10% ενώ παράλληλα κατηγορείται ότι η προη-

γούμενη κυβέρνησή της δημοσιοποίησε ψευδή στοιχεία 

για το έλλειμμα εν όψει των εκλογών), ο πληθωρισμός 

καλπάζει, οι επενδύσεις μειώνονται με ολοένα μεγαλύ-

τερο ρυθμό από το μέσον του 2013, η ανεργία το 2015 

σκαρφάλωσε από το 4,3% στο 7,5%. 

Παράλληλα, το βραζιλιάνικο ρεάλ υποτιμήθηκε 33% το 

2015 έναντι του δολαρίου, γεγονός που ενίσχυσε τις 

πληθωριστικές πιέσεις (ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 

10%), και προκαλεί ανησυχίες για τη μεσοπρόθεσμη 

δυνατότητα εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους της 

χώρας, το οποίο σε ποσοστό 88% είναι σε δολάριο. 

Παρόλο που η ΚΤ αύξησε πέντε φορές τα επιτόκια στη 

διάρκεια του έτους από το 11,75% στο 14,25% δεν κα-

τάφερε να περιορίσει την υποτίμηση του νομίσματος 

και να τιθασεύσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Αντίθετα 

οι αυξήσεις επιτοκίων μάλλον επιδείνωσαν την κατά-

σταση ενισχύοντας τις ανησυχίες περί μη βιωσιμότητας 

Ισοτιμία USD/INR & Βασικό Επιτόκιο RBI 
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του χρέους. Αναγνωρίζοντας την αναποτελεσματικότη-

τα της νομισματικής της πολιτικής, η κεντρική τράπεζα 

διατήρησε το επιτόκιο αμετάβλητο στις τρεις τελευταί-

ες συνεδριάσεις. Η λύση για τη μείωση του πληθωρι-

σμού σε τέτοιες περιπτώσεις βρίσκεται στην άσκηση 

δημοσιονομικής προσαρμογής (fiscal dominance). Η 

Βραζιλία, έχοντας βρεθεί στην ίδια θέση την περίοδο 

2002 – 2003, πρέπει να ακολουθήσει την πετυχημένη 

συνταγή της κυβέρνησης Lula για να ανακάμψει. 

Αντί αυτού, η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει την 

ανάπτυξη με αποτέλεσμα το δημοσιονομικό έλλειμμα 

να έχει διευρυνθεί στο 10% το 2015 από 2% το 2010 και 

οι δημόσιες δαπάνες να αποτελούν το 40% του ΑΕΠ, 

ποσοστό που δεν είναι διατηρήσιμο δεδομένης της δη-

μοσιονομικής κατάστασης της χώρας. 

Θετική εξέλιξη αποτελεί η μείωση του ελλείμματος τρε-

χουσών συναλλαγών στο 3,7% του ΑΕΠ το 2015 από 

4,2% το 2014. Η πτώση οφείλεται στη βελτίωση του 

εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο αναμένεται να είναι θε-

τικό το 2015 λόγω της πτώσης των εισαγωγών (-20% 

το 3ο τρίμηνο) και της οριακής βελτίωσης των εξαγω-

γών (+1,1%). 

Η Βραζιλία δεν αντιμετωπίζει ακόμα πρόβλημα χρέους, 

καθώς το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνεται 

στο 66%, ενώ για την εξυπηρέτησή του το κράτος ξόδε-

ψε 7% του ΑΕΠ το 2015. Επίσης οι ανάγκες αναχρημα-

τοδότησης το 2016 είναι μικρές. Ωστόσο, η δυναμική 

του χρέους είναι αρνητική, καθώς αυξήθηκε από 59% 

του ΑΕΠ το 2014. 

Το γεγονός ότι η Βραζιλία θα διοργανώσει τους Ολυ-

μπιακούς Αγώνες του 2016 φαίνεται ότι δεν αρκεί για 

να ανακουφίσει τη χώρα από τα δεινά της. Η ύφεση θα 

συνεχιστεί, αν και θα είναι ηπιότερη. Το ΑΕΠ αναμένε-

ται να συρρικνωθεί κατά 2,5% το 2016 έναντι συρρί-

κνωσης 3,5% το 2015.  

 

2.7 Ρωσία 

Το 2016 αναμένουμε να είναι ένα καλύτερο έτος για 

την οικονομία της Ρωσίας, καθώς η οικονομία σταθε-

ροποιείται και ο συνδυασμός επεκτατικής νομισματικής 

πολιτικής και περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής 

μπορεί να επαναφέρει την εμπιστοσύνη στη χώρα. 

Η πτώση της τιμής του πετρελαίου και η επιβολή κυρώ-

σεων λόγω της επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία 

οδήγησαν σε ύφεση τη Ρωσία με το ΑΕΠ να εκτιμάται 

σε -3,8% για το 2015 (οι προβλέψεις κάνουν λόγο για -

4% ε/ε το 4ο τρίμηνο), ενώ αναμένεται σταθεροποίηση 

το 2016 στο -0,5% και επιστροφή στην ανάπτυξη το 

2017 με αύξηση του ΑΕΠ 1,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώ-
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Ρωσία: Ισοτιμία USDRUB και Βασικό Επιτόκιο CBR 

ρηση καταγράφουν οι επενδύσεις και η κατανάλωση, η 

οποία πλήττεται από τον πληθωρισμό αλλά και τη μεί-

ωση του εισοδήματος (-5,4% τον Νοέμβριο). 

Ο πληθωρισμός έχει επιβραδυνθεί το 2015, ωστόσο 

παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Το Δεκέμβριο οι τιμές 

αυξήθηκαν 12,9% ε/ε, με τον πυρήνα του πληθωρισμού 

να ενισχύεται 15,9% ε/ε τον Νοέμβριο. Το 2016, ο πλη-

θωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί κυρίως λόγω 

χαμηλότερης βάσης. 

Η ΚΤ της Ρωσίας ανέκοψε το 2015 τη μείωση επιτοκίων 

λόγω των πληθωριστικών πιέσεων αλλά αναμένουμε 

να χαλαρώσει εκ νέου τη νομισματική πολιτική από το 

1ο τρίμηνο του 2016 αν η ισοτιμία του ρουβλίου και οι 

πληθωριστικές προσδοκίες σταθεροποιηθούν. Επί της 

παρούσης, το βασικό επιτόκιο είναι 11%. Η επόμενη 

συνεδρίαση της ΚΤ είναι στις 29 Ιανουαρίου. 

Το ρούβλι υποτιμήθηκε 20,5% το 2015 και άγγιξε ιστο-

ρικά χαμηλά στα 73,447 ρούβλια/USD. Ωστόσο, η υπο-

τίμηση του νομίσματος εξουδετέρωσε σε ένα βαθμό την 

πτώση της τιμής του πετρελαίου και αποδυνάμωσε τις 

εισαγωγές, με αποτέλεσμα να προσφέρει μερική στήρι-

ξη στην οικονομία.  

Αναφορικά με τη δημοσιονομική πολιτική, η κυβέρνηση 

έχει μειώσει τις δαπάνες και αναμένουμε να εξακολου-

θήσει δεδομένης της σημασίας που αποδίδεται από τον 

πρόεδρο Πούτιν στο να επιτευχθεί ο στόχος δημοσιονο-

μικού ελλείμματος 3% του ΑΕΠ. Το δημοσιονομικό 

έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 3,4% του ΑΕΠ το 3ο τρίμη-

νο του 2015. Είναι επίσης πιθανό η κυβέρνηση να προ-

χωρήσει σε αύξηση φόρων αν τα έσοδα από το πετρέ-

λαιο εξακολουθήσουν να είναι μειωμένα. Σημαντική 

δαπάνη θα παραμείνει ο στρατιωτικός εξοπλισμός, δε-

δομένων των τεταμένων σχέσεων με την Ουκρανία, τη 

Συρία αλλά και την Τουρκία. Το 2015, εικάζεται ότι η 

Ρωσία αύξησε κατά 21% το εν λόγω κονδύλι. Συνακό-

λουθα, η δημοσιονομική πολιτική δε θα λειτουργήσει 

υποστηρικτικά για την οικονομία. 

Από την άλλη, το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών 

διευρύνθηκε σε 5,2% του ΑΕΠ το 2015, ενώ το 2016 

αναμένεται να περιοριστεί σε 4,5%, καθώς οι εισαγω-

γές υποχώρησαν 29,9% το 2ο τρίμηνο του 2015, ενώ οι 

εξαγωγές αυξήθηκαν 1,4%. 

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναθεώρησε σε σταθερές 

από αρνητικές τις προοπτικές του ρωσικού χρέους στις 

3 Δεκεμβρίου. 

Το σημαντικότερο κίνδυνο αποτελεί η τιμή του πετρε-

λαίου, καθώς περαιτέρω υποχώρηση θα οξύνει την 

ύφεση στη ρωσική οικονομία. 

 

Ισοτιμία USDBRL & Βασικό Επιτόκιο BCB 
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2.8 Ελλάδα 

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας προς την ομαλοποί-

ηση θα είναι σταδιακή, με βασικά σημεία την ολοκλή-

ρωση της 1ης αξιολόγησης του Προγράμματος και την 

απρόσκοπτη εκταμίευση των υπολειπόμενων δόσεων 

εντός του προγράμματος, τη σταδιακή απελευθέρωση 

στην κίνηση κεφαλαίων, την αποδοχή των ελληνικών 

ομολόγων ως ενέχυρο από την ΕΚΤ και τη συμμετοχή 

τους στο πλαίσιο ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ καθώς 

και την υλοποίηση των πρώτων αποκρατικοποιήσεων. 

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο 

του 2015 μειώθηκε κατά -0,9% σε τριμηνιαία βάση, ενώ 

ύστερα από μια περίοδο 6 τριμήνων καταγράφεται 

πτώση του ΑΕΠ και σε ετήσια βάση (-1,1% ε/ε). Συνα-

κόλουθα, το 1ο εννεάμηνο του έτους το πραγματικό 

ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% (9μηνο ‘14: 0,6% ΥοΥ) οδηγώ-

ντας μας έτσι στην εκτίμηση για πτώση του ΑΕΠ κατά -

0,3% το 2015, υπό την υπόθεση ότι το 4ο τρίμηνο του 

έτους το ΑΕΠ θα υποχωρήσει εκ νέου σε τριμηνιαία 

βάση κατά -1,0%.  

Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ το 3ο τρί-

μηνο, σημειώνουμε ότι η μείωση κατά 1,1% ε/ε συνδέε-

ται κυρίως με την πτώση του ακαθάριστου σχηματι-

σμού παγίου κεφαλαίου (-12,9% ε/ε) και με την αρνητι-

κή συμβολή της μεταβολής των αποθεμάτων, καθώς ο 

ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου (ΑκΣΠΚ συμπερ. 

αποθεμάτων) μειώθηκε κατά 27% ε/ε. Αντίθετα, κατα-

γράφεται οριακή αύξηση στην ιδιωτική και δημόσια 

κατανάλωση, ενώ η πτώση των εισαγωγών υπερέβη τη 

μείωση των εξαγωγών, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί 

πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο.  

Η τάση αποπληθωρισμού της οικονομίας διατηρείτα—

αν και με μικρότερη ένταση - καθώς το ΑΕΠ σε τρέχου-

σες τιμές μειώνεται το 3ο τρίμηνο κατά 2,3% σε ετήσια 

βάση και συνολικά το εννεάμηνο κατά -0,7% υποδει-

κνύοντας αποπληθωριστή τάση κοντά στο -0,9%.  

Για το 2016 ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ 

αναμένουμε να κινηθεί σε εύρος -1,0% με 0,0%, καθώς 

η ελληνική οικονομία θα εξισορροπεί ανάμεσα σε ορι-

σμένους αρνητικούς παράγοντες αλλά και κάποιους 

δυνητικά θετικούς, αλλά και από στατιστικές προσαρ-

μογές.  

Σύμφωνα με τη βασική μας υπόθεση εκτιμάται μια ήπια 

ύφεση στο 1ο εξάμηνο του 2016 λόγω της καθυστερη-

μένης οικονομικής επίπτωσης των capital controls, της 

επίδρασης των νέων μέτρων δημοσιονομικής προσαρ-

μογής, που θεσμοθετήθηκαν το 3ο και το 4ο τρίμηνο 

του 2015, καθώς και των νέων προσαρμογών στη φο-

ρολογία των μισθωτών υπηρεσιών και στις συνταξιο-

δοτικές δαπάνες, που είναι προγραμματισμένες για το 

ΓΡΑΦΗΜΑ 26 
Πραγματικό ΑΕΠ (ετήσια και τριμηνιαία % μεταβολή) 
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Πραγματικό ΑΕΠ (ετήσια και τριμηνιαία % μεταβολή) 

1ο τρίμηνο του 2016. 

Το 2ο τρίμηνο του 2016 αναμένουμε σταθεροποίηση 

του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση, ενώ για το δεύτερο μισό 

του έτους προβλέπουμε ότι η οικονομία θα μπει σε τρο-

χιά σταθερής ανάπτυξης μέσω της αποκατάστασης της 

επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και του χαμηλού επιπέ-

δου εκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς 

και της δυναμικής τουριστικής περιόδου, της επιτάχυν-

σης στην απορρόφηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων και 

της έναρξης του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.  

Το 2016, αναμένεται οριακή αύξηση της ιδιωτικής κα-

τανάλωσης, η οποία αποτελεί περίπου το 70% του ΑΕΠ 

και έχει συμπιεστεί σημαντικά (2008 - 2014: -25%), ενώ 

ένα κομμάτι της αντιπροσωπεύει ανελαστικές δαπάνες. 

Με βάση εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, η ιδιωτική 

κατανάλωση αυξάνεται σε ετήσια βάση από το 

4Q13. Επίσης, η σταθεροποίηση του οικονομικού κλί-

ματος και η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων ανα-

μένεται να συμβάλλουν θετικά στη σταδιακή ανάκαμψη 

της επενδυτικής δραστηριότητας.  Η αύξηση των επεν-

δύσεων θα οδηγήσει σε άνοδο των εισαγωγών επηρεά-

ζοντας αρνητικά το εμπορικό ισοζύγιο, ωστόσο, στις 

εξαγωγές θετική αναμένεται να είναι η συμβολή του 

τουρισμού (εξαγωγές υπηρεσιών).  

Με την προϋπόθεση της υλοποίησης των παραπάνω 

θετικών παραγόντων, η θετική πλευρά φαίνεται να 

έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και να συντελεί σε μια ανα-

μενόμενη δυναμική ανάπτυξης, ωστόσο, ο ρυθμός με-

ταβολής του ΑΕΠ το 2016 αναμένεται να κινηθεί σε εύ-

ρος -1,0% με 0,0% λόγω της εκτιμώμενης αρνητικής 

επίδρασης του carry-over effect (στατιστική προσαρ-

μογή). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης 
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Από το 2010 μέχρι το 2014, η συνταγή για την επίτευξη 

αποδόσεων στις διεθνείς αγορές ήταν απλή: αρκούσε 

να ήσουν επενδεδυμένος. Οι αγορές μετοχών και ομο-

λόγων στην πλειοψηφία τους προσέφεραν υψηλές α-

ποδόσεις κάνοντας την κατανομή επενδύσεων να μοιά-

ζει λιγότερη σημαντική, ενώ οι διορθώσεις δεν φόβι-

ζαν, καθώς ήταν ρηχές και κατά κανόνα αποτελούσαν 

ευκαιρίες για αγορά. Το περιβάλλον χαμηλής ανάπτυ-

ξης, χαμηλού πληθωρισμού και “σούπερ” χαλαρής νο-

μισματικής πολιτικής ήταν ο τροφοδότης αυτής της 

ειδυλλιακής περιόδου, που θα θέλαμε να κρατήσει για 

πάντα. Ωστόσο, το 2015 κάτι άλλαξε και η στρατηγική 

αυτή δεν απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Το τέλος της «σούπερ» χαλαρής νομισματικής πολιτι-

κής και η απρόσμενη στροφή στη μεταρρυθμιστική πο-

λιτική της Κίνας, σε συνδυασμό με την κατάρρευση 

των τιμών του πετρελαίου είναι οι βασικές αλλαγές 

που σηματοδοτούν μία νέα περίοδο που θα χαρακτηρί-

ζεται από χαμηλές αποδόσεις, μεγάλες διακυμάνσεις 

και σημαντικές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο αγορών.  

