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Βασικά Σημεία της Απόφασης της Συνεδρίασης της 27ης Απριλίου 2017

 Όπως αναμενόταν, το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) διατήρησε ως έχει τα βασικά παρεμβατικά

επιτόκια. Ειδικότερα, τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, της διευκόλυνσης οριακής

χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παρέμειναν στο 0,0%, 0,25% και -0,40%, αντιστοίχως.

 Επαναβεβαίωσε, δε, την εκτίμησή του ότι τα εν λόγω επιτόκια θα παραμείνουν στο τρέχον ή και σε ακόμα

χαμηλότερο επίπεδο για μεγάλη χρονική περίοδο που θα εκτείνεται αρκετά πέραν του χρονικού σημείου της

ολοκλήρωσης του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (ΑPP).

 Αναφορικά με το πρόγραμμα ΑPP επιβεβαίωσε την πρόθεση διενέργειας αγορών ύψους €60 δισ. μηνιαίως έως τα

τέλη Δεκεμβρίου ή και περαιτέρω και πάντως έως ότου διαπιστώσει διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το

στόχο. Επανέλαβε ότι τόσο το ύψος, όσο κι η διάρκεια του προγράμματος δύναται να αυξηθούν εάν οι συνθήκες

επιδεινωθούν καθιστώντας δυσχερέστερη τη διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το στόχο.

 Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μ. Ντράγκι, δήλωσε ότι δεν έγινε καν συζήτηση για τη λήξη (exit) του προγράμματος αγορών

στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η επανεπένδυση του κεφαλαίου των τίτλων που

αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος και έληξαν.

 Το Δ.Σ. της ΕΚΤ εκτιμά ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ήπιες, αποκλείοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο

αποπληθωρισμού και απέδωσε την πρόσφατη μεταβλητότητα του πληθωρισμού σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των

τιμών της ενέργειας. Κατέληξε, δε, ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα που να στοιχειοθετούν διατηρήσιμη

άνοδο του πληθωρισμού. Όσον αφορά το προσεχές μέλλον, τον Απρίλιο αναμένει πρόσκαιρη άνοδό του λόγω της

επίδρασης των τιμών της ενέργειας. Μετά, όμως, θα υποχωρήσει στο σημερινό επίπεδο διατηρούμενος σε αυτό έως

τα τέλη του έτους.

 Ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομίας φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί. Εκτιμάται ότι οι

παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη είναι πιο ισορροπημένοι σε σχέση με

πριν παρότι εξακολουθούν να υπερτερούν αυτοί που μπορούν να επιδράσουν αρνητικά και σχετίζονται κυρίως με το

διεθνές περιβάλλον.

 Η επόμενη συνάντηση της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική έχει προγραμματιστεί για τις 8/6/17 και θα συνοδεύεται

από τη δημοσίευση των επικαιροποιημένων μακροοικονομικών προβλέψεών της. 2



Αντιδράσεις Αγορών
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 Η αναφορά το προέδρου της ΕΚΤ στην “εντεινόμενα στιβαρή” ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωζώνης έδωσε προσωρινά ώθηση στο
ευρώ, το οποίο έφτασε μέχρι το 1,093 με το δολάριο. Ωστόσο, η ισοτιμία γρήγορα υποχώρησε κάτω από τα προ της συνεδρίασης
επίπεδα, μετά την επισήμανση ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν είναι πειστικές ακόμα. Αντίστοιχη συμπεριφορά είχε και η γερμανική
δεκαετία. Οι μετοχές, οι οποίες κατέγραφαν απώλειες προ της συνεδρίασης στα πλαίσια του profit taking μετά το ράλι των τελευταίων
ημερών, περιόρισαν στο μισό τις ζημιές τους, ενώ τα spreads των εταιρικών ομολόγων (iTraxx Xover) δεν επηρεάστηκαν.