Από το τρίπτυχο χαμηλή ανάπτυξη, χαμηλός πληθωρι-

σμός και άπλετη ρευστότητα θεωρούμε ότι ο πρώτος 

πυλώνας, δηλαδή η παγκόσμια ανάπτυξη, θα διατηρη-

θεί το 2016 σε μετριοπαθή επίπεδα, παρά τις πρόσφα-

τες ανησυχίες για σημαντική επιβράδυνση, οι οποίες 

βασίζονται, εν μέρει, στην επιβράδυνση του παγκόσμι-

ου εμπορίου. Η αμερικανική οικονομία θα παραμείνει 

στη θέση του οδηγού της παγκόσμιας ανάπτυξης, ω-

3. 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ      
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Σε αυτό το επενδυτικό περιβάλλον 
πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να 
αναλάβουν χαμηλό ρίσκο αγοράς (beta) 
και να συνεχίσουν να διακρατούν 
υποεπενδεδυμένες θέσεις σε μετοχές και 
ομόλογα και σημαντική έκθεση σε ρευστά 
διαθέσιμα. Η επίτευξη αποδόσεων φέτος 
θα γίνει μέσω στρατηγικών σχετικής αξίας 
με στόχο την επίτευξη alpha.  
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στόσο εισέρχεται σε μία περίοδο ωρίμανσης του οικο-

νομικού κύκλου, με αυξημένη την πιθανότητα να βιώ-

σει μία ήπια ύφεση σε 12—24 μήνες. Τουλάχιστον αυτό 

το πλαίσιο προμηνύουν η προσέγγιση του σημείου ι-

σορροπίας της αγοράς εργασίας, οι προπορευόμενοι 

δείκτες της μεταποίησης και τα spreads των ομολόγων 

υψηλής απόδοσης. Η οικονομία της Ευρωζώνης παρου-

σιάζει καλύτερη δυναμική, η οποία ωστόσο απειλείται 

από τον αποπληθωρισμό. Οι αναδυόμενες οικονομίες 

θα μπορούσαν φέτος να αποτελέσουν τη θετική 

έκπληξη σε όρους ανάπτυξης και αγορών. Για να γίνει 

αυτό ωστόσο, θα πρέπει να ανακάμψουν οι τιμές των 

εμπορευμάτων και να σταματήσει η ανατίμηση του δο-

λαρίου, γεγονότα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο 

βασικό μας σενάριο. 

Οι επενδυτές θα παραμείνουν επικεντρωμένοι στον 

τρίτο πυλώνα (ρευστότητα) και συγκεκριμένα στην 

πορεία εξομάλυνσης της νομισματικής πολιτικής της 

Fed, η οποία και σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου 

άπλετης ρευστότητας στις αγορές. Παρ’ όλ’ αυτά, πε-

ριμένουμε η νομισματική πολιτική να παραμείνει χαλα-

ρή παγκοσμίως και το 2016, καθώς οι χρηματοπιστωτι-

κές συνθήκες έχουν γίνει περισσότερο περιοριστικές, 

ενώ η ανταγωνιστική υποτίμηση του γουάν και η συνε-

χιζόμενη πτώση των τιμών των εμπορευμάτων θα ωθή-

σουν τις κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης και της 

Ιαπωνίας να κάνουν περισσότερα για να πετύχουν τους 

στόχους τους. Οι ίδιοι λόγοι από την άλλη θα συγκρα-

τήσουν τη Fed, με την εκτίμησή μας να είναι για μία με 

δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος. 

Ο πληθωρισμός μπορεί να αποτελέσει την αρνητική 

έκπληξη του 2016. Οι αποπληθωριστικές πιέσεις, που 

έγιναν αισθητές στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, 

περιμένουμε να εξασθενήσουν στη διάρκεια του 2016, 

ωστόσο, η εξομάλυνση αυτή είναι συνάρτηση της τιμής 

των εμπορευμάτων. Η υποτίμηση του γουάν, η οποία 

περιμένουμε να συνεχιστεί, θα ασκήσει επιπλέον πιέ-

σεις στον πληθωρισμό των ΗΠΑ, Ευρωζώνης, Ιαπωνίας 

και θα επηρεάσει τη νομισματική πολιτική τους. Στο 

πλαίσιο αυτό, περιμένουμε οι αποδόσεις στη λήξη των 

κρατικών ομολόγων ΗΠΑ και Γερμανίας να κινηθούν 

ήπια ανοδικά προς το 2,50% και 0,80%-1,00% αντίστοι-

χα.  

Το ισχυρό δολάριο θα συνεχίσει να επηρεάζει τις απο-

δόσεις των αγορών και θεωρούμε ότι για το 2016 η 

άνοδος του θα είναι μετριοπαθής και θα βασιστεί στη 

διεύρυνση της επιτοκιακής διαφοράς υπέρ του δολαρί-

ου.   

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, το 2016 περιμένουμε να ση-

μαδευτεί από την αύξηση του ρυθμού χρεοκοπιών κυ-

ρίως στον κλάδο των πρώτων υλών και τη μείωση των 

ΓΡΑΦΗΜΑ 28 

Πηγή: Bloomberg |Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

'10 '10 '11 '12 '13 '13 '14 '15

US Financial Conditions
Eurozone Financial Conditions

Χρηματοπιστωτικές Συνθήκες ΗΠΑ και Ευρωζώνη 



 

24                                ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Επενδυτική Στρατηγική  

περιθωρίων κερδοφορίας, καθώς οι εταιρείες θα προ-

σπαθήσουν να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς τους σε 

ένα περιβάλλον, που οι πωλήσεις τους επιβραδύνο-

νται. Οι εκτιμήσεις της αγοράς για αύξηση της κερδο-

φορίας του S&P500 κατά 7% θεωρούμε ότι είναι φιλό-

δοξες και περιμένουμε συνέχεια των πτωτικών αναθε-

ωρήσεων. Η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων θα βάλει φρένο στη δημοφιλή στρατηγι-

κή των buybacks, ενώ ήδη το 2015 ο δείκτης S&P, που 

ακολουθεί τις εταιρείες με τους υψηλότερους δείκτες 

επαναγοράς μετοχών, υποαπέδωσε του S&P500, όπως 

αντίστοιχα είχε κάνει το 2007 και το 1999.  

Στο πλαίσιο αυτό, ανησυχητική είναι επίσης η διαφορο-

ποίηση της κερδοφορίας των εταιρειών του S&P500 σε 

όρους καθαρής κερδοφορίας από τα κέρδη ανά μετο-

χή.  

Τέλος, το 2016 ξεκινά με χειρότερες συνθήκες εμπο-

ρευσιμότητας στις αγορές εταιρικών ομολόγων, γεγο-

νός που αναμένουμε να επιδεινώσει τις πτωτικές τάσεις 

στις αγορές όπως έγινε στη διόρθωση του Αυγούστου 

‘15. 

Σε αυτό το επενδυτικό περιβάλλον πιστεύουμε ότι οι 

επενδυτές θα πρέπει να αναλάβουν χαμηλό ρίσκο αγο-

ράς (beta) και να συνεχίσουν να διακρατούν υποεπεν-

δεδυμένες θέσεις σε μετοχές και ομόλογα και σημαντι-

κή έκθεση σε ρευστά διαθέσιμα. Η επίτευξη αποδόσε-

ων φέτος θα γίνει μέσω στρατηγικών σχετικής αξίας με 

στόχο την επίτευξη alpha.   

Από τις ομολογιακές επενδύσεις προτιμούμε τα εταιρι-

κά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης σε δολάριο, στα 

οποία διατηρούμε ουδέτερη θέση. Η συγκεκριμένη κα-

τηγορία επένδυσης προσφέρει την καλύτερη σχέση 

ρίσκου απόδοσης, καθώς οι περισσότερες εταιρείες 

διατηρούν υγιή θεμελιώδη και τα ομόλογα τους προ-

σφέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις, ενώ για επενδυτές 

με νόμισμα βάσης το ευρώ, προσφέρουν επιπλέον θετι-

κές προοπτικές για κέρδη από την ισοτιμία. Διατηρού-

με υποεπενδεδυμένη θέση στα υψηλότερου ρίσκου ο-

μόλογα υψηλών αποδόσεων και αναδυομένων αγο-

ρών, καθώς περιμένουμε αύξηση των χρεοκοπιών και 

διατήρηση των εκροών σε ένα περιβάλλον χαμηλών 

τιμών εμπορευμάτων και επιδεινούμενης εμπορευσιμό-

τητας. Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στα 

κρατικά ομόλογα ΗΠΑ και Γερμανίας παρά το δύσκολο 

επενδυτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται καθώς θε-

ωρούμε υψηλό τον επιτοκιακό κίνδυνο δεδομένης και 

της εκτίμησής μας για ήπια άνοδο των αποδόσεων στη 

λήξη. Διακρατούμε τις θέσεις στα ομόλογα των χωρών 

της περιφέρειας της Ευρωζώνης, καθώς περιμένουμε η 

διαφορά των αποδόσεων να μειωθεί περαιτέρω μέχρι 

τα χαμηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί τον Μάρτιο. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 30 

Πηγή: FactSet | Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 
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Στις επιμέρους μετοχικές αγορές διατηρούμε την προτί-

μηση στην αγορά της Ιαπωνίας, κυρίως για λόγους 

καλύτερης κερδοφορίας, βελτίωσης των ισολογισμών 

των εταιρειών και φιλικών πολιτικών προς τους μετό-

χους. Ωστόσο, ο καταλύτης του γιεν δεν περιμένουμε 

πλέον να συνεχίσει να ευνοεί τις Ιαπωνικές μετοχές και 

γι’ αυτό το λόγο επιλέγουμε να μην αντισταθμίσουμε 

τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Διατηρούμε την υποεπεν-

δεδυμένη θέση στις μετοχές ΗΠΑ καθώς περιμένουμε 

ασθενή αύξηση της κερδοφορίας, μείωση των περιθω-

ρίων κέρδους και επιδείνωση των ισολογισμών λόγω 

αύξησης του κόστους αναχρηματοδότησης. Οι ακριβές 

αποτιμήσεις του S&P500 μπορεί να επιτείνουν την 

ένταση μίας διόρθωσης. Προτιμούμε μικρή κεφαλαιο-

ποίηση, η οποία ευνοείται σε χρονιές εκλογών, ενώ σε 

κλάδους κύρια προτίμησή μας είναι ο κλάδος υγείας. 

Λαμβάνοντας υπόψη την μακροοικονομική εικόνα της 

Ευρωζώνης και την επιθετική πολιτική νομισματικής 

χαλάρωσης της ΕΚΤ, η εικόνα για τις μετοχές της Ευ-

ρωζώνης είναι ιδιαίτερα θετική. Ωστόσο, οι θετικοί 

αυτοί παράγοντες αντισταθμίζονται από την πολιτική 

αβεβαιότητα και τις υψηλές αποτιμήσεις. Διατηρούμε 

την ουδέτερη θέση στις μετοχές Ευρωζώνης.  

Οι μετοχές αναδυομένων αγορών έχουν υποαποδώσει  

60% έναντι των ανεπτυγμένων την τελευταία πενταετί-

α. Θεωρούμε ότι οι τρέχουσες αποτιμήσεις προεξο-

φλούν πολλές αρνητικές εξελίξεις και γι’ αυτό αναθεω-

ρούμε τη θέση μας από υποεπενδεδυμένη σε ουδέτερη, 

αναλαμβάνοντας το ρίσκο περαιτέρω υποαπόδοσης.  

Στα εμπορεύματα διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη 

στο χρυσό, λόγω της εκτίμησής μας για αύξηση των 

πραγματικών επιτοκίων του δολαρίου, ενώ αναθεω-

ρούμε εκ νέου τη θέση μας στο πετρέλαιο από ουδέτε-

ρη σε υποεπενδεδυμένη, καθώς οι πρόσφατες αποφά-

σεις από το συνέδριο του ΟΠΕΚ και οι γεωπολιτικές 

εξελίξεις δείχνουν χαμηλότερα επίπεδα.  

Στο συνάλλαγμα, διατηρούμε την άποψη ότι το δολάρι-

ο θα συνεχίσει να ενισχύεται, κυρίως έναντι του Ευρώ 

και λιγότερο έναντι του JPY. Στόχος μας για το έτος 

είναι το 1:1 έναντι του ευρώ και τα 120 δολ/γεν. Στην 

ισοτιμία EURGBP αναθεωρούμε τη θέση μας σε ουδέτε-

ρη από υπέρ της GBP λόγω της αβεβαιότητας που θα 

επηρεάσει το βρετανικό νόμισμα στο δρόμο προς το 

δημοψήφισμα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
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4.1 Κρατικά Ομόλογα ΗΠΑ, Γερμανίας: Αναμένουμε η 

απόδοση της αμερικανικής δεκαετίας να κινηθεί 

προς το 2,5% και της γερμανικής δεκαετίας στο 0,8%

-1%.  

Πιστεύουμε πως στα τρέχοντα επίπεδα οι τιμές των 

κυβερνητικών ομολόγων σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη παρα-

μένουν ακριβές με βάση τις εκτιμήσεις για την ανάπτυ-

ξη, τον πληθωρισμό και την πολιτική των κεντρικών 

τραπεζών. Ο ρυθμός ανάπτυξης σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη 

αναμένουμε να κινηθεί στα ίδια και υψηλότερα επίπεδα 

αντίστοιχα, ο πληθωρισμός να επιταχυνθεί από τα χα-

μηλά επίπεδα στα οποία βρίσκεται, ενώ η διαφοροποί-

ηση της νομισματικής πολιτικής μεταξύ των ΗΠΑ και 

της Ευρωζώνης να διευρυνθεί. Λαμβάνοντας υπόψη 

πως η ΕΚΤ θα χρειαστεί να επεκτείνει περαιτέρω το 

πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ενώ η Fed θα αυξή-

σει σταδιακά τα επιτόκια, εκτιμούμε πως οι αποδόσεις 

θα ενισχυθούν από τα τρέχοντα επίπεδα, ωστόσο η 

άνοδός τους θα είναι περιορισμένη. Πιστεύουμε πως οι 

μακροχρόνιες αποδόσεις στη λήξη, σε ΗΠΑ και Γερμα-

νία, θα κινηθούν ήπια ανοδικά προς το 2,50% και 0,80%

-1,00% αντίστοιχα και παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι 

στα κυβερνητικά ομόλογα. Σε αυτά τα επίπεδα, οι απο-

δόσεις στη λήξη, σταθμίζοντας τον κίνδυνο της διάρ-

κειας, δεν είναι ελκυστικές.  

Στις ΗΠΑ, οι αποδόσεις στη λήξη συντηρούνται σε χα-

μηλά επίπεδα, καθώς η αγορά προεξοφλεί ένα σενάριο 

αύξησης των επιτοκίων με μικρότερο ρυθμό από τις 

4. 
ΟΜΟΛΟΓΑ 
 
Αναμένουμε οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις 
των ομολόγων ΗΠΑ & Γερμανίας να       
κινηθούν ήπια ανοδικά. Βρίσκουμε 
ευκαιρίες στα εταιρικά ομόλογα 
επενδυτικής        αξιολόγησης και στα 
ομόλογα ευρωπαϊκής περιφέρειας. 
Υποεπενδεδυμένοι στα ομόλογα υψηλών 
αποδόσεων και στα ομόλογα των 
αναδυόμενων αγορών. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 31 

Πηγή: Merrill Lynch|Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 

Απόδοση ομολογιακών δεικτών 2015 

-15.01%

-5.00%

-4.55%

-2.19%

-1.04%

-0.63%

-0.60%

-0.52%

-0.43%

0.33%

0.34%

0.54%

0.57%

0.61%

0.63%

0.70%

0.76%

0.83%

1.61%

1.64%

1.87%

4.63%

-18% -13% -8% -3% 2% 7%

US HY CCC AND LOWER

US HY B

US HIGH YIELD

US CORPORATE BBB

US HY BB

US CORPORATE

EURO CORPORATE BBB

EURO CORPORATE AAA

EURO CORPORATE

GERMAN GOVERNMENT

EURO HY B

US TREASURIES 1-3 YEAR

US CORPORATE AAA

EURO HY BB

EMERGING SOVEREIGN

EURO GOVT 1-3 YEAR

EURO HIGH YIELD

US TREASURIES

US TREASURIES 7-10 YEAR

EURO GOVERNMENT

EURO GOVT 7-10 YEAR

EURO HY CCC AND LOWER



 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Επενδυτική Στρατηγική                                27 
       

 

Απόδοση ομολογιακών δεικτών 2015 

προβλέψεις της Fed. Απεναντίας, θεωρούμε πως τα 

ρίσκα για τις αποδόσεις είναι προς τα πάνω. Η άνοδος 

των πραγματικών μισθών από τα τέλη του 2014, έστω 

και αναιμική, και η μείωση της ανεργίας χαμηλότερα 

από το 5%, μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της πα-

ραγωγικότητας. Αναμένουμε το flattening της καμπύ-

λης των αμερικανικών αποδόσεων να συνεχιστεί βρα-

χυπρόθεσμα, με το μπροστινό μέρος της αμερικανικής 

καμπύλης αποδόσεων (1 με 5 χρόνια) να οδηγεί την 

άνοδο. Μακροπρόθεσμα, με την αύξηση των επιτοκίων 

από τη Fed να είναι σταδιακή, η άνοδος των πληθωρι-

στικών προσδοκιών, συνοδευόμενη από τη βελτίωση 

των οικονομικών προοπτικών, θα οδηγήσει σε επανα-

ξιολόγηση των εκτιμήσεων της αγοράς και αυτό με τη 

σειρά του σε bear steepening της καμπύλης.  

Στα γερμανικά ομόλογα, αναμένουμε bear steepening 

της καμπύλης, καθώς οι μακροχρόνιες αποδόσεις θα 

κινηθούν ανοδικά, ενώ οι βραχυπρόθεσμες συγκρατού-

νται από τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Οι πληθωρι-

στικές προσδοκίες της αγοράς για το 2016 και το 2017 

είναι χαμηλότερα από τις προβλέψεις της ΕΚΤ για τον 

πληθωρισμό. Μ’ όλα ταύτα, εκτιμούμε πως η αγορά 

έχει προεξοφλήσει το χειρότερο σενάριο για τις πλη-

θωριστικές προσδοκίες και θα αντιδράσει ανοδικά από 

τα τρέχοντα πιεσμένα επίπεδα. Παρά την ασθενέστερη 

ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι των ΗΠΑ, 

η δυναμική της διατηρείται αναλλοίωτη, η πιστωτική 

επέκταση βελτιώνεται, ενώ η αγοραστική δύναμη των 

καταναλωτών έχει ενισχυθεί από την πτώση των τιμών 

πετρελαίου. Το γεγονός ότι η προσφορά νέων ομολό-

γων είναι χαμηλότερη από τις αγορές της ΕΚΤ, δημι-

ουργεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές των ομολόγων, ω-

στόσο η δυναμική της ανάκαμψης δεν δικαιολογεί χα-

μηλότερα επίπεδα, ενώ παράλληλα υπάρχει συσχέτιση 

(59%) των γερμανικών ομολόγων με τα Treasuries. 

Προτιμούμε να είμαστε τοποθετημένοι στο μέσο της 

καμπύλης των κυβερνητικών ομολόγων ΗΠΑ-Γερμανίας 

όπου το duration risk είναι χαμηλότερο. 

Ενδεχόμενο κίνδυνο στο βασικό μας σενάριο αποτελεί 

η επιτάχυνση του πληθωρισμού πέρα από τις εκτιμή-

σεις των κεντρικών τραπεζών, γεγονός που θα οδηγή-

σει σε μεγαλύτερη άνοδο των αποδόσεων στη λήξη 

από αυτή που αναμένουμε. Επίσης, μια βαθύτερη επι-

βράδυνση από την Κίνα θα ενισχύσει την αποστροφή 

κινδύνου στους επενδυτές πιέζοντας τις αποδόσεις χα-

μηλότερα.   

4.2 Ομόλογα περιφέρειας Ευρωζώνης: Διακράτηση 

θέσεων  

Συνεχίζουμε τη διακράτηση θέσεων στα ευρωπαϊκά 

περιφερειακά ομόλογα, καθώς η τρέχουσα νομισματι-

κή πολιτική της ΕΚΤ βελτιώνει τα θεμελιώδη των περι-

ΓΡΑΦΗΜΑ 32 
Διαφορά αποδόσεων δεκαετίας ΗΠΑ & Γερμανίας 

ΓΡΑΦΗΜΑ 33 
Αποδόσεις δεκαετίας ΗΠΑ & Πληθωριστικές προσδοκίες ΗΠΑ 
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φερειακών οικονομιών μέσω του χαμηλότερου κόστους 

χρηματοδότησης, γεγονός που με τη σειρά του δίνει τη 

δυνατότητα χαλάρωσης της δημοσιονομικής πολιτικής 

των περιφερειακών χωρών. Δεν αναμένουμε σημαντι-

κά κέρδη μέσα στο έτος για τα περιφερειακά ομόλογα, 

ενώ η αποφασιστικότητα της ΕΚΤ μπορεί να κατασβή-

σει τις ανησυχίες για επαναφορά μιας ευρωπαϊκής κρί-

σης. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες είναι πλέον καλύτερα 

θωρακισμένες έναντι μιας ενδεχόμενης κρίσης, η μετα-

βλητότητα, ωστόσο, εμφανίζεται υψηλή, λόγω της πο-

λιτικής αστάθειας στην Ιβηρική χερσόνησο. Εκτιμούμε 

πως η επέκταση του προγράμματος αγοράς ομολόγων 

από την ΕΚΤ μέσα στο έτος θα είναι ο καταλύτης, ώστε 

η διαφορά των αποδόσεων να μειωθεί περαιτέρω μέχρι 

και τα χαμηλά του 2010. Συνεχίζουμε να παρατηρούμε 

υπεραπόδοση των ιταλικών ομολόγων, τουλάχιστον 

μέχρι να ομαλοποιηθεί η πολιτική κατάσταση στην Ι-

σπανία και την Πορτογαλία.    

 

4.3 Κρατικά ομόλογα αναδυομένων αγορών: Υποε-

πενδεδυμένη Θέση 

Η θεμελιώδης εικόνα των αναδυόμενων οικονομιών δεν 

έχει διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα από το περασμένο τρί-

μηνο, με το ρυθμό ανάπτυξης να επιβραδύνεται σε αρ-

κετές μεγάλες οικονομίες και να σταθεροποιείται στην 

καλύτερη από αυτές. Ωστόσο, δεν αναμένουμε άμεσα 

αντιστροφή της τάσης. Η επιβράδυνση της Κίνας, οι 

χαμηλές τιμές των εμπορευμάτων, οι ασθενείς επενδυ-

τικές προοπτικές και η περιορισμένη δυνατότητα χαλά-

ρωσης της νομισματικής πολιτικής, καθιστούν την επι-

τάχυνση των αναδυόμενων οικονομιών ένα αισιόδοξο 

σενάριο. Η διαφορά στην ανάπτυξη μεταξύ των ανε-

πτυγμένων και των αναδυόμενων χωρών μειώνεται, 

καθώς η μεταποίηση, στην οποία στηρίζονται οι ανα-

δυόμενες επιβραδύνεται, ενώ αντίθετα οι υπηρεσίες 

ενισχύονται. 

Επιπρόσθετα, τα επίπεδα χρέους των αναδυομένων 

οικονομιών, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα 

των ανεπτυγμένων, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευ-

ταία χρόνια, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Οι υποβαθ-

μίσεις των πιστοληπτικών αξιολογήσεων ξεπέρασαν τις 

αναβαθμίσεις το 2015. Η τάση αυτή δύσκολα θα αλλά-

ξει, καθώς αναμένουμε αφ ενός από τον οίκο Moody’s 

να υποβαθμίσει και αυτός τη Βραζιλία στην κατηγορία 

μη επενδυτικής αξιολόγησης μέσα στο 1ο εξάμηνο του 

2016, αφ’ ετέρου δε ο κίνδυνος υποβάθμισης της 

Τουρκίας στην ίδια κατηγορία δεν έχει εξανεμιστεί. 

Επιπλέον, η ασθενέστερη ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε 

αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, γεγονός 

που θα αυξήσει την προσφορά χρέους για τη χρηματο-

δότησή τους. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 35 
Spreads ομολόγων περιφέρειας Ευρωζώνης 
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Spreads ομολόγων περιφέρειας Ευρωζώνης 

Spreads ομολόγων αναδυομένων αγορών (δείκτης JPM EMBI) 

Σε εταιρικό επίπεδο, τα θεμελιώδη χειροτερεύουν, με 

την κερδοφορία να μειώνεται και τη μόχλευση να αυ-

ξάνεται. Το ποσοστό χρεοκοπιών αυξάνεται με ταχύτε-

ρο ρυθμό από εκείνο των αναπτυγμένων χωρών, και 

αναμένεται να διαμορφωθεί στο 6,5%-7,0% το 2016. Οι 

εταιρίες αναγκάζονται να μειώσουν τις κεφαλαιουχικές 

δαπάνες, φυλάσσοντας τα ρευστά διαθέσιμα. Η μείωση 

των επενδύσεων, ωστόσο, επιδεινώνει ακόμα περισσό-

τερο τις αναπτυξιακές προοπτικές.  

Παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι στα ομόλογα των ανα-

δυόμενων χωρών. Αναμένουμε οι εκροές από τα ομο-

λογιακά αμοιβαία κεφάλαια να αυξηθούν, με το συνδυ-

ασμό μειωμένης ζήτησης και ισχυρού δολαρίου να 

πλήττει τις αποτιμήσεις. Συνεχίζουμε να προτιμούμε να 

είμαστε τοποθετημένοι σε επενδύσεις σε ξένο νόμισμα, 

καθώς εκτιμούμε ότι θα υπεραποδώσουν έναντι αυτών 

σε τοπικό νόμισμα.  

4.4 Εταιρικά ομόλογα: Ουδέτερη θέση στα Ομόλογα 

Επενδυτικής Διαβάθμισης, Υποεπενδεδυμένη θέση 

στα Ομόλογα Υψηλών Αποδόσεων 

Τα spreads των εταιρικών ομολόγων διευρύνθηκαν το 

2015 και πλέον έχουν ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα 

των τελευταίων 3-4 ετών. Πιστεύουμε πως για τα ομό-

λογα επενδυτικής αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος 

της διεύρυνσης έχει επιτευχθεί. Και αυτό γιατί την πε-

ρίοδο Μαΐου - Οκτωβρίου σημειώθηκε μια πολύ μεγάλη 

προσφορά εκδόσεων, καθώς η αγορά ανέμενε αύξηση 

των επιτοκίων από τη Fed, με πολλούς εκδότες να εκ-

μεταλλεύονται το τέλος της εποχής του φθηνού κό-

στους χρηματοδότησης του χρέους τους. Η μεγαλύτερη 

αύξηση της προσφοράς παρατηρήθηκε στις εκδόσεις 

σε USD, σημειώνοντας άνοδο 25% σε ετήσια βάση, οδη-

γούμενη κυρίως από την έξαρση των δραστηριοτήτων 

M&A αλλά και των επαναγορών μετοχών και αυξήσεων 

των μερισμάτων. Παράλληλα, το χαμηλό κόστος χρη-

ματοδότησης στην Ευρώπη προσέλκυσε πολλές αμερι-

κανικές εταιρίες να προβούν σε εκδόσεις ομολόγων σε 

ευρώ. Με τη Fed να ομαλοποιεί τη νομισματική της πο-

λιτική, εκτιμούμε πως η προσφορά των εκδόσεων θα 

μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2015, καθώς οι εται-

ρίες θα μειώνουν τη μόχλευσή τους. Δεν παρατηρούμε 

σημαντικές υφεσιακές πιέσεις στις ανεπτυγμένες οικο-

νομίες το επόμενο διάστημα, που να δικαιολογούν ση-

μαντική διεύρυνση των spreads, με την αύξηση των 

επιτοκίων από τη Fed να είναι σταδιακή. Ωστόσο, μας 

δημιουργεί προβληματισμό η μειωμένη εμπορευσιμότη-

τα και η επιδείνωση των θεμελιωδών των εταιριών. 

Διατηρούμε την ουδέτερη θέση στα ομόλογα επενδυτι-

κής αξιολόγησης και βλέπουμε περισσότερη αξία στις 

εκδόσεις σε USD, λόγω του υψηλότερου carry αλλά και 

του premium έναντι των ευρωπαϊκών spreads. Παρότι 
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στην Ευρώπη ο πιστωτικός κύκλος εμφανίζεται λιγότε-

ρο ώριμος από ό,τι στις ΗΠΑ και οι εταιρίες έχουν χα-

μηλότερη μόχλευση από τις αμερικανικές, η τεχνική 

εικόνα είναι δυσχερέστερη. Οι αποδόσεις στη λήξη εί-

ναι εξαιρετικά χαμηλές (γύρω στο 1,3%), ενώ η εμπο-

ρευσιμότητα επιδεινώνεται στο περιβάλλον αρνητικών 

επιτοκίων. Θεωρούμε πως οι εκροές, που ξεκίνησαν 

από τον Ιούλιο προς τις ΗΠΑ, θα συνεχιστούν και το 

2016 καθώς οι επενδυτές για το ίδιο διάστημα μπορούν 

να επιτύχουν απόδοση 2,5 φορές μεγαλύτερη. Επιπλέ-

ον, εμφαίνεται ότι οι αμερικανοί εκδότες να συνεχί-

σουν να κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά εκμεταλ-

λευόμενοι το QE της ΕΚΤ, δυσχεραίνοντας έτσι περισ-

σότερο την τεχνική εικόνα για την ευρωπαϊκή αγορά. 

Υπολογίζουμε πως σε βάθος 12 μηνών με το spread 

αμετάβλητο, η συνολική απόδοση του US IG BBB θα 

κινηθεί στο +1,9%-2%. Αντίστοιχα υπολογίζουμε πως σε 

βάθος 12 μηνών  με το spread αμετάβλητο, η συνολική 

απόδοση του EUR IG BBB θα κινηθεί στο +1,2%. 

Προτιμούμε τα ομόλογα επενδυτικής αξιολόγησης 

έναντι των ομολόγων υψηλών αποδόσεων για τα οποία 

διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση. Μπορεί το carry να 

είναι υψηλότερο στην κατηγορία υψηλών αποδόσεων, 

ωστόσο πιστεύουμε πως σε όρους αποτιμήσεων είναι 

λιγότερο ελκυστική, καθώς θεωρούμε πως θα συνεχι-

στεί η καθοδική πορεία του λόγου των spreads των 

δύο κατηγοριών (IG/HY spread ratio), η οποία ξεκίνη-

σε στα τέλη του περασμένου έτους, τόσο σε ευρώ όσο 

και σε δολάριο. Σε αντίθεση με την αγορά επενδυτικής 

αξιολόγησης, η αγορά υψηλών αποδόσεων ήταν λιγό-

τερη ενεργή, με την προσφορά να σημειώνει πτώση σε 

ετήσια βάση. Σε όρους spreads, αναμένουμε οι επενδυ-

τές να καταγράψουν απώλειες. Προτιμούμε την ευρω-

παϊκή αγορά από την αμερικανική, λόγω της μεγαλύτε-

ρης εξάρτησης των αμερικανικών εταιριών στον κλάδο 

ενέργειας (περίπου 14%), αλλά και των ισχυρότερων 

θεμελιωδών των ευρωπαϊκών εταιριών. Ο ομολογιακός 

δείκτης υψηλών αποδόσεων σε δολάριο της Merrill 

Lynch, έχει μέση απόδοση στη λήξη 8,9%, όμως η εικό-

να αυτή είναι παραποιημένη, λόγω των εκδοτών που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς ενέργειας και εμπο-

ρευμάτων. Το 50% των αποδόσεων στον εν λόγω δεί-

κτη βρίσκονται κάτω από το 6%. Επιπλέον το ποσοστό 

χρεοκοπιών για τις εταιρίες υψηλών αποδόσεων στις 

ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί στο 4,0%-4,5%, ενώ στην 

Ευρώπη αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στο 2%.   
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Η διαφοροποίηση των αποδόσεων μεταξύ των επιμέ-

ρους μετοχικών αγορών ήταν το κύριο χαρακτηριστικό 

του 2015. Οι ανεπτυγμένες αγορές είχαν καλύτερες 

αποδόσεις έναντι των αναδυόμενων αγορών για μία 

ακόμη χρονιά, με την Ιαπωνία να καταγράφει τα υψη-

λότερα κέρδη (+9%). Η Μ. Βρετανία (έκθεση σε εμπο-

ρεύματα) και οι αναδυόμενες αγορές είχαν τις μεγαλύ-

τερες απώλειες (-5% και –17% αντίστοιχα). 

Οι καταλύτες το 2016 είναι περισσότερο αρνητικοί από 

το 2015. Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας είναι 

εύθραυστη. Η οικονομία της Κίνας δεν εμπνέει εμπιστο-

σύνη για τη σταθερότητά της, η Fed αύξησε τα επιτόκι-

α με την οικονομία των ΗΠΑ να βρίσκεται σε φάση επι-

βράδυνσης, ενώ η πτώση των τιμών εμπορευμάτων 

δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις οικονομίες, που 

έχουν άμεση εξάρτηση από πρώτες ύλες. H ανασφάλει-

α των επενδυτών ενισχύεται από την αύξηση και την 

διασπορά του γεωπολιτικού κινδύνου. 

Η χαλαρή νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπε-

ζών τα προηγούμενα χρόνια βοήθησε στην ανοδική 

πορεία των μετοχικών αγορών, ωστόσο ο βασικός ε-

πενδυτικός κανόνας είναι η επένδυση σε εταιρίες με 

προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης της κερδοφορίας 

τους. Το momentum της κερδοφορίας είναι πτωτικό 

ενώ οι αποτιμήσεις βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Θε-

ωρούμε ότι η περίοδος χαμηλής μεταβλητότητας, που 

επικράτησε στις μετοχικές αγορές από το 2012, είναι 

πλέον παρελθόν. Η υπερίσχυση των αρνητικών έναντι 

5. 
ΜΕΤΟΧΕΣ 
 
Οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν 
υποτονικοί με πτωτικά ρίσκα, η 
κερδοφορ ία  κα ι  ο ι  πωλήσε ι ς 
επιβραδύνονται, οι αποτιμήσεις δεν είναι 
ελκυστικές. 
Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση. 
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των θετικών, μας επιτρέπει να διατηρούμε την υποε-

πενδεδυμένη θέση στις μετοχές. 