EURUSD S&P Europe 350

Γερμανική δεκαετία€ iTraxx Xover



Διαμόρφωση Πληθωρισμού 

Οι αποφάσεις της ΕΚΤ συνάδουν με την πορεία των στοιχείων της οικονομίας της Ευρωζώνης, σε σχέση με τους

παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό που αναλύουμε. Από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του

κόστους παραγωγής ασκείται ανοδική επίδραση στον πληθωρισμό, αλλά σε αισθητά μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με

τους προηγούμενους μήνες. Στον τομέα της ζήτησης (αγορά εργασίας και κενό παραγωγής) τα στοιχεία καταδεικνύουν

ουδετερότητα ή αρνητική επίδραση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, καθώς το

ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται στο μακροχρόνιο μέσον όρο του, αλλά ο ρυθμός αύξησης των μισθών είναι χαμηλός.

Οι πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (EUR IS 5Y/5Y) παραμένουν αρκετά υποτονικές, σε μεγαλύτερο βαθμό έναντι

εκείνων των προηγούμενων μηνών. Παράλληλα, η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και

της πιστωτικής επέκτασης στον πληθωρισμό παραμένει ουδέτερη. Συνολικά, τα στοιχεία του Μαρτίου καταδεικνύουν

ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό όπως και τα στοιχεία του Φεβρουαρίου. Επιπλέον, το αποτέλεσμα βάσης παύει να

είναι ανοδικό από το Μάιο και ύστερα, σηματοδοτώντας πιθανή επιβράδυνση του πληθωρισμού. Συνεπώς, η συνολική

εικόνα συνεχίζει να συνηγορεί στη διατήρηση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής για μακρύ χρονικό διάστημα.
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Επίδραση Παραγόντων στον Πληθωρισμό

Μεταβλητή

Απόκλιση                             

(στοιχεία Μαρ. 2017)

Απόκλιση                                              

(στοιχεία Φεβ. 2017)

Επίδραση στον 

Πληθωρισμό

Brent (%,Υ/Υ) 0,5 1,5 ανοδική

S&P GS Commidities  Index (%,Υ/Υ) 0,7 1,1 ανοδική

Ισοτιμία EUR (%,Υ/Υ) 0,1 -0,1 ουδέτερη

Τιμές Παραγωγού (%,Υ/Υ) 0,9 0,7 ανοδική

Ποσοστό Ανεργίας (%) 0 -0,1 ουδέτερη

Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (%,Υ/Υ) -0,5 -0,5 καθοδική

Μισθοί (%,Υ/Υ) -1,7 -1,5 πολύ καθοδική

Πρόσφορά Χρήματος Μ3 (%,Υ/Υ) -0,1 -0,1 ουδέτερη

Πρόσφορά Χρήματος Μ1 (%,Υ/Υ) 0,3 0,3 ουδέτερη

Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα (%,Υ/Υ) -0,5 -0,5 καθοδική

EUR IS 5Y/5Y FWR -2,1 -1,7 πολύ καθοδική

Τιμές Εισαγωγών (%,Υ/Υ) 0,9 0,5 ανοδική

Σύνολο -0,1 0,0 ουδέτερη



EKT: Πίνακας Επιτοκίων και Ισοτιμία EURUSD
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Date Int. Rate 
Chng 
(bps) 