Οι αποτιμήσεις στις ανεπτυγμένες αγορές διατηρούνται 

σε υψηλά επίπεδα. Ο S&P500 και ο EuroStoxx διαπραγ-

ματεύονται με 15% premium έναντι του μέσου όρου 

10ετίας σε όρους Last12m P/E, ενώ αντίθετα η Ιαπωνία 

συνιστά την εξαίρεση, παραμένοντας ελκυστική καθώς 

διαπραγματεύεται σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι του 

S&P500 και του EuroStoxx και σταθεροποιείται σε dis-

count έναντι του μέσου όρου 5ετίας και 10ετίας. Οι 

αποτιμήσεις στις αναδυόμενες αγορές διαμορφώνονται 

σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι των ανεπτυγμένων αγο-

ρών αλλά και των ιστορικών μέσων όρων, καθώς οι 

επενδυτές προεξοφλούν αρκετά αρνητικά. 

Σε επίπεδο κερδοφορίας, οι εκτιμήσεις για τα κέρδη 

του 2016 αναθεωρούνται συνεχώς πτωτικά τον τελευ-

ταίο χρόνο. Οι εκτιμήσεις για το EPS του 2016 έχουν 

υποχωρήσει 13% για S&P500 και αναδυόμενες αγορές, 

9% για την μετοχική αγορά της Ευρωζώνης ενώ η Ια-

πωνία είναι η μόνη περιοχή όπου οι εκτιμήσεις για τα 

κέρδη του 2016 είναι αμετάβλητες σε σχέση με τις εκτι-

μήσεις, που είχαν διαμορφωθεί πριν από ένα χρόνο. 

Στο σχετικό πίνακα, παρατίθενται συγκεντρωτικά οι 

εκτιμήσεις για τις κυριότερες μετοχικές αγορές το 

2016. 

 

5.1 ΗΠΑ: Υποεπενδεδυμένη θέση 

Η Fed αύξησε, όπως αναμενόταν, τα επιτόκια στο τέ-

λος του 2015, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για 

περαιτέρω αυξήσεις το 2016. Ιστορικά, μετά από την 

πρώτη αύξηση των επιτοκίων, ο S&P500 υποχωρεί 

τους πρώτους 1-3 μήνες σε ποσοστό από 6% έως 8% για 

να ανακάμψει στη συνέχεια. 

Οι αποτιμήσεις είναι σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τους 

μέσους όρους 10ετίας, καθιστώντας τον S&P500 λιγό-

τερο ελκυστικό. Θεωρούμε ότι η μετέπειτα πορεία του 

δείκτη βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την πορεία της 

κερδοφορίας. Η ενίσχυση του δολαρίου και η υποχώ-

ρηση της τιμής των εμπορευμάτων συντελούν ώστε οι 

εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε πτώση του EPS (για 2ο 

συνεχόμενο 3μηνο) κατά 4,3% ενώ οι προσδοκίες για 

αύξηση των πωλήσεων είναι χαμηλές, μόλις 1,4% (ex 

financials). Σε επίπεδο κλάδων, 6 στους 10 αναμένεται 

να παρουσιάσουν πτώση κερδοφορίας (τεχνολογία, 

ενέργεια, πρώτες ύλες, βιομηχανία, μη κυκλικά προϊό-

ντα, κοινή ωφέλεια).  

Για το σύνολο του 2016, οι τρέχουσες εκτιμήσεις για 

τον S&P500 συγκλίνουν σε αύξηση του EPS κατά 7,1% 

και των πωλήσεων κατά 5,6%. Ωστόσο, αναμένουμε οι 
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μεταβολές να διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα, 

καθώς διατηρείται το αρνητικό momentum στις εκτιμή-

σεις για τα μεγέθη του 2016. Η εταιρική κερδοφορία 

και τα περιθώρια κέρδους βρίσκονται σε ιστορικά υψη-

λά, με το κόστος έχει μειωθεί σημαντικά (πετρέλαιο, 

επιτόκια). Δεδομένου ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλή-

σεων επιβραδύνεται, τα περιθώρια κέρδους είναι πιθα-

νόν να υποχωρήσουν. Οι κλάδοι-κλειδιά για την κερ-

δοφορία του S&P500 είναι η τεχνολογία, τα financials 

και η υγεία, καθώς εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν το 

80% της αύξησης του EPS. Σε επίπεδο πωλήσεων, η 

τεχνολογία, η υγεία και τα κυκλικά προϊόντα θα συνει-

σφέρουν το 68% της αύξησης των πωλήσεων. 

Η άνοδος της μετοχικής αγοράς τα προηγούμενα χρόνι-

α βασίστηκε, πρωτίστως, στους υψηλούς ρυθμούς αύ-

ξησης της κερδοφορίας και, δευτερευόντως, στην αύ-

ξηση των αποτιμήσεων, ενώ η χαλαρή νομισματική 

πολιτική της Fed με τα χαμηλά επιτόκια ευνόησαν τη 

φιλική πολιτική των εταιρειών απέναντι στους μετό-

χους μέσω επαναγορών μετοχών και πληρωμής μερι-

σμάτων, ωθώντας τις τιμές των μετοχών σε υψηλότερα 

επίπεδα. Θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να συνεχιστεί η 

ίδια πολιτική καθώς 1) το ποσό που αναμένεται να δια-

τεθεί για επαναγορές ιδίων μετοχών και μερισμάτων, 

το 2015 ξεπερνάει τα καθαρά κέρδη 2) η πρόσβαση σε 

πηγές δανεισμού γίνεται πιο ακριβή με την αύξηση των 

επιτοκίων από τη Fed και  3) η ποιότητα των εταιρικών 

ισολογισμών έχει αρχίσει να επιδεινώνεται, παρόλο 

που τα ταμειακά διαθέσιμα ως ποσοστό της συνολικής 

κεφαλαιοποίησης ανέρχονται στο 10%.  

Η οικονομία των ΗΠΑ διατηρεί θετικούς ρυθμούς     

ανάπτυξης, ωστόσο αυξάνονται οι ενδείξεις επιβράδυν-

σης, με τον δείκτη μεταποίησης ISM να βρίσκεται πλέον 

σε χαμηλά 7ετίας. Πιθανή επιβράδυνση της οικονομίας, 

θα σημάνει αρνητική εξέλιξη, έχοντας ολοκληρωθεί 

ένας οικονομικός κύκλος, με την Fed μόλις να έχει αρ-

χίσει να αυξάνει επιτόκια. 

Εξακολουθούμε να διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη 

θέση μας στις ΗΠΑ. 

Πιθανά ρίσκα: Το 2016 σηματοδοτείται ως χρονιά προ-

εδρικών εκλογών, οπότε η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιθυ-

μεί θετική εικόνα για την οικονομία της χώρας και α-

ντίστοιχο κλίμα στην μετοχική αγορά. Στα πλαίσια αυ-

τά, οι μετοχές στις ΗΠΑ είναι πιθανό να σημειώσουν 

καλύτερες αποδόσεις έναντι των υπολοίπων κύριων 

αγορών. Στον σχετικό πίνακα παρατίθενται οι αποδό-

σεις και η μεταβλητότητα του S&P500 αλλά και ο ρυθ-

μός ανάπτυξης της οικονομίας  σε χρονιές εκλογών. 
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Συνεισφορά κλάδου σε μτβ% πωλήσεων & EPS 2016 για S&P500 
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Εταιρική πολιτική προς μετόχους & μόχλευση 
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Πηγή: Deutsche Bank | Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 

Πορεία S&P500 και αποτελέσματα την χρονιά των εκλογών 

2012 13.41% 17.8% 2.32% Δημοκρατικός Δημοκρατικοί

2008 -38.49% 32.7% -0.29% Δημοκρατικός Δημοκρατικοί

2004 8.99% 15.5% 3.79% Ρεπουμπλικάνος Ρεπουμπλικάνοι

2000 -10.14% 23.3% 4.09% Ρεπουμπλικάνος Δημοκρατικοί

1996 20.26% 16.4% 3.80% Δημοκρατικός Ρεπουμπλικάνοι

1992 4.46% 15.5% 3.56% Δημοκρατικός Δημοκρατικοί

Έτος 

εκλογών

Απόδοση 

S&P500

Μ.ο. 
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Κεφαλαιοποίηση: Μικρή vs Μεγάλη 

Η μικρή κεφαλαιοποίηση (S&P600) υποχώρησε 3,36% 

το 2015, μετά από τις πιέσεις που δέχθηκε στη διάρκει-

α του 2ου εξαμήνου του έτους. 

Διατηρούμε την προτίμηση μας στη μικρή κεφαλαιοποί-

ηση έναντι της μεγάλης, εφόσον δεν πλήττεται σημα-

ντικά από την ενίσχυση του δολαρίου λόγω του εγχώ-

ριου προσανατολισμού της, ευνοείται από την ενίσχυση 

της εγχώριας κατανάλωσης, ενώ από το 1996 και 

έπειτα σημειώνει καλύτερες αποδόσεις έναντι του 

S&P500 σε χρονιές προεδρικών εκλογών. 

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, ο S&P600 έχει υψηλότερο 

Last12m P/E από τον S&P500 (19,7x έναντι 17,5χ) ω-

στόσο διαπραγματεύεται μόλις 4% υψηλότερα από τον 

μέσο όρο 10ετίας (έναντι 14% για τον S&P500) και με 

12% premium έναντι S&P500 (μ.ο 10ετίας 23%). Παράλ-

ληλα, ο δείκτης είναι πιο ελκυστικός σε όρους αποτί-

μησης έναντι του S&P500, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το 

χρέος όσο και τα μετρητά (δείκτης EV/Ebitda).  

Η άποψή μας ενισχύεται από το γεγονός ότι η κερδο-

φορία και οι πωλήσεις αναμένεται να ενισχυθούν με 

υψηλότερους ρυθμούς έναντι του S&P500. Οι εκτιμή-

σεις συγκλίνουν σε αύξηση 13% για το EPS και 7,7% για 

τις πωλήσεις (έναντι 7% και 6% αντίστοιχα για S&P500).  

 

Κλάδοι: Rotation σε κλάδους 

Οι αποδόσεις των κλάδων το 2015 απεικόνισαν σε με-

γάλο βαθμό την μεταβολή της κερδοφορίας τους στην 

διάρκεια του έτους. Οι κλάδοι των κυκλικών προϊό-

ντων, της υγείας και της τεχνολογίας σημείωσαν τις 

τρεις καλύτερες αποδόσεις ενώ αντίστοιχα η ενέργεια 

και οι πρώτες ύλες τις δύο χειρότερες.   

Στο γράφημα 52 παρατίθενται οι κλαδικές επιλογές 

μας, που προκύπτουν από την ποσοτική ανάλυση  που 

διενεργούμε βάσει του Piraeus Equity Screening Model. 

Για την αξιολόγηση των κλάδων το μοντέλο χρησιμο-

ποιεί  ιστορικά στοιχεία και εκτιμήσεις πωλήσεων, κερ-

δοφορίας, αποτιμήσεων, μερισματικής πολιτικής, μό-

χλευσης & ρευστότητας, τεχνικής ανάλυσης και 

consensus αγοράς. Η απόκλιση που υπάρχει μεταξύ 

των καλύτερων και των χειρότερων κλάδων περιορί-

στηκε σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, 

υποδεικνύοντας ότι το επόμενο διάστημα, το alpha του 

χαρτοφυλακίου θα προέλθει από το rotation μεταξύ 

των κλάδων, με τη διαφοροποίηση των αποδόσεων 

μεταξύ των κλάδων να είναι το χαρακτηριστικό του 

2016. 

Η υγεία είναι η κύρια κλαδική επιλογή μας. Οι εκτιμή-

σεις για την κερδοφορία του κλάδου έχουν διατηρηθεί 
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αμετάβλητες από την αρχή του 2015, ενώ αντίστοιχα οι 

εκτιμήσεις για τον S&P500 την ίδια χρονική περίοδο 

έχουν μειωθεί 13%. Η δυναμική της κερδοφορίας δικαι-

ολογεί τις τρέχουσες αποτιμήσεις, ενώ στα θετικά του 

κλάδου συγκαταλέγονται τα υψηλά ταμειακά διαθέσι-

μα (cash/κεφαλαιοποίηση 9%) και η χαμηλότερη μό-

χλευση από την αγορά (net debt/equity 0,54x). Για το 

2016, το EPS αναμένεται να ενισχυθεί 7% και το μέρι-

σμα 12% (ο υψηλότερος ρυθμός μεταξύ των κλάδων). Η 

μεταβλητότητα του κλάδου θα αυξηθεί κατά τη διάρ-

κεια της προεκλογικής περιόδου, όντας στο επίκεντρο 

μετά τις δηλώσεις της Χίλαρι Κλίντον για πρόθεση πε-

ριορισμού της υπερβολικής τιμολόγησης των φαρμά-

κων. 

Οι κλάδοι στους οποίους επικεντρωνόμαστε το επόμενο 

διάστημα είναι τα κυκλικά προϊόντα, η τεχνολογία και 

τα χρηματοοικονομικά. 

Ο κλάδος των κυκλικών προϊόντων αναμένεται να 

παρουσιάσει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης EPS και 

πωλήσεων το 2016, με την μόχλευση του κλάδου να 

διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα από την αγορά 

(net debt / ebitda 0,82x).  

Ο κλάδος της τεχνολογίας υποχώρησε στο μοντέλο 

αξιολόγησης λόγω της πτωτικής αναθεώρησης της κερ-

δοφορίας για το 2016, καθιστώντας τον κλάδο λιγότε-

ρο ελκυστικό σε όρους αποτιμήσεων, καθώς πλέον 

διαπραγματεύεται με premium 10% σε σχέση με τους 

μέσους όρους 10ετίας. Οι εκτιμήσεις για υψηλούς ρυθ-

μούς ανάπτυξης το 2016 (πωλήσεις και EPS +8%, μερί-

σματα +11%) και τα ισχυρά θεμελιώδη διατηρούν την 

ελκυστικότητα του κλάδου. Η τεχνολογία είναι ο μονα-

δικός κλάδος, όπου τα μετρητά είναι περισσότερα από 

το χρέος και αποτελούν το 14% της συνολικής κεφαλαι-

οποίησης. Οι συζητήσεις των υποψηφίων στις προεδρι-

κές εκλογές για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων αφο-

ρούν άμεσα στον κλάδο της τεχνολογίας, που διαθέτει 

σημαντικά κεφάλαια εκτός ΗΠΑ. 

Ο χρηματοοικονομικός κλάδος παραμένει στις κύριες 

προτιμήσεις μας, ως άμεσα συσχετιζόμενος με την πο-

ρεία της οικονομίας των ΗΠΑ, η οποία διατηρεί τη θετι-

κή δυναμική της. Η άνοδος των μακρινών αποδόσεων 

και το αναμενόμενο steepening της καμπύλης καλλιερ-

γούν τις συνθήκες για διατήρηση της κερδοφορίας. Ο 

κλάδος αναμένεται να παρουσιάσει το 2016 αύξηση EPS 

8% και μερίσματος 11%. Παράλληλα, ο κλάδος είναι ο 

πλέον συντηρητικός σε επίπεδο πολιτικής προς τους 

μετόχους, δεδομένου ότι το payout ratio (μερίσματα & 

επαναγορές μετοχών) είναι χαμηλότερο από τον αντί-

στοιχο δείκτη της αγοράς. Ο τραπεζικός κλάδος και το 

ρυθμιστικό πλαίσιο βρίσκονται στις αγαπημένες θεμα-

τολογίες των τελευταίων προεκλογικών περιόδων και 

EV / Ebitda 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Πηγή: FactSet | Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 

πωλ. EPS μερ.
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δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο αύξησης της μεταβλη-

τότητας του κλάδου το επόμενο διάστημα. 

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών έχει ανέλθει αρκετές 

θέσεις στην αξιολόγηση έναντι των υπολοίπων κλάδων 

λόγω των χαμηλών αποτιμήσεων και της ελκυστικότη-

τας της μερισματικής του απόδοσης. Παραμένουμε επι-

φυλακτικοί, ωστόσο, για τον κλάδο λόγω της υψηλής 

του μόχλευσης καθώς η αύξηση των επιτοκίων από τη 

Fed αυξάνει το κόστος δανεισμού. Η υψηλή μόχλευση 

και οι δίκαιες αποτιμήσεις καθιστούν λιγότερο ελκυστι-

κό τον κλάδο κοινής ωφέλειας, παρά την υψηλή μερι-

σματική του απόδοση. 

Τα μη κυκλικά προϊόντα ενισχύθηκαν στη διάρκεια 

του 2015 λόγω των αμυντικών χαρακτηριστικών τους. 

Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στον κλάδο 

καθώς είναι από τους πλέον ακριβούς κλάδους, με τις 

εκτιμήσεις για την κερδοφορία να αναπροσαρμόζονται 

συνεχώς πτωτικά, αφού η ενίσχυση του δολαρίου 

πλήττει το 35% των πωλήσεών του που πραγματοποιεί-

ται εκτός ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2016, 

το EPS του κλάδου αναμένεται να παραμείνει αμετά-

βλητο και είναι η 2η μικρότερη μεταβολή μεταξύ των 

κλάδων. Οι εταιρίες του κλάδου έχουν ανταμείψει ι-

διαίτερα ικανοποιητικά τους μετόχους, αυξάνοντας την 

μόχλευσή τους, ωστόσο σε περιβάλλον επιβραδυνόμε-

νης κερδοφορίας και αύξησης επιτοκίων είναι δύσκολο 

να διατηρήσουν την ίδια πολιτική, όπου τα ποσά που 

διατίθενται για επαναγορές και μερίσματα ξεπερνούν 

τα καθαρά κέρδη. 

Ο κλάδος των πρώτων υλών θα συνεχίσει να υστερεί 

έναντι της αγοράς, καθώς η αβεβαιότητα για την Κινέ-

ζικη οικονομία διατηρείται. Πρόκειται για τον κλάδο με 

τη μεγαλύτερη συσχέτιση ως προς την πορεία του MSCI 

Κίνα, γεγονός που μας κάνει επιφυλακτικούς, λαμβά-

νοντας παράλληλα υπόψη τις υψηλές αποτιμήσεις και 

τον εξαγωγικό προσανατολισμό του κλάδου (πάνω από 

το 40% των πωλήσεων είναι εκτός ΗΠΑ). 

Η μεταβλητότητα στον κλάδο της ενέργειας προβλέ-

πεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, λόγω της ενί-

σχυσης του γεωπολιτικού κινδύνου στη Μέση Ανατολή, 

που επηρεάζει τις τιμές πετρελαίου, αποτελώντας πε-

δίο συζητήσεων στην τρέχουσα προεκλογική περίοδο, 

με τους υποψήφιους να επικεντρώνονται στην κατα-

σκευή του αγωγού Keystone και την εξερεύνηση της 

Αρκτικής. Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στον 

κλάδο ενέργειας, καθώς η αναμενόμενη περαιτέρω 

πτώση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την κερδοφορία και τις πωλήσεις.  

Πιθανόν να πλησιάζουμε σε σημείο αναθεώρησης των 

θέσεων μας στον κλάδο ενέργειας, καθώς η αγορά έχει 
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προεξοφλήσει πολλά αρνητικά στα κέρδη (Last12m P/

E σε ιστορικό υψηλό). Ωστόσο, η εκτιμώμενη μερισμα-

τική απόδοση είναι επίσης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, 

με τις εταιρίες του κλάδου να συνεχίζουν να πληρώ-

νουν ικανοποιητικά μερίσματα και να προβαίνουν στις 

επαναγορές μετοχών. Καταλύτης για την αναθεώρηση 

της θέσης μας στον κλάδο είναι η αύξηση των M&A που 

θα σημάνουν την ύπαρξη ελκυστικών αποτιμήσεων. 

 

5.2 Ευρωζώνη: Ουδέτερη θέση 

Οι μετοχές στην Ευρωζώνη (Eurostoxx) ενισχύθηκαν 8% 

στη διάρκεια του 2016, με τις επιμέρους κύριες αγορές 

να παρουσιάζουν μικτές τάσεις. Η μετοχική αγορά στην 

Ιταλία είχε τα υψηλότερα κέρδη ενώ με απώλειες 7% 

έκλεισε η μετοχική αγορά της Ισπανίας λόγω της πολι-

τικής αβεβαιότητας και της σημαντικής έκθεσης που 

έχει στην Βραζιλία. 

Λαμβάνοντας υπόψη την μακροοικονομική εικόνα, οι 

προοπτικές για την οικονομία της Ευρωζώνης είναι 

θετικές. Οι ενδείξεις ανάκαμψης της οικονομίας (PMI, 

IFO), η επιθετική πολιτική νομισματικής χαλάρωσης 

της ΕΚΤ και η υποτίμηση του Ευρώ δημιουργούν συν-

θήκες τόνωσης της οικονομίας και βελτίωσης της εται-

ρικής κερδοφορίας.  

Βέβαια, οι θετικοί αυτοί παράγοντες αντισταθμίζονται 

από την πολιτική αβεβαιότητα, την περιορισμένη αύξη-

ση της κερδοφορίας και τις υψηλές αποτιμήσεις. Διατη-

ρούμε την ουδέτερη θέση στην Ευρωζώνη 

Ειδικότερα, η δυσκολία σχηματισμού κυβέρνησης στην 

Ισπανία, οι πρώτες ενδείξεις για αλλαγή πολιτικής σχε-

τικά με την λιτότητα στην Πορτογαλία, η ενίσχυση των 

εθνικιστικών τάσεων στην Ευρωζώνη και το προσφυγι-

κό πρόβλημα ενισχύουν την πολιτική αβεβαιότητα και 

θα αυξήσουν την μεταβλητότητα στις μετοχικές αγο-

ρές. 

Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2016 έχουν αναθεωρη-

θεί πτωτικά, με τις εταιρίες να μην έχουν ωφεληθεί 

ιδιαίτερα από την υποτίμηση του ευρώ, τη βελτίωση 

της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη, τη 

μείωση του κόστους παραγωγής (πτώση τιμής πετρε-

λαίου) και δανεισμού (χαμηλότερο κόστος χρηματοδό-

τησης). Η κερδοφορία αναθεωρείται πτωτικά λόγω της 

έκθεσης που έχουν οι ευρωπαϊκές εταιρίες στις ανα-

δυόμενες αγορές και ιδιαίτερα στην Κίνα.  

Περίπου 15% με 20% των πωλήσεων των εταιριών του 

EuroStoxx πραγματοποιείται στις αναδυόμενες αγορές, 

ενώ το ποσοστό των πωλήσεων στην Ασία (ελλείψει 

στοιχείων για επιμέρους περιοχές, εικάζουμε ότι το 

μεγαλύτερο μέρος είναι Κίνα) διαμορφώνεται κοντά 
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στο 10%, όπως φαίνεται στο γράφημα. Οι εταιρίες που 

περιλαμβάνονται στο δείκτη Dax30 εξάγουν περισσότε-

ρο από 10% στην Κίνα, ενώ οι εταιρίες στην Ισπανία 

επηρεάζονται αρνητικά από την ύφεση στην Βραζιλία.   

Το σκάνδαλο της Volkswagen παραμένει στο επίκε-

ντρο, εν αναμονή της επιβολής προστίμου αλλά και 

των πιθανών συνεπειών, που θα μετακυλισθούν στον 

κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο ευρύτερος κλά-

δος συνεισφέρει σημαντικό μερίδιο στο σύνολο των 

πωλήσεων και της κερδοφορίας του Eurostoxx (16% & 

12% αντίστοιχα και αποτελεί σημαντικό ποσοστό της 

συνολικής κεφαλαιοποίησης (8%). 

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η μετοχική αγορά της Ευρω-

ζώνης δεν είναι ελκυστική, με τις κύριες μετοχικές α-

γορές να διαπραγματεύονται πάνω από τους ιστορι-

κούς μέσους όρους. Οι μετοχικές αγορές της Γαλλίας, 

της Ιταλίας και της Ισπανίας διαπραγματεύονται σε 

όρους Last12m P/E με σημαντικό premium έναντι του 

ιστορικού μέσου 10ετίας. Ο Γερμανικός Dax είναι πιο 

ελκυστικός σε όρους αποτίμησης (Last12m P/E 13.2x), 

διαμορφωμένος στο μέσο όρο 10ετίας, ωστόσο η 

έκθεση του δείκτη σε αναδυόμενες αγορές και αυτοκί-

νητα επηρεάζουν τις προσδοκίες για την κερδοφορία, 

με τις αποτιμήσεις να αναθεωρούνται ανοδικά.  

Στο διπλανό πίνακα παρατίθενται οι εκτιμήσεις για τις 

κυριότερες μετοχικές αγορές το 2016 στην Ευρωζώνη. 

Στη Γερμανία, το EPS αναμένεται να ενισχυθεί 6,8%, με 

την Volkswagen να συνεισφέρει το 63% της αύξησης. 

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς, το 

EPS της Ισπανίας αναμένεται να ενισχυθεί 6,9%, με το 

70% της αύξησης να προέρχεται από τον τραπεζικό 

κλάδο. Στην Ιταλία, η Eni SpA και η Fiat Chrysler ανα-

μένεται να συνεισφέρουν το 50% της εκτιμώμενης αύ-

ξηση του EPS για το 2016. 

 

5.3 Ιαπωνία: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

Η μετοχική αγορά της Ιαπωνίας κατέγραψε για 3η συ-

νεχόμενη χρονιά καλύτερη απόδοση έναντι των περισ-

σοτέρων κύριων αγορών. 

Η χαλαρή νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπε-

ζας και η υποτίμηση του γιεν ήταν οι κύριοι λόγοι της 

υπεραπόδοσης της Ιαπωνικής μετοχικής αγοράς τα τε-

λευταία χρόνια. Ωστόσο, η ισοτιμία USD/JPY παρέμεινε 

σχεδόν αμετάβλητη ενώ ο Nikkei225 ενισχύθηκε 9%, με 

τους επενδυτές να εστιάζουν στη βελτίωση των εταιρι-

κών ισολογισμών. Η εταιρική κερδοφορία αναπροσαρ-

μόζεται διαρκώς ανοδικά σε αντίθεση με κύριες μετοχι-

κές αγορές. Το consensus της αγοράς συγκλίνει σε αύ-

ξηση 7% του EPS το 2016.  
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Η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους ωθεί την εταιρι-

κή κερδοφορία σε ιστορικά υψηλά. Οι προοπτικές για 

αύξηση της εγχώριας ζήτησης είναι θετικές, καθώς η 

ανεργία έχει υποχωρήσει σε χαμηλά 20ετίας και οι μι-

σθοί παρουσιάζουν αυξητική τάση. Το εταιρικό κόστος 

περιορίζεται καθώς οι τιμές του πετρελαίου και των 

πρώτων υλών υποχωρούν, με πιθανό το ενδεχόμενο η 

φορολογία των επιχειρήσεων να υποχωρήσει κάτω 

από το 30% το 2016, γεγονός που λειτουργεί ευεργετι-

κά για το momentum της κερδοφορίας. 

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις για την κερδοφορία συνηγο-

ρούν σε ικανοποιητικές αποτιμήσεις στην Ιαπωνία, οι 

οποίες είναι πιο ελκυστικές από τις υπόλοιπες αγορές. 

Οι νέοι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης στοχεύουν 

στην αύξηση της ελκυστικότητας των μετοχών και στην 

πιο αποτελεσματική λειτουργία των εταιριών. 

Η ποιότητα του ισολογισμού των Ιαπωνικών εταιριών 

βελτιώνεται με την κερδοφορία και τις πωλήσεις να 

ενισχύονται, τα ταμειακά διαθέσιμα να διαμορφώνο-

νται σε ιστορικά υψηλά που πλέον να αντιστοιχούν στο 

20% της συνολικής κεφαλαιοποίησης. Ο δείκτης βρί-

σκεται πιο χαμηλά σε σχέση με το παρελθόν, αλλά υ-

ψηλότερα από τον αντίστοιχο του S&P500 ex financials 

(9%). Η μόχλευση ως προς τα σύνολο των ιδίων κεφα-

λαίων περιορίζεται και διαμορφώνεται σε χαμηλό 

10ετίας. 

Το ποσό που διατίθεται για επαναγορές ιδίων μετοχών 

και μερίσματα διαμορφώνεται σε ιστορικό υψηλό, με 

τον payout δείκτη να διαμορφώνεται κάτω από το 50% 

και ο αντίστοιχος δείκτης για τον S&P500 να ξεπερνάει 

το 100%. Οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να διατηρή-

σουν την ίδια πολιτική καθώς η μόχλευση είναι σε χα-

μηλά επίπεδα ενώ ο δείκτης αποδοτικότητας κινείται 

ανοδικά αλλά βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα.  

Η οικονομία, ωστόσο, αντιμετωπίζει ακόμα σημαντικές 

προκλήσεις και ο στόχος του 2% πληθωρισμού που έχει 

τεθεί φαίνεται ασύλληπτος. Για να πετύχει το στόχο 

της, η ΚΤ μπορεί να προσφύγει εκ νέου στο μέτρο της 

ποσοτικής χαλάρωσης, ωστόσο πιο πιθανόν είναι η 

κυβέρνηση να μεταβάλει την δημοσιονομική πολιτική, 

δεδομένου ότι μειώνεται η αποτελεσματικότητα της 

υποτίμησης του νομίσματος. 

Σε αυτά τα πλαίσια, διατηρούμε την υπερεπενδεδυμέ-

νη μας θέση στην Ιαπωνία καθώς τα θεμελιώδη των 

εταιριών στην τρέχουσα συγκυρία φαίνονται σε καλύ-

τερο επίπεδο από άλλες μετοχικές αγορές. Η διαφορά 

με το προηγούμενο διάστημα έγκειται στο γεγονός ότι 

η έκθεσή μας είναι unhedged, εφόσον οι κεντρικές 

τράπεζες βρίσκονται σε διαδικασία ποσοτικής χαλάρω-

σης, γεγονός που ίσως ενισχύσει το γιεν έναντι καλάθι 

Last12m P/E για επιμέρους μετοχικές αγορές 
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νομισμάτων.   

Ρίσκα: Η ΕΚΤ και η PBC χαλαρώνουν τη νομισματική 

τους πολιτική και είναι πιθανόν το JPY να ενισχυθεί 

έναντι EUR και RMB. Ο περιορισμός της ανταγωνιστικό-

τητας των εξαγωγών θα οδηγήσει σε αλλαγή της τάσης 

στο momentum της κερδοφορίας. Η εξάρτηση από την 

οικονομία της Κίνας είναι αστάθμητος παράγοντας. Η 

απόφαση του ασφαλιστικού ταμείου GPIF ($1,3 τρις) 

να αυξήσει την έκθεση του σε Ιαπωνικές μετοχές στο 

25% του χαρτοφυλακίου βοήθησε στην άνοδο της μετο-

χικής αγοράς την προηγούμενη 2ετία. Πλέον, η έκθεση 

του στις μετοχές έφτασε στον στόχο και αφαιρεί ένα 

θετικό καταλύτη για υπεραπόδοση. 

 

5.4 Αναδυόμενες Αγορές: Από Υποεπενδεδυμένη σε 

Ουδέτερη θέση 

Ο δείκτης αναδυομένων αγορών MSCI EM κατέγραψε 

απώλειες για 3η συνεχόμενη χρονιά (-17%), σημειώνο-

ντας για ένα ακόμη έτος χαμηλότερες αποδόσεις έναντι 

των ανεπτυγμένων αγορών. Την τελευταία 5ετία, οι 

αναδυόμενες αγορές (MSCI Emerging Markets) έχουν 

υποχωρήσει 31%, με τις μετοχικές αγορές παγκοσμίως 

να έχουν ενισχυθεί 30%. Οι απώλειες για τους επενδυ-

τές με νόμισμα βάσης το USD ήταν υψηλότερες, ιδιαίτε-

ρα τον τελευταίο χρόνο, λόγω της σημαντικής υποτίμη-

σης των νομισμάτων στις αναδυόμενες αγορές.  

Αναθεωρούμε ανοδικά την θέση μας στις αναδυόμενες 

αγορές, από υποεπενδεδυμένη σε ουδέτερη καθώς 

θεωρούμε ότι η αγορά έχει προεξοφλήσει πολλά αρνη-

τικά.   

Ο περιορισμός των χρηματοοικονομικών συνθηκών 

στις ΗΠΑ και η αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων 

από τη Fed συνετέλεσαν στις σημαντικές εκροές επεν-

δυτικών κεφαλαίων από τις αναδυόμενες αγορές. Πι-

στεύουμε ότι οι αυξήσεις του παρεμβατικού επιτοκίου 

από τη Fed θα είναι πιο σταδιακές από τις προσδοκίες 

της αγοράς και είναι πιθανόν να έχουν προεξοφληθεί 

από τις αγορές. 

Η επιβράδυνση των οικονομιών και η αρνητική ανα-

θεώρηση της κερδοφορίας στις αναδυόμενες αγορές 

ήταν βασικός παράγοντας στην υποαπόδοση των ανα-

δυομένων αγορών έναντι των ανεπτυγμένων. Όπως 

φαίνεται στο σχετικό γράφημα, το EPS στις αναδυόμε-

νες αγορές αναθεωρήθηκε περισσότερο πτωτικά από 

το EPS των ανεπτυγμένων αγορών για την περίοδο 

2012 έως 2015, ωστόσο η τάση για τις εκτιμήσεις του 

2016 δείχνει να μεταβάλλεται. 

Οι αποτιμήσεις διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπε-

δα έναντι των ανεπτυγμένων αγορών και των ιστορι-
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κών μέσων όρων, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν 

αρκετά αρνητικά. Όπως φαίνεται στο γράφημα, το 

Last12m P/E για τον MSCI EM διαμορφώνεται στο 12,7x 

(7% χαμηλότερο από το 13,6x που είναι ο μέσος όρος 

10ετίας) ενώ αντίστοιχα για τον MSCI Κόσμος ανέρχεται 

στο 14,7x (9,5% υψηλότερο από μέσο όρο 10ετίας).  

Η πορεία του Last12m P/BV παρουσιάζει αντίστοιχη 

εικόνα, με τις αναδυόμενες αγορές να διαπραγματεύο-

νται σε discount έναντι τόσο των ανεπτυγμένων αγο-

ρών (1,5χ έναντι 2,0χ) όσο και του ιστορικού μέσου 

10ετίας (2,1x).  

Η μερισματική απόδοση (Last12m DY) είναι στο υψηλό-

τερο σημείο της τελευταίας 7ετίας (3,16%), ξεπερνώ-

ντας τον μέσο όρο 10ετίας (2,82%) αλλά και την μερι-

σματική απόδοση στις ανεπτυγμένες αγορές (2,3%). 