EUR/USD 
3M 

Euribor 
DE 2Y DE 10Y 

Fed Funds 
Rate 

01 Jan 99 3.00%  1.1665 3.21 3.12 3.87 4.75 

08 Apr 99 2.50% -50 1.0788 2.90 2.83 3.91 4.75 

04 Nov 99 3.00% +50 1.0362 3.51 3.87 5.04 5.25 

03 Feb 00 3.25% +25 0.9894 3.5 4.35 5.44 5.75 

17 Mar 00 3.50% +25 0.9709 3.77 4.41 5.24 5.75 

27 Apr 00 3.75% +25 0.9076 4.03 4.58 5.30 6.00 

08 Jun 00 4.25% +5 0.9567 4.41 4.99 5.19 6.50 

01 Sep 00 4.50% +25 0.8997 4.83 5.12 5.19 6.50 

05 Oct 00 4.75% +25 0.8693 4.98 5.08 5.27 6.50 

10 May 01 4.50% -25 0.8808 4.76 4.25 4.93 4.50 

30 Aug 01 4.25% -25 0.9155 4.28 3.94 4.77 3.50 

17 Sep 01 3.75% -50 0.9209 4.13 3.56 4.80 3.00 

08 Nov 01 3.25% -50 0.8920 3.53 3.02 4.30 2.00 

05 Dec 02 2.75% -50 0.9998 3.35 3.59 4.48 1.25 

06 Mar 03 2.50% -25 1.0993 2.49 2.30 3.87 1.25 

05 Jun 03 2.00% -50 1.1725 2.17 2.07 3.70 1.25 

01 Dec 05 2.25% +25 1.1750 2.47 2.73 3.41 4.00 

03 Mar 06 2.50% +25 1.1945 2.67 3.08 3.56 4.50 

08 Jun 06 2.75% +25 1.2660 2.99 3.42 3.98 5.00 

03 Aug 06 3.00% +25 1.2770 3.19 3.55 3.96 5.25 

05 Oct 06 3.25% +25 1.2685 3.46 3.59 3.69 5.25 

07 Dec 06 3.50% +25 1.3300 3.66 3.70 3.70 5.25 

08 Mar 07 3.75% +25 1.3122 3.87 3.89 3.93 5.25 

05 Jun 07 4.00% +25 1.3505 4.12 4.43 4.47 5.25 

03 Jul 08 4.25% +25 1.5750 4.96 4.44 4.53 2.00 

08 Oct 08 3.75% -50 1.3660 5.39 3.05 3.78 1.50 

06 Nov 08 3.25% -50 1.2730 4.59 2.43 3.71 1.00 

04 Dec 08 2.50% -75 1.2850 3.66 2.18 3.11 1.00 

15 Jan 09 2.00% -50 1.3200 2.51 1.54 2.90 0 – 0.25 

05 Mar 09 1.50% -50 1.2550 1.75 1.10 3.00 0 – 0.25 

02 Apr 09 1.25% -25 1.3500 1.48 1.42 3.17 0 – 0.25 

07 May 09 1.00% -25 1.3450 1.32 1.40 3.40 0 – 0.25 

07 Apr 11 1.25% +25 1.4280 1.28 1.82 3.42 0 – 0.25 

07 Jul 11 1.50% +25 1.4350 1.58 1.57 2.96 0 – 0.25 

03 Nov 11 1.25% -25 1.3745 1.58 0.40 1.90 0 – 0.25 

08 Dec 11 1.00% -25 1.3340 1.47 0.29 2.01 0 – 0.25 

05 Jul 12 0.75% -25 1.2260 0.53 0.00 1.30 0 – 0.25 

02 Mar 13 0.50% -25 1.3060 0.20 -0.03 1.16 0 – 0.25 

07 Nov 13 0.25% -25 1.3300 0.23 0.08 1.68 0 – 0.25 

07 Aug 14 0.15% -10 1.3340 0.20 0.00 1.08 0 – 0.25 

04 Sep 14 0.05% -10 1.2950 0.15 -0.07 0.95 0 – 0.25 

10 Mar 16   0.00% -5 1.0860 -0.22 -0.50 0.17 0.25 – 0.50 

 