Τα κέρδη στις αναδυόμενες αγορές αναμένεται να ενι-

σχυθούν 7%, όσο και στις ανεπτυγμένες αγορές, με τις 

εκτιμήσεις για τις επιμέρους περιοχές να παρουσιάζουν 

αποκλίσεις. Ο μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης EPS το 

2016 αναμένεται στην Ινδία (+16%)  με τη Ρωσία να βρί-

σκεται στον αντίποδα, αναμένοντας να παρουσιάσει 

μείωση EPS κατά 5%. Οι εκτιμήσεις για το EPS του 2016 

έχουν αναθεωρηθεί έντονα πτωτικά (30% από αρχές 

2015) για τις χώρες με άμεση εξάρτηση από τις τιμές 

των πρώτων υλών (Βραζιλία, Ρωσία) ενώ η αναθεώρη-

ση ήταν πιο ήπια για Κίνα και Ινδία (10% και 15% αντί-

στοιχα). 

Σε όρους Last12m P/E, η Κίνα και η Ρωσία διαπραγμα-

τεύονται σε discount 25% με 30% έναντι του μέσου όρου 

στη 10ετία, η Ινδία είναι 5% υψηλότερα από τον μέσο 

όρο 10ετίας, ενώ η Βραζιλία είναι σε premium 30% πα-

ρόλο που η μετοχική αγορά έχει υποχωρήσει σημαντι-

κά. Παράλληλα, οι επιμέρους αγορές διαπραγματεύο-

νται σε πιο ελκυστικά επίπεδα Last12m P/BV και divi-

dend yield σε σχέση με τους ιστορικούς μέσους στην 

10ετία.  

Η διαφοροποίηση των αποδόσεων μεταξύ των επιμέ-

ρους περιοχών θα παραμείνει το κύριο χαρακτηριστικό 

στις αναδυόμενες αγορές. Οι διαρθρωτικές αλλαγές 

στην Κίνα, τα επιτόκια στις ΗΠΑ και οι τιμές των εμπο-

ρευμάτων θα καθορίσουν την πορεία των αναδυομέ-

νων αγορών το 2016. 

Στις επιμέρους περιοχές, διατηρούμε την υπερεπενδε-

δυμένη θέση στην Ινδία, αναθεωρούμε τη Ρωσία σε 

ουδέτερη από υποεπενδεδυμένη, ενώ παραμένουμε 

υποεπενδεδυμένοι σε Βραζιλία και Κίνα.  

Κίνα: Υποεπενδεδυμένη θέση 

Η μετοχική αγορά ανέκαμψε στη διάρκεια του 4ου τρι-

μήνου και έκλεισε με κέρδη 5,6% (CSI 300 Index) το 

2015. Η κεντρική τράπεζα της χώρας συνέχισε να πα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
Τρέχουσες εκτιμήσεις για το 2016 για τις κύριες αναδυόμενες αγορές 

Πηγή: FactSet | Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 

πωλ. EPS μερ.
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Βραζιλία 8% 9% 5% 12.5 2.7 4.2% 8.5 20% 1.58

Ρωσία 3% -5% 20% 6.4 1.3 4.7% 4.6 16% 1.11

Αν. Αγορές 8% 7% 10% 13.8 2.1 3.2% 9.1 15% 0.74
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ρεμβαίνει μειώνοντας τα επιτόκια χορηγήσεων και κα-

ταθέσεων και προβαίνοντας στην ανακοίνωση ότι το 

γουάν θα αποτιμάται έναντι καλαθιού 13 νομισμάτων 

και όχι μόνο έναντι του δολαρίου. Παράλληλα, τα τε-

λευταία στοιχεία έδειξαν σταθεροποίηση της κινέζικης 

οικονομίας.  

Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στην Κίνα, 

καθώς, παράλληλα με την επιβράδυνση της οικονομί-

ας, αυξάνεται η αβεβαιότητα με την προσπάθεια της 

PBOC για υποτίμηση του νομίσματος και τις συνέπειες 

που θα έχει στις αγορές, εάν υλοποιηθεί με μη ομαλό 

τρόπο. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η υποχώρηση κα-

τά 25% του μετοχικού δείκτη στην Κίνα τον Αύγουστο, 

ενώ η PBOC υποτίμησε το νόμισμα μόλις 2%.  

Οι κρατικές παρεμβάσεις για να συγκρατηθεί η πτώση 

και να αντιστραφεί το κλίμα στη μετοχική αγορά απο-

δείχθηκαν αποτελεσματικές, με τη μόχλευση να σταθε-

ροποιείται στο 50% του ποσού που ήταν στο 1ο εξάμη-

νο. Ωστόσο, οι ενδείξεις για τη ρευστότητα στη μετοχι-

κή αγορά δεν κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές κα-

θώς το 2016 λήγει η απαγόρευση πώλησης μετοχών 

από μεγάλους μετόχους ενώ είναι πιθανόν να περιορι-

στεί το ποσό που διατίθεται έμμεσα ή άμεσα από το 

κράτος για την αγορά μετοχών. 

Όπως είδαμε σε προηγούμενο διάγραμμα, οι αποτιμή-

σεις παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα, χαμηλότε-

ρα από τους ιστορικούς μέσους όρους, προεξοφλώ-

ντας, ωστόσο, την αβεβαιότητα για την πορεία 

«προσγείωσης» της κινέζικης οικονομίας. 

Ο περιορισμός των περιθωρίων κέρδους έχει συντελέ-

σει σε μείωση των εκτιμήσεων για την κερδοφορία το 

2016 μόλις στο 3,5%. Ο κλάδος των financials αναμένε-

ται να παρουσιάσει αύξηση EPS μόλις 1,7%, παρόλο 

που η οικονομία αναμένεται να ενισχυθεί 6,5% το 2016 

και ο κλάδος των κυκλικών και μη κυκλικών προϊό-

ντων εκτιμάται πως θα αυξηθεί EPS 9,8%. Παράλληλα, 

τα περιθώρια κέρδους αναμένεται να μειωθούν στο 

21,4% από 22%.  

Ρίσκα: Τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση και η κε-

ντρική τράπεζα είναι πιθανόν να βοηθήσουν στην ενί-

σχυση της εσωτερικής κατανάλωσης, με αποτέλεσμα οι 

επενδυτές να αποκτήσουν περισσότερη εμπιστοσύνη 

στη μετοχική αγορά. Παράλληλα, η αύξηση του ποσο-

στού των μετοχών τύπου Α στους δείκτες του MSCI θα 

αποτελέσει θετική έκπληξη και θα προσδώσει ανοδική 

πορεία την αγορά υψηλότερα. 

Ινδία: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

Η μετοχική αγορά της Ινδίας υποχώρησε 5% στην διάρ-

κεια του 2015, μετά από την περίοδο 2012-2014, όπου 

ΓΡΑΦΗΜΑ 71 

2,000

2,600

3,200

3,800

4,400

5,000

5,600

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

'12 '13 '14 '15

China Margin Trading (αριστ) China CSI 300 (δεξ)

Πηγή: Bloomberg | Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 

Πορεία μετοχικής αγοράς Κίνας & μόχλευση 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Πηγή: FactSet | Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 

Εκτιμήσεις για μτβ% EPS το 2016 για επιμέρους κλάδους στην Κίνα 

Κυριότεροι κλάδοι

Financials 1.7% 56.0%

Ενέργεια 15.4% 10.3%

Βιομηχανία 11.4% 11.0%

Τεχνολογία 29.4% 4.8%

Κυκλικά&Μη Προι 9.8% 8.0%

Λοιποί Κλάδοι 4.8% 9.8%

Shanghai Index 3.5% 100.0%
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ο μετοχικός δείκτης Sensex είχε κέρδη 77,3%, από τα 

υψηλότερα μεταξύ των μετοχικών αγορών. 

Η Ινδία βρίσκεται στην πιο πλεονεκτική θέση σε σχέση 

με τις υπόλοιπες αγορές, καθώς η οικονομία αναπτύσ-

σεται με έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς παγκο-

σμίως και η εταιρική κερδοφορία αναμένεται να ενι-

σχυθεί σημαντικά για μία ακόμη χρονιά με τους υψηλό-

τερους ρυθμούς μεταξύ των κύριων μετοχικών αγο-

ρών. Η θετική δυναμική, τόσο σε macro όσο και σε 

micro επίπεδο, αντικατοπτρίζεται στην πορεία της με-

τοχικής αγοράς. 

Αναθεωρούμε σε υπερεπενδεδυμένη από ουδέτερη τη 

θέση μας στην Ινδία καθώς προσδοκούμε να διατηρη-

θεί ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας και να 

συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Η απόφαση της κεντρι-

κής τράπεζας της Ινδίας να μειώσει το παρεμβατικό 

επιτόκιο στη διάρκεια του 2015, τη στιγμή που αναμε-

νόταν αύξηση του επιτοκίου από την Fed, δείχνει την 

εμπιστοσύνη της RBI στη μακροοικονομική σταθερότη-

τα της Ινδίας. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η 

ινδική ρουπία υποτιμήθηκε έναντι του δολαρίου μόλις 

4,7%, σε σχέση με άλλα κύρια νομίσματα. 

Η σταθερότητα της οικονομίας και του νομίσματος είναι 

ο βασικός παράγοντας που ξένα κεφάλαια εισρέουν 

στην Ινδία, σε αντίθεση με τις εκροές που παρατηρήθη-

καν στις υπόλοιπες αναδυόμενες αγορές. Η σχετική 

αυτονομία της Ινδίας από τις υπόλοιπες αναδυόμενες 

μετοχικές αγορές φαίνεται και στη μικρότερη συσχέτι-

σή της με το δείκτη MSCI EM (γράφημα 73). 

Η Ινδία είναι από τις πλέον ευνοημένες χώρες από την 

υποχώρηση της τιμής πρώτων υλών και πετρελαίου 

καθώς είναι από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς πρώ-

των υλών παγκοσμίως. Η μείωση του κόστους πρώτων 

υλών, η αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης και ο 

περιορισμός του κόστους δανεισμού έχει θετικό αντί-

κτυπο στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών. Οι εκτι-

μήσεις για αύξηση της κερδοφορίας και πωλήσεων το 

2016 διαμορφώνονται σε 16% και 14% αντίστοιχα, από 

τα υψηλότερα μεγέθη μεταξύ των κυριοτέρων αγορών.  

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η μετοχική αγορά διαπραγ-

ματεύεται με ένα από τα υψηλότερα P/E μεταξύ των 

κυριοτέρων αγορών, όπως είδαμε προηγουμένως, ω-

στόσο δεν απέχει σημαντικά από τους μέσους όρους 

ενώ οι προσδοκίες για τη μελλοντική κερδοφορία δι-

καιολογούν τα τρέχοντα επίπεδα. 

Ρίσκα: Οι υψηλές αποτιμήσεις, ο ιδιαίτερα δημοφιλής 

χαρακτήρας της χώρας μεταξύ των διαχειριστών και η 

έντονη εξάρτηση από ξένα κεφάλαια αποτελούν παρά-

γοντες, που μπορεί να δημιουργήσουν πιέσεις στη με-

τοχική αγορά της Ινδίας. 
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Εκτιμήσεις για μτβ% EPS το 2016 για επιμέρους κλάδους στην Ινδία 

Κυριότεροι κλάδοι

Financials 22.2% 21.4%

Τεχνολογία 12.4% 20.6%

Πρώτες Ύλες 11.9% 13.3%

Κυκλικά Προϊόντα 31.9% 11.2%

Μη Κυκλικά Προϊόντα 13.0% 10.6%

Λοιποί Κλάδοι 18.5% 22.8%

Sensex Index 16.3% 100.0%

% EPS 
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Ρωσία: Ουδέτερη θέση 

Η μετοχική αγορά της Ρωσίας υποχώρησε μόλις 4,3% 

στη διάρκεια του 2015, παρόλο που η οικονομία της 

Ρωσίας βρίσκεται σε ύφεση. Η υποτίμηση του ρουβλίου 

ήταν επακόλουθο της επιδείνωσης των οικονομικών 

συνθηκών, με τον δείκτη RTS να ακολουθεί αντίθετη 

πορεία λόγω της αρνητικής συσχέτισης που έχει με το 

νόμισμα. Οι εκτιμήσεις του 2016 για την οικονομία συ-

γκλίνουν σε περιορισμό της ύφεσης, με πιθανή ανά-

καμψη της οικονομίας και παράλληλη βελτίωση των 

συνθηκών για το ρούβλι.  

Το γεωπολιτικό ρίσκο μειώνεται, ύστερα από τη σύ-

σταση κοινού μετώπου από τη Ρωσία στη Μέση Ανατο-

λή με τις χώρες που της έχουν επιβάλει τις οικονομικές 

κυρώσεις απέναντι στο ISIS. Δε θα αποκλείαμε το ενδε-

χόμενο περιορισμού των κυρώσεων αυτών εντός του 

2016. 

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η μετοχική αγορά παραμένει 

η πλέον φθηνή αγορά παγκοσμίως, μεταξύ ανεπτυγμέ-

νων και αναδυόμενων αγορών.   

Η κερδοφορία έχει μεγάλη εξάρτηση από την πορεία 

της τιμής του πετρελαίου, καθώς το 60% της κεφαλαιο-

ποίησης του δείκτη είναι εταιρίες από τον κλάδο ενέρ-

γειας. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε μείωση του EPS 

κατά 5% το 2016. 

Αναθεωρούμε ανοδικά τη θέση μας απέναντι στη Ρωσία 

σε ουδέτερη από υποεπενδεδυμένη, καθώς η βελτίωση 

των συνθηκών σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο 

ενισχύεται από την πίεση που ασκούν αξιωματούχοι σε 

κρατικές εταιρίες να αυξήσουν το ποσό που διαθέτουν 

ως μέρισμα, παρασύροντας και τις υπόλοιπες εταιρίες 

σε αντίστοιχες κινήσεις.  

Ρίσκα: Η οικονομία της Ρωσίας να παραμείνει σε ύφεση 

για αρκετό διάστημα, ως συνέπεια των χαμηλών τιμών 

του πετρελαίου. Η κερδοφορία περιορίζεται σημαντικά 

και οι κινήσεις για αύξηση του μερίσματος ανακαλού-

νται. Ο γεωπολιτικός κίνδυνος αυξάνεται, με τη Ρωσία 

να παραμένει στο επίκεντρο και τις οικονομικές κυρώ-

σεις να διατηρούνται. 

 

Βραζιλία: Υποεπενδεδυμένη θέση 

Η μετοχική αγορά υποχώρησε το 2015 κατά 13,3% και 

βρέθηκε σε χαμηλά 6,5 ετών. Οι απώλειες για τον ε-

πενδυτή με νόμισμα βάσης το USD διαμορφώθηκαν στο 

42% λόγω της σημαντικής υποτίμησης του Βραζιλιάνι-

κου ρεάλ. 

Η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση από το 2ο τρίμηνο του 

2014, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια βρίσκονται σε 
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υψηλά επίπεδα και η πολιτική αβεβαιότητα είναι αι-

σθητή. Η επιδείνωση των συνθηκών συνετέλεσε στην 

υποβάθμιση των κρατικών ομολόγων της χώρας σε 

non IG από τους οίκους S&P και Fitch, ενώ η Moody’s 

προβλέπεται να ακολουθήσει. 

Η υποχώρηση της τιμής των εμπορευμάτων έχει αρνη-

τική επίδραση στην οικονομία, καθώς ο εξαγωγικός 

της προσανατολισμός εστιάζει στις πρώτες ύλες. Οι 

εκτιμήσεις για την κερδοφορία αναθεωρούνται πτωτι-

κά με έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς παγκοσμί-

ως λόγω υποχώρησης της τιμής των εμπορευμάτων, 

αύξηση του κόστους δανεισμού (αύξηση επιτοκίων ε-

σωτερικά, υποτίμηση νομίσματος εξωτερικά) και περι-

ορισμού της εγχώριας κατανάλωσης λόγω ύφεσης. 

Το EPS του 2016 αναμένεται να ενισχυθεί 9,4%, σύμφω-

να με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Ο κλάδος ενέργειας 

έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά καθώς το consensus 

συγκλίνει σε αύξηση EPS κατά 55%. Στον αντίποδα, η 

ύφεση είναι αισθητή και από το γεγονός ότι ο κλάδος 

των financials αναμένεται να παρουσιάσει μείωση EPS 

1,4% το 2016. 

Το τελευταίο διάστημα επανήλθαν οι εισροές σε μετοχι-

κά αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν στη Λατινική 

Αμερική και κατά συνέπεια στην κύρια αγορά της, την 

Βραζιλία μετά από μακρά περίοδο εκροών. Ωστόσο, η 

επιφυλακτικότητα διατηρείται, καθώς το μεγαλύτερο 

μέρος του χρέους των εταιριών έχει εκδοθεί σε ξένο 

νόμισμα, με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού να ση-

μειώνει ραγδαία αύξηση λόγω υποτίμησης του ρεάλ 

ενώ τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται. Οι προοπτικές 

είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες για τους κλάδους ενέργειας 

και πρώτων υλών λόγω της υψηλής τους μόχλευσης. 

Η υποχώρηση του δείκτη Bovespa δεν βελτίωσε τις α-

ποτιμήσεις καθώς τα κέρδη αναθεωρούνται συνεχώς 

πτωτικά. Το Last 12m P/E διαμορφώνεται σε 14,0χ και 

διαπραγματεύεται με ένα από τα υψηλότερα premium 

έναντι των ιστορικών μέσων όρων στις μετοχικές αγο-

ρές. 

Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στη μετοχική 

αγορά της Βραζιλίας. 

Πιθανά ρίσκα: Η υποχώρηση της μετοχικής αγοράς σε 

συνδυασμό με την υποτίμηση του ρεάλ καθιστούν πιο 

ελκυστικές για εξαγορές τις εταιρίες στους ξένους ε-

πενδυτές. Παράλληλα, η Βραζιλία θα διοργανώσει το 

2016 τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γεγονός που μπορεί 

να δημιουργήσει θετικό momentum στις αγορές. Ενδει-

κτικά την περίοδο Μάρτιος - Σεπτέμβριος 2014 (πριν 

και μετά την διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου), 

ο δείκτης Bovespa ενισχύθηκε 38% έναντι 13% του MSCI 

EM. 

Last12m P/E RTS($) έναντι Crude Brent Oil 
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6.1 EUR/USD 

Το EURUSD υποχώρησε 2,8% το 4ο τρίμηνο, παρόλο 

που έφθασε να υποχωρεί 5,5% στις 30 Νοεμβρίου. Ω-

στόσο, η μετριοπαθής αύξηση της ρευστότητας από την 

ECB στη συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου οδήγησε σε 

άνοδο 4% το ευρωπαϊκό κοινό νόμισμα. Για το 2016, το 

επιτοκιακό πλεονέκτημα του USD θα εξακολουθήσει να 

προσφέρει στήριξη στο αμερικανικό νόμισμα. Παρόλο 

που η δυναμική της ανάπτυξης στις ΗΠΑ εμφανίζει ση-

μάδια επιβράδυνσης, θεωρούμε ότι τα θεμελιώδη προ-

βλήματα της Ευρωζώνης αντισταθμίζουν τη φαινομενι-

κά καλύτερη δυναμική της οικονομίας της ζώνης του 

ευρώ.   

Οι επενδύσεις λειτουργούν ουδέτερα καθώς στις ΗΠΑ 

καταγράφουν οριακή μείωση 0,7% ενώ στην Ευρωζώνη 

είναι μηδενικές (με βάση τριμηνιαία στοιχεία ΑΕΠ). 

Φρονούμε ότι η Fed θα είναι συγκρατημένη στις αυξή-

σεις επιτοκίων, με τις εκτιμήσεις μας να είναι για μία 

με δύο αυξήσεις 25 μ.β. μέσα στο 2016. Το ερώτημα 

που παραμένει είναι πόσες αυξήσεις έχει ήδη προεξο-

φλήσει η αγορά. Πιστεύουμε ότι στην τρέχουσα ισοτιμί-

α EURUSD αποτυπώνεται η φειδωλή αύξηση επιτοκίων, 

στο πλαίσιο, στο οποίο, η Fed θα συναρτά τις κινήσεις 

της με την πρόοδο της οικονομίας. 

Με βάση το ΡΡΡ (Purchasing Power Parity), το EUR εμ-

φανίζεται υποτιμημένο έναντι του USD.  

Τέλος, τα υψηλά επίπεδα των μετοχικών αγορών προϊ-
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δεάζουν για διορθώσεις, όπου το USD θα λειτουργεί ως 

ασφαλές καταφύγιο, σύμφωνα με τις πρόσφατες ενδεί-

ξεις. 

Συμπερασματικά, διατηρούμε την θέση μας υπέρ του 

USD.  

 

6.2 USD/JPY 

Tο 4ο τρίμηνο του 2015, το JPY ανέκτησε όλες τις απώ-

λειες, που κατέγραφε μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, καθώς 

μετά την επιτοκιακή διαφορά και τη διαφορετική πο-

ρεία των Κεντρικών Τραπεζών των δύο χωρών (η Fed 

περιορίζει τη ρευστότητα ενώ η BOJ παραμένει σε φά-

ση χαλάρωσης), οι επενδυτές εστίασαν, εν μέσω πτω-

τικής μετοχικής αγοράς, στην ασφάλεια που προσφέ-

ρει το JPY.  

Παρά την πρόσφατη στροφή στην ασφάλεια, η επιτοκι-

ακή διαφορά με το δολάριο θα διατηρηθεί και φέτος, 

και πολύ πιθανόν να διευρυνθεί. 

Ωστόσο, η απόφαση της BOJ να επεκτείνει το πρό-

γραμμα αγοράς τίτλων σε ETFs ύψους $2,45 δισ., πα-

ράλληλα με την αύξηση της μέσης διάρκειας των ομο-

λόγων που αγοράζει (7-12 έτη από 7-10 έτη προηγου-

μένως) και την επανάληψη της δέσμευσης να αυξήσει 

τη ρευστότητα κατά 80 τρισ. γιεν ετησίως, μόνο πρό-

σκαιρα αποδυνάμωσαν το γιεν. 

Το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων πο-

σοτικής χαλάρωσης μειώνεται θα οδηγήσει τις ιαπωνι-

κές αρχές σε αναζήτηση μέτρων δημοσιονομικού περιε-

χομένου για να αντιμετωπίσουν τα χαμηλά επίπεδα 

ανάπτυξης και πληθωρισμού. Επομένως, θεωρούμε ότι 

η πιθανότητα επέκτασης του προγράμματος QE το 2016 

έχει μειωθεί, γεγονός που αφαιρεί ένα θετικό καταλύ-

τη για περαιτέρω πτώση του γιεν. 

Επίσης, πιθανή διόρθωση των αγορών θα ενισχύσει το 

JPY, το οποίο λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο. 

Τέλος με βάση το ΡΡΡ, το JPY είναι σημαντικά υποτιμη-

μένο έναντι του USD, γεγονός που σε συνδυασμό με 

τους προαναφερθέντες παράγοντες, μπορεί να οδηγή-

σει σε ανάκαμψη του ιαπωνικού νομίσματος. 

Συμπερασματικά, διατηρούμε την Ουδέτερη θέση 

στην ισοτιμία USDJPY και περιμένουμε να σταθεροποι-

ηθεί σε εύρος με κέντρο την ισοτιμία 120 με το δολάρι-

ο. 

 

6.3 EUR/GBP 

Από πλευράς ανάπτυξης, η Μ Βρετανία επιδεικνύει υ-

ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρωζώνη, 
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και με τις τάσεις επιβράδυνσης,  που εμφανίζονται, να 

ακολουθούν κυκλική πορεία. Επίσης, οι επενδύσεις 

αναμένεται να καταγράψουν αύξηση 5,2% και 4,9% στη 

Μ. Βρετανία έναντι 2,1% και 1,2% στην Ευρωζώνη στο 

4ο τρίμηνο 2015 και στο 1ο τρίμηνο του 2016.  

Η ΒΟΕ θα ακολουθήσει την Fed και θα αρχίσει να περι-

ορίζει τη νομισματική της πολιτική το 2016. Με τον 

τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί το επιτοκιακό πλεονέκτημα 

της στερλίνας. Επίσης, τα πραγματικά επιτόκια λει-

τουργούν θετικά για την στερλίνα. 

Ωστόσο, η αβεβαιότητα που δημιουργεί το δημοψήφι-

σμα για την παραμονή της Μ. Βρετανίας στην Ευρωπαϊ-

κή Ένωση αναμένουμε να ασκήσει πτωτικές πιέσεις στο 

βρετανικό νόμισμα και να προκαλέσει μεταβλητότητα 

στην ισοτιμία EURGBP. Σε περίπτωση που οι διαπραγ-

ματεύσεις με την ΕΕ ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο 

και το δημοψήφισμα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2016, 

η μεταβλητότητα και οι πιέσεις στη στερλίνα θα εντα-

θούν το επόμενο 3μηνο. 

Με βάση το ΡΡΡ (Purchasing Power Parity), η στερλίνα 

φαίνεται υπερτιμημένη έναντι του EUR.  

Μεταβάλουμε τη θέση μας από Yπέρ της στερλίνας 

σε Ουδέτερη. 

Πηγή: Bloomberg | Μονάδα Επενδυτικής Στρατηγικής 
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Ισοτιμία EUR/GBP & Διαφορά 2ετών αποδόσεων Γερμανίας-Μ.Β. 

7.1 Χρυσός 

Ο χρυσός υποχώρησε 4,8% στο 4ο τρίμηνο με αποτέλε-

σμα οι ετήσιες απώλειες να διαμορφώνονται σε 10,4%.  

Η άνοδος των πραγματικών επιτοκίων και η ενίσχυση 

του δολαρίου είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για την 

πτώση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου. Επίσης, η 

απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος, όπως αυτή απο-

τυπώνεται στις συνεχιζόμενες εκροές από τα ETFs, λει-

τουργεί αρνητικά για τις τιμές του χρυσού. 

Εκτιμούμε ότι τα πραγματικά επιτόκια στις ΗΠΑ θα κι-

νηθούν ανοδικά το επόμενο έτος, καθώς ξεκινούν από 

πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες 

περιόδους αύξησης των επιτοκίων (1999 και 2004), η 

δε άνοδος του πληθωρισμού αναμένουμε να είναι μι-

κρή. Τοποθετούμε μεγαλύτερη πιθανότητα οι αυξήσεις 

των επιτοκίων από τη Fed  να πραγματοποιηθούν μετά 

το πρώτο τρίμηνο του έτους, γεγονός που μπορεί να 

δώσει στήριξη στο χρυσό στη διάρκεια του πρώτου 

τριμήνου. 

Το δολάριο θα συνεχίσει να ανατιμάται έναντι των πε-

ρισσότερων ανταγωνιστών του, καθώς θα διευρύνει το 

επιτοκιακό του πλεονέκτημα. 

Η επενδυτική ζήτηση παρουσιάζει ενδείξεις σταθερο-

ποίησης τους τελευταίους μήνες. Τα ETFs, τα οποία 

αποτελούν το 43% της παγκόσμιας ετήσιας ζήτησης 

χρυσού, συνεχίζουν να καταγράφουν εκροές, ωστόσο 

η ζήτηση για μπάρες χρυσού και χρυσές λίρες αυξήθη-
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κε με ρυθμό 33% το 3ο τρίμηνο του 2015 υπερκαλύπτο-

ντας τις ρευστοποιήσεις των ETFs. Επιπλέον, τον Ο-

κτώβριο καταγράφηκαν εισροές στα ETFs για 3ο συνε-

χόμενο μήνα και παράλληλα οι θέσεις long σε χρυσό 

έφτασαν τα υψηλά του Ιανουαρίου 2015. Για το 2016, 

οι αυξημένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι διορθωτικές 

τάσεις, που περιμένουμε να επικρατήσουν στις μετοχι-

κές αγορές θα στέλνουν τους επενδυτές στο ασφαλές 

καταφύγιο του χρυσού. 

Αυξημένη εμφανίζεται η ζήτηση από τις κεντρικές τρά-

πεζες, η οποία διαμορφώθηκε σε 175 τόνους το 3ο τρί-

μηνο του 2015, η δεύτερη υψηλότερη που έχει κατα-

γραφεί μετά το 3ο τρίμηνο του 2014, όταν είχε διαμορ-

φωθεί στους 179,55 τόνους. Θεωρούμε, ωστόσο δύ-

σκολο να διατηρηθεί η τάση αυτή, καθώς οι κεντρικές 

τράπεζες πολλών αναδυομένων χωρών θα αναγκα-

στούν να χρησιμοποιήσουν τα συναλλαγματικά τους 

διαθέσιμα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις μειώνονται 

λόγω της πτώσης των τιμών των εμπορευμάτων, για 

να στηρίξουν τα νομίσματά τους, τα οποία υποτιμώ-

νται.  

Μακροπρόθεσμα, το γεγονός ότι ο χρυσός αποτελεί 

μικρότερο ποσοστό των αποθεμάτων των ΚΤ στις ανα-

δυόμενες χώρες σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες, 

πιο συγκεκριμένα 10% έναντι 70%, αποτελεί θετικό πα-

ράγοντα για το πολύτιμο μέταλλο.   

Συμπερασματικά, διατηρούμε την Υποεπενδεδυμένη 

θέση στο χρυσό, καθώς βλέπουμε περιθώριο περαιτέ-

ρω πτώσης 10% στη διάρκεια του έτους. Κρίσιμο επίπε-

δο για το πολύτιμο μέταλλο είναι η περιοχή των 950 

δολ/ουγκιά, καθώς κάτω από τα επίπεδα αυτά περιμέ-

νουμε μεγάλες εταιρείες εξόρυξης να προχωρήσουν σε 

κλείσιμο ορυχείων και μείωση κεφαλαιουχικών δαπα-

νών, γεγονός που θα επηρεάσει τις ισορροπίες μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης. 

 

7.2 Πετρέλαιο 

Οι λόγοι που έχουν συντελέσει στη μεγάλη πτώση της 

τιμής του πετρελαίου αναμένουμε να κρατήσουν χαμη-

λά την τιμή για το επόμενο διάστημα. 

Η προσφορά πετρελαίου από χώρες εκτός ΟΠΕΚ δια-

μορφώθηκε το Νοέμβριο σε 58,5 εκ. βαρέλια/ημέρα, 

δηλ. κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αναφορικά 

με την προσφορά από τον ΟΠΕΚ, βρίσκεται επίσης σε 

ιστορικά υψηλά και διαμορφώνεται σε 31,73εκ. 

βαρέλια/ημέρα. 

Η εκτίμησή μας για φέτος είναι ότι η προσφορά δεν θα 

μειωθεί. Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι πρόσφατα 

είδαμε να ανατρέπεται το status quo στην αγορά πε-

τρελαίου που ίσχυε για πολλά χρόνια με τον ΟΠΕΚ να 

ΓΡΑΦΗΜΑ 84 
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Πορεία τιμής πετρελαίου (USD) 

μην θέτει πρακτικά ανώτατο όριο παραγωγής καθώς 

θα προστεθεί στην προσφορά του καρτέλ το πετρέλαιο 

του Ιράν – λόγω άρσης του εμπάργκο των ΗΠΑ - μέσα 

στους επόμενους μήνες. Παράλληλα, το Κογκρέσο των 

ΗΠΑ ψήφισε υπέρ της λήξης απαγόρευσης εξαγωγών 

πετρελαίου που ίσχυε τα τελευταία 40 χρόνια, και ήδη 

το πρώτο φορτίο αργού ξεκίνησε από το Τέξας με πω-

λητή την BHP Billiton και αγοραστή την πολυεθνική 

εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων Vitol. Με τα αποθέ-

ματα πετρελαίου στις ΗΠΑ να βρίσκονται σε νέα ιστορι-

κά υψηλά, στα 490 εκ βαρέλια, η απελευθέρωση των 

εξαγωγών αυξάνει την διεθνώς προσφερόμενη ποσότη-

τα.  

Πάντως, αυτός ο άτυπος πόλεμος μεταξύ ΟΠΕΚ και Η-

ΠΑ φαίνεται προς το παρόν να πλήττει περισσότερο 

τον ΟΠΕΚ, του οποίου τα κράτη-μέλη βλέπουν ελλείμ-

ματα μετά από πολλά χρόνια οικονομικής αφθονίας. Η 

Σαουδική Αραβία αναμένεται να καταγράψει δημοσιο-

νομικό έλλειμμα 19,9% του ΑΕΠ το 2015 στα επίπεδα-

ρεκόρ $97,9 δισ., σε σχέση με πλεόνασμα 1,3% το 

2014. 

Αν και οι εν λειτουργία πετρελαιοπηγές στις ΗΠΑ μειώ-

θηκαν σε 2.047 από 3.900 το Φεβρουάριο του 2012, η 

παραγωγή των ΗΠΑ παρέμεινε πάνω από 9 εκ. 

βαρέλια/ημέρα, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι εται-

ρείες σχιστολιθικού πετρελαίου βελτιώνουν την αποτε-

λεσματικότητά τους και ενδεχομένως απαιτούνται ακό-

μα χαμηλότερες τιμές για να μειωθεί η παραγωγή. 

Από την άλλη, η ζήτηση παρέμεινε σταθερή το 4ο τρί-

μηνο του 2015 σε σχέση με το 3ο τρίμηνο στα 95,8 εκ. 

βαρέλια/ημέρα. Ωστόσο, σε ετήσια βάση, τόσο η ζήτη-

ση όσο και η παραγωγή αυξήθηκαν κατά 1%. 

Εκτός από την υπερπροσφορά, που όπως φαίνεται θα 

διατηρηθεί και το 2016, η συνεχιζόμενη ισχυροποίηση 

του δολαρίου θα αποτελέσει έναν επιπλέον παράγοντα 

πιέσεων στις τιμές του πετρελαίου. 

Η μόνη στήριξη για την τιμή του πετρελαίου μπορεί να 

προέλθει από γεωπολιτικούς κινδύνους αλλά θεωρού-

με ότι αυτός ο παράγοντας δεν είναι αρκετός για να 

ωθήσει την τιμή σημαντικά υψηλότερα. 