Επιτόκια ΕΚΤ [Σημείωση Ι]
Α. Ελάχιστο Επιτόκιο Προσφοράς Για Πράξεις Κύριας
Αναχρηματοδότησης / Παρεμβατικό | Refi Rate
Οι πράξεις ανοιχτής αγοράς παίζουν σημαντικό ρόλο στη
νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος και οι σκοποί
τους είναι ο επηρεασμός των επιτοκίων, η διαχείριση της
κατάστασης της ρευστότητας στην αγορά και η
σηματοδότηση της κατεύθυνσης της νομισματικής
πολιτικής. Οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης
παίζουν κεντρικό ρόλο στην επιδίωξη των σκοπών των
πράξεων ανοιχτής αγοράς του Ευρωσυστήματος.
Πρόκειται για αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή
ρευστότητας, με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα και
διάρκεια δύο εβδομάδων. Οι πράξεις αυτές
διενεργούνται από εθνικές και κεντρικές τράπεζες μέσω
τακτικών δημοπρασιών.
B. Επιτόκια Διευκόλυνσης Οριακής Χρηματοδότησης |
Lombard
Οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν τη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης
για να αποκτούν ρευστότητα μιας ημέρας από τις εθνικές
κεντρικές τράπεζες έναντι ασφάλειας με τη μορφή
αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων. Υπό κανονικές
συνθήκες, πρόσβαση των αντισυμβαλλομένων στη
διευκόλυνση δεν υπόκειται σε πιστωτικά όρια ή σε
άλλους περιορισμούς, εκτός από την υποχρέωση να
παρέχουν ως ασφάλεια επαρκή περιουσιακά στοιχεία. Το
επιτόκιο της πάγιας διευκόλυνσης οριακής
χρηματοδότησης συνήθως θέτει το ανώτατο όριο του
επιτοκίου της αγοράς για τοποθετήσεις διάρκειας μιας
ημέρας.
Γ. Επιτόκιο Διευκόλυνσης Αποδοχής Καταθέσεων | Depo
Οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
προκειμένου να πραγματοποιούν καταθέσεις διάρκειας
μίας ημέρας στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Υπό
κανονικές συνθήκες, η πρόσβαση των
αντισυμβαλλόμενων στη διευκόλυνση δεν υπόκειται σε
όρια ως προς τα ποσά των καταθέσεων ή προς άλλους
περιορισμούς. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων συνήθως θέτει το κατώτατο όριο του
επιτοκίου της αγοράς για τοποθετήσεις διάρκειας μιας
ημέρας.
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Disclaimer: Το παρόν συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου, συντάσσεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς από την Τράπεζα 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. 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 δυνατότητα 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 λήπτης της παρούσας 
πληροφόρησης πρέπει να προχωρήσει στη δική του έρευνα, ανάλυση και επιβεβαίωση της πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό το κείμενο, πριν προχωρήσει στη λήψη 
της επενδυτικής του απόφασης.

• H παρούσα πληροφόρηση δεν συνιστά έρευνα της Τράπεζας στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε 
πηγές που 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 και 
υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς ειδοποίηση. Η 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.

• Η Τράπεζα είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή παρουσία και μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο 
πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του Ομίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισημαίνεται ότι η Τράπεζα και οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου της μεταξύ άλλων:

• · Δεν υπόκεινται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη 
δημοσιοποίηση του παρόντος ή την απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. 

• · Ενδέχεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες. 

• · Ενδέχεται να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκουν άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς.

• · Ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν εκδότες.

• · Η Τράπεζα ενδεχομένως να έχει εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν.

• Η Τράπεζα και οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου της έχουν θεσπίσει, εφαρμόζουν και διατηρούν αποτελεσματική πολιτική σχετικά με τις συγκρούσεις 
συμφερόντων και συμμορφώνεται διαρκώς με τις προβλέψεις και τους κανονισμούς σχετικά με τις προνομιακές πληροφορίες και την κατάχρηση αγοράς.

• Ρητά επισημαίνεται ότι:

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

• · εφόσον τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν 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 τυχόν 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 ατομικά δεδομένα εκάστου επενδυτή και 
ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς την εκάστοτε 
εφαρμοστέα φορολογική νομοθεσία.

Το παρόν κείμενο ή μέρος του δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον συντάκτη του.