Συμπερασματικά, μεταβάλλουμε την θέση μας σε Υ-

ποεπενδεδυμένη από Ουδέτερη καθώς η τιμή θα μπο-

ρούσε να υποχωρήσει κάτω και από τα $30. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 86 
Αποθέματα πετρελαίου ΟΑΣΑ 

Πηγή: Morgan Stanley 
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8.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Μετοχές Υποεπενδεδυμένη
Οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν υποτονικοί με πτωτικά ρίσκα, η κερδοφορία και οι πωλήσεις επιβραδύνονται, οι αποτιμήσεις

δεν είναι ελκυστικές.

ΗΠΑ Υποεπενδεδυμένη
Οι αποτιμήσεις δεν είναι φθηνές, ενώ η κερδοφορία επιβραδύνεται και η ποιότητα των ισολογισμών χειροτερεύει. Διατηρούμε την

προτίμηση μας στη μικρή κεφαλαιοποίηση, καθώς ευνοείται σε χρονιές εκλογών.

Ευρωζώνη Ουδέτερη
Η οικονομία της Ευρωζώνης δείχνει σημάδια ανάκαμψης, ωστόσο το momentum της κερδοφορίας δεν είναι θετικό. Οι αποτιμήσεις

είναι κοντά σε ιστορικά υψηλά και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από την κερδοφορία, αλλά και την πορεία των οικονομιών.

Ιαπωνία Υπερεπενδεδυμένη

Είναι η πλέον ελκυστική αγορά σε όρους αποτίμησης έναντι των υπολοίπων αγορών και των ιστορικών μέσων όρων. Η ποιότητα

του ισολογισμού των Ιαπωνικών εταιριών βελτιώνεται, οι εταιρίες γίνονται πιο φιλικές προς τους μετόχους και η κυβέρνηση με τη

BoJ λαμβάνουν μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης & απομάκρυνσης της οικονομίας από το φάσμα του αποπληθωρισμού.

Ελλάδα Ουδέτερη
Δεδομένης της αβεβαιότητας που θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης του νέου

προγράμματος,  διατηρούμε τη θέση μας σε Ουδέτερη.

Αναδυόμενες Αγορές Ουδέτερη
Η αγορά έχει προεξοφλήσει πολλά αρνητικά (επιβράδυνση ανάπτυξης, κερδοφορίας, εκροές κεφαλαίων) ωστόσο οι αποτιμήσεις

και το momentum κερδοφορίας είναι ελκυστικότερο έναντι των ανεπτυγμένων.

Βραζιλία Υποεπενδεδυμένη
Η οικονομία θα παραμείνει σε ύφεση και η κερδοφορία αναθεωρείται πτωτικά, καθώς έχει συσχέτιση με τις τιμές των πρώτων

υλών. Οι αποτιμήσεις δεν είναι ελκυστικές.

Ρωσία Ουδέτερη
Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις χώρες του G4 τίθονται υπό εξέταση μετά το κοινό μέτωπο απέναντι στο ISIS. Οι τιμές

των πρώτων υλών παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι πολύ φθηνές αποτιμήσεις να δικαιολογούνται πλήρως.

Ινδία Υπερεπενδεδυμένη
Οι προσδοκίες για υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και αναδιάρθρωση της οικονομίας από την κυβέρνηση αυξάνονται, τα οικονομικά

στοιχεία που ανακοινώνονται δείχνουν μια οικονομία με δυναμική.

Κίνα Υποεπενδεδυμένη
Η επιβράδυνση της οικονομίας, η υψηλή μόχλευση στην αγορά και οι κρατικές παρεμβάσεις λειτουργούν αποτρεπτικά για

τοποθετήσεις.

Προτίμηση κυρίως στην υγεία, ακολουθεί τεχνολογία, κυκλικά προϊόντα, τράπεζες

Ομόλογα

Κρατικά ομόλογα ΗΠΑ Υποεπενδεδυμένη
Aναμένουμε πως οι αποδόσεις θα ενισχυθούν από τα τρέχοντα επίπεδα, ωστόσο η άνοδος τους θα είναι περιορισμένη. Πιστεύουμε

πως οι μακροχρόνιες αποδόσεις στη λήξη θα κινηθούν ανοδικά προς το 2,50%.

Κρατικά ομόλογα 

Γερμανίας
Υποεπενδεδυμένη

Πιστεύουμε πως στα τρέχοντα επίπεδα οι αποδόσεις στη λήξη δεν αποζημιώνουν τους επενδυτές για τον κίνδυνο διάρκειας που

εμπεριέχουν. Αναμένουμε η απόδοση της γερμανικής δεκαετίας να κινηθεί το επόμενο διάστημα προς το 0,8%-1%. Aναμένουμε

bear steepening της καμπύλης.

Ομόλογα περιφέρειας 

Ευρωζώνης
Ουδέτερη Συνεχίζουμε τη διακράτηση θέσεων στα ευρωπαϊκά περιφερειακά ομόλογα λόγω της τρέχουσας νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. 

Κρατικά ομόλογα 

αναδυόμενων αγορών
Υποεπενδεδυμένη

Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη μας θέση, λόγω της επιβράδυνσης των οικονομιών, των εκροών και της ισχυροποίησης του

δολαρίου.

Εταιρικά ομόλογα 

επενδυτικής διαβάθμισης
Ουδέτερη

Διατηρούμε την ουδέτερη θέση στα ομόλογα επενδυτικής αξιολόγησης και βλέπουμε περισσότερη αξία στις δολαριακές εκδόσεις

λόγω του υψηλότερου carry αλλά και του premium  έναντι των ευρωπαϊκών spreads.  

Εταιρικά ομόλογα 

υψηλών αποδόσεων
Υποεπενδεδυμένη

Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση λόγω της αυξημένης μόχλευσης, αυξημένου ποσοστού χρεοκοπιών και μειωμένης

εμπορευσιμότητας. Προτίμηση στην Ευρώπη από ΗΠΑ, λόγω καλύτερων θεμελιωδών και μικρότερης εξάρτησης στον κλάδο

ενέργειας.

Συνάλλαγμα

EURUSD Υπέρ USD
Διατηρούμε τη θέση υπέρ του USD καθώς το επιτοκιακό πλεονέκτημα εξακολουθεί να στηρίζει το αμερικανικό νόμισμα. Ωστόσο,

δεν περιμένουμε ίδιας έντασης ανατίμηση το 2016 με το 2015.

EURGBP Ουδέτερη
Μεταβάλλουμε τη θέση μας από Υπέρ της GBP σε Ουδέτερη καθώς το επικείμενο δημοψήφισμα για την παραμονή της ΜΒ στην

Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασκήσει πτωτικές πιέσεις στη στερλίνα.

USDJPY Ουδέτερη
Διατηρούμε την Ουδέτερη θέση στην ισοτιμία USDJPY καθώς η επεκτατική νομισματική πολιτική θα αντισταθμίζεται από την

ελκυστικότητα του JPY ως ασφαλούς καταφυγίου σε μια χρονιά με αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές ρίσκου.

Εμπορεύματα

Χρυσός Υποεπενδεδυμένη
Διατηρούμε την Υποεπενδεδυμένη Θέση καθώς προβλέπουμε αύξηση των πραγματικών επιτοκίων, τα οποία παραδοσιακά

κινούνται αντίθετα με την τιμή του χρυσού.

Πετρέλαιο Υποεπενδεδυμένη
Μεταβάλλουμε τη θέση μας σε Υποεπενδεδυμένη από Ουδέτερη λόγω της αυξανόμενης παραγωγής από τον ΟΠΕΚ και της έναρξης

των εξαγωγών πετρελαίου από τις ΗΠΑ μετά από 40 χρόνια.

Κλαδικές Προτιμήσεις ΗΠΑ
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9.ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ 

2.  Σκοπός επένδυσης  
Στόχος η ελαφρά ενίσχυση του αρχικού κεφαλαίου  μέσω ενός χαρ-
τοφυλακίου χαμηλής μεταβλητότητας.  
Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι δύο έως τρία έτη. 
 
Επενδυτικό Προφίλ 
Ο επενδυτής αποδέχεται την πιθανότητα μικρής μείωσης της αρχικής 
αξίας του κεφαλαίου του, εκθέτοντας το χαρτοφυλάκιό του στον 
κίνδυνο των επιτοκίων προκειμένου να επιτύχει αποδόσεις που 
μπορεί να πλησιάζουν ή να καλύπτουν τον πληθωρισμό.  
Οι ανάγκες ρευστότητας μεσοπρόθεσμα είναι περιορισμένες. 

3.  Σκοπός επένδυσης  
Στόχος η σταδιακή ενίσχυση του αρχικού κεφαλαίου μέσω ενός χαρ-
τοφυλακίου μεσαίας μεταβλητότητας.  
Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι δύο έως τρία έτη. 
 
Επενδυτικό Προφίλ  
Ο επενδυτής αποδέχεται την πιθανότητα μείωσης της αρχικής αξίας 
του κεφαλαίου του, εκθέτοντας το χαρτοφυλάκιό του στον κίνδυνο 
των επιτοκίων και των μετοχών. Στοχεύει, έτσι, να ενισχύσει το 
εισόδημα που προκύπτει από το μη μετοχικό τμήμα του 
χαρτοφυλακίου του, με την υπεραξία του μετοχικού τμήματος, 
επιτυγχάνοντας αποδόσεις καλύτερες του πληθωρισμού.  
Οι ανάγκες ρευστότητας μεσοπρόθεσμα είναι περιορισμένες. 

4.  Σκοπός επένδυσης  
Στόχος η ενίσχυση του  αρχικού κεφαλαίου μέσω ενός χαρτοφυλακί-
ου υψηλής μεταβλητότητας. 
Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι τρία έτη. 
 
Επενδυτικό Προφίλ  
Ο επενδυτής είναι διατεθειμένος να αναλάβει κίνδυνο σε μεγάλο 
τμήμα του κεφαλαίου του, εκμεταλλευόμενος τις τάσεις της 
οικονομίας και των αγορών, ώστε να επιτύχει σημαντικές αποδόσεις. 
Ανάγκες ρευστότητας μεσοπρόθεσμα δεν υπάρχουν. 

1.  Σκοπός επένδυσης  
Στόχος η διατήρηση (όχι εγγύηση) του αρχικού κεφαλαίου μέσω ενός 
χαρτοφυλακίου πολύ χαμηλής μεταβλητότητας.  
Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι δύο έως τρία έτη. 
 
Επενδυτικό Προφίλ  
Ο επενδυτής αποδέχεται την πιθανότητα μικρής μείωσης της αρχικής 
αξίας του κεφαλαίου του, εκθέτοντας το χαρτοφυλάκιό του στον 
κίνδυνο των επιτοκίων προκειμένου να επιτύχει αποδόσεις που 
μπορεί να πλησιάζουν ή να καλύπτουν τον πληθωρισμό.  
Οι ανάγκες ρευστότητας μεσοπρόθεσμα είναι περιορισμένες. 
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το παρόν έντυπο εκδόθηκε από την υπηρεσία Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς 
(εφεξής η «Τράπεζα»), η οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, και αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση τρίτων 
χωρίς να υπάρχει υποχρέωση προς τούτο από το συντάκτη του. Το παρόν κείμενο ή μέρος του δεν μπορεί να αναπαραχθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον συντάκτη του.  
Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν πληροφορίες ή απόψεις απευθύνονται σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες με γενικό 
τρόπο, χωρίς να έχουν λάβει υπ' όψιν τις εξατομικευμένες περιστάσεις, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική δυνατό-
τητα και την πείρα ή γνώση των πιθανών παραληπτών του παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν πρέπει να 
εκλαμβάνονται ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα, ούτε ως 
σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτά. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, ο λή-
πτης της παρούσας πληροφόρησης πρέπει να προχωρήσει στη δική του έρευνα, ανάλυση και επιβεβαίωση της πληροφορίας 
που περιέχεται σε αυτό το κείμενο και να αναζητήσει ανεξάρτητες νομικές, φορολογικές και επενδυτικές συμβουλές από 
επαγγελματίες, πριν προχωρήσει στη λήψη της επενδυτικής του απόφασης. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βα-
σίζονται σε πηγές που η Τράπεζα θεωρεί αξιόπιστες και παρατίθενται αυτούσιες, αλλά η Τράπεζα δεν μπορεί να εγγυηθεί 
την ακρίβεια και πληρότητά τους. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και 
των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία (τιμές κλεισίματος) και υπόκεινται σε μετα-
βολές χωρίς ειδοποίηση. H Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, 
οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά 
τις παραθέτει αυτούσιες και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η Τράπεζα δεν 
υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, η Τράπε-
ζα, τα Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν ως προς τις πληρο-
φορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ή/και την έκβαση τυχόν επενδυτικών αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με 
αυτές. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή παρου-
σία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τρά-
πεζα 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, τα υπεύθυνα πρόσωπα ή/και οι εταιρείες του 
Ομίλου της μεταξύ άλλων: α) Δεν υπόκεινται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά στη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή 
στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος εντύπου, ή την απόκτηση μετοχών πριν 
από δημόσια εγγραφή ή την απόκτηση λοιπών κινητών αξιών. β) Ενδέχεται να παρέχουν έναντι αμοιβής υπηρεσίες επενδυ-
τικής τραπεζικής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους τυχόν παρέχονται με το παρόν πληροφορίες. γ) Ενδέχεται 
να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να αποκτούν άλλους τίτλους εκδόσεως των εν λόγω εκδοτών ή να 
έλκουν άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. δ) Ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή 
αναδόχου σε κάποιους από τους τυχόν αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. ε) Ενδεχομένως να έχουν εκδώσει σημειώματα 
διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. Η Τράπεζα και οι λοιπές εταιρίες του 
Ομίλου της έχουν θεσπίσει, εφαρμόζουν και διατηρούν αποτελεσματική πολιτική, η οποία αποτρέπει τη δημιουργία κατα-
στάσεων συγκρούσεως συμφερόντων και τη διάδοση των κάθε είδους πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ("σινικά τείχη"), 
καθώς επίσης συμμορφώνονται διαρκώς με τις προβλέψεις και τους κανονισμούς σχετικά με τις προνομιακές πληροφορίες 
και την κατάχρηση αγοράς. Επίσης, η Τράπεζα βεβαιώνει ότι δεν έχει οποιουδήποτε είδους συμφέρον ή σύγκρουση συμφε-
ρόντων με α) οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή πρόσωπο που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της 
παρούσας έρευνας και β) με οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή πρόσωπο τα οποία δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν 
στην προετοιμασία της παρούσας έρευνας, αλλά που είχαν πρόσβαση στην παρούσα έρευνα πριν από τη δημοσιοποίησή 
της. Ρητά επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις που περιγράφονται στο παρόν έντυπο εμπεριέχουν επενδυτικούς κινδύνους, με-
ταξύ των οποίων και ο κίνδυνος απώλειας του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι: 

 τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη 
μελλοντικών επιδόσεων, 

 εφόσον τα αριθμητικά στοιχεία αποτελούν προσομοίωση προηγούμενων επιδόσεων, οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις 
δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων, 

 η απόδοση ενδέχεται να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από συναλλαγματικές διακυμάνσεις, σε περίπτωση που τα 
αριθμητικά στοιχεία είναι εκπεφρασμένα σε ξένο (πλην του ευρώ) νόμισμα, 

 οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων, 

 η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομι-
κά δεδομένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να ανα-
ζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς την εκάστοτε εφαρμοστέα φορολογική νομοθεσία. 

Η διανομή του παρόντος εντύπου εκτός Ελλάδος μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις σύμφωνα με την ε-

κάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, ο παραλήπτης του παρόντος καλείται να αναζητήσει ανεξάρτητες συμ-

βουλές ως προς την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, ώστε να διερευνήσει τυχόν τέτοιους περιορισμούς ή/και απαγορεύ-

σεις. 



 

56                                ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Επενδυτική Στρατηγική  


	1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
	2. OIKONOMIA
	2.1 ΗΠΑ
	2.2 Ευρωζώνη
	2.3 Ιαπωνία
	2.4 Κίνα
	2.5 Ινδία
	2.6 Βραζιλία
	2.7 Ρωσία
	2.8 Ελλάδα

	3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
	4. ΟΜΟΛΟΓΑ
	4.1 Κρατικά Ομόλογα ΗΠΑ - Γερμανίας
	4.2 Ομόλογα Περιφέρειας Ευρωζώνης
	4.3 Κρατικά Ομόλογα Αναδυομένων Αγορών
	4.4 Εταιρικά Ομόλογα (Επενδυτικής Διαβάθμισης & Υψηλής Απόδοσης)

	5. ΜΕΤΟΧΕΣ
	5.1 ΗΠΑ
	5.2 Ευρωζώνη
	5.3 Ιαπωνία
	5.4 Αναδυόμενες Αγορές
	Κίνα
	Ινδία
	Ρωσία
	Βραζιλία


	6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
	6.1 EUR/USD
	6.2 USD/JPY
	6.3 EUR/GBP

	7. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
	7.1 Χρυσός
	7.2 Πετρέλαιο

	8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
	9. ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ



