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Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στις 

μετοχές, με επίκεντρο τις ΗΠΑ, λόγω 

αποτιμήσεων, αλλά παίρνουμε θέση για 

υπεραπόδοση στους κλάδους 

χρηματοοικονομικών και μη κυκλικών. 

Η λιγότερο ήπια ρητορική της ΕΚΤ και η 

περίοδος χάριτος που απολαμβάνουν οι 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις περιμένουμε να 

διατηρήσουν την ανοδική κίνηση του EURUSD. 

Περιμένουμε πτώση στον χρυσό. 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

 UW     OW   Neutral   

        

Μετοχές               

ΗΠΑ               

Ευρωζώνη               

Ιαπωνία               

Αναδ. Αγορές               

Βραζιλία               

Ρωσία               

Ινδία               

Κίνα               

        

Κρατικά Ομόλογα               

Κρατικά Ομόλογα ΗΠΑ                

Κρατικά Ομόλογα Γερμανίας               

Κρατικά Ομόλογα Αναδ. Αγορών               

        

Εταιρικά Ομόλογα               

Εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης ΗΠΑ               

Εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης Ευρώπης               

Εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων ΗΠΑ               

Εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων Ευρώπης               

        

Εμπορεύματα               

Χρυσός               

Πετρέλαιο               

        

Μετρητά               

        

        

   Προηγούμενη θέση    

   Τρέχουσα θέση     
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Το 2017 θα μπορούσε να ήταν η χρονιά που θα αυξανόταν ο πληθωρισμός. Η 

αμερικανική οικονομία αναπτύσσεται για 8ο συνεχόμενο έτος και η οικονομία της 

Ευρωζώνης επιταχύνεται, η ανεργία μειώνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, η 

μεταποίηση ανακάμπτει, οι τιμές του πετρελαίου έχουν ευνοϊκή βάση σύγκρισης  

και τα εταιρικά κέρδη εκτινάσσονται, δημιουργώντας προσδοκίες για αύξηση των 

μισθών. 

Ωστόσο, ο πληθωρισμός, καθώς και οι προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία των 

τιμών συνεχώς απογοητεύουν. Το αποτέλεσμα αυτού το είδαμε το Β’ τρίμηνο να 

αποτυπώνεται στο δολάριο, το οποίο κατέγραψε τη χειρότερη τριμηνιαία επίδοση 

από το Γ’ τρίμηνο του 2010 (δείκτης δολαρίου DXY –4,71%). Από την άλλη, η εξέλι-

ξη αυτή ευνοεί τις αξίες αναδυομένων αγορών, οι οποίες διεύρυναν την υπεραπό-

δοση έναντι των αναπτυγμένων. 

Παρά τις χαμηλές τιμές του πληθωρισμού, οι κεντρικές τράπεζες, με πρωτεργάτες 

την Fed και την ΕΚΤ έχουν μπει σε μια διαδικασία ομαλοποίησης της νομισματικής 

πολιτικής, προσεκτική και σταδιακή, αλλά και αρνητική, για τις αξίες ρίσκου.  

Στο στάδιο αυτό η κυκλική δυναμική παραμένει θετική για τις ριψοκίνδυνες αξίες 

σε αντίθεση με τις αποτιμήσεις. Δεδομένων των κινδύνων στο μέτωπο της ρευ-

στότητας, οι οποίοι τώρα είναι αυξημένοι και λόγω της απουσίας ενός πιστευτού 

εναλλακτικού σεναρίου ανάπτυξης, δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγο-

ντα «αποτιμήσεις», γεγονός που βρίσκεται πίσω από την επιλογή μας για (μικρή) 

υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές, αλλά και στις γεωγραφικές μας προτιμήσεις 

όπου διατηρούμε τις ΗΠΑ υποβαθμισμένες.  

Στις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση 

μας στην Ευρωζώνη, θεωρώντας προσωρινές τις αναταράξεις στις ευρωπαϊκές 

αξίες. Η Ισπανία (δείκτης Ibex 35) συγκεντρώνει αρκετά χαρακτηριστικά που είναι 

πιθανόν να οδηγήσουν σε υπεραπόδοση. 

01 
ΣΥΝΟΨΗ Στο στάδιο αυτό η κυκλική δυναμική 

παραμένει θετική για τις ριψοκίνδυνες αξίες, 

οι οποίες όμως εμφανίζονται όλο και πιο 

ακριβές. Δεδομένων των κινδύνων στο 

μέτωπο της ρευστότητας, οι οποίοι τώρα 

είναι αυξημένοι και λόγω της απουσίας ενός 

πιστευτού εναλλακτικού σεναρίου 

ανάπτυξης, δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα 

στον παράγοντα «αποτιμήσεις». 
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Σε κλαδικό επίπεδο κάνουμε στροφή σε αμυντικούς και value κλάδους. Στο πλαί-

σιο αυτό υποβαθμίζουμε τη θέση μας στον κλάδο της τεχνολογίας σε υποεπενδε-

δυμένη και στην υγεία σε ουδέτερη και αναβαθμίζουμε τους κλάδους διαρκών 

αγαθών και τις τράπεζες στις ΗΠΑ.  

Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στις αναδυόμενες αγορές, λόγω της 

θετικής δυναμικής των οικονομιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.  

Στα κρατικά ομόλογα διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση, καθώς θεωρούμε 

ότι η φάση εξομάλυνσης των επιτοκίων έχει ξεκινήσει, αλλά θα έχει διακυμάν-

σεις. Προτιμούμε τα κρατικά ομόλογα αναδυομένων αγορών (ουδέτερη θέση), 

καθώς τα spreads παραμένουν ικανοποιητικά ειδικά σε σχέση με τις περισσότε-

ρες κατηγορίες επένδυσης σταθερού εισοδήματος και τα θεμελιώδη είναι βελτιω-

μένα σε σχέση με το παρελθόν. 

Η φάση του οικονομικού κύκλου που διανύουμε και η διατήρηση της μεταβλητό-

τητας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα δικαιολογούν εν μέρει τις θετικές αποδόσεις 

και τα χαμηλά spreads των εταιρικών ομολόγων, ωστόσο η αύξηση της μόχλευσης 

και η επιμήκυνση των λήξεων των νέων εκδόσεων δημιουργούν προβληματισμό 

σε περιβάλλον αύξησης των επιτοκίων. 

Στο συνάλλαγμα, αναμένουμε η περαιτέρω μείωση των spreads ΗΠΑ-Γερμανίας  

και η περίοδος χάριτος που θα δώσουν οι επενδυτές στους ευρωπαίους πολιτι-

κούς να οδηγήσουν την ισοτιμία EURUSD σε περαιτέρω άνοδο. Στο USDJPY τα 

θεμελιώδη παραμένουν μοιρασμένα με την περιοχή του 115-116 να αποτελεί ένα 

επίπεδο «δίκαιης αποτίμησης». Στην ισοτιμία EURGBP οι πολιτικές εξελίξεις κλί-

νουν προς ένα ηπιότερο Brexit, ωστόσο η πρόσφατη επιδείνωση των οικονομικών 

μεγεθών στο Η.Β. περιορίζει την ελκυστικότητα της στερλίνας.  

Υποβαθμίζουμε τη θέση μας στον χρυσό σε αρνητική, λόγω επιδείνωσης όλων 

των παραμέτρων που παρακολουθούμε. Η διατήρηση των συνθηκών υπερπρο-

σφοράς και η πιο αδύναμη τεχνική εικόνα, μάς ωθούν να αναθεωρήσουμε χαμη-

λότερα το εύρος διακύμανσης της τιμής του πετρελαίου στο 40-55δολ/βαρ.  
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2.1 ΗΠΑ 

 Η έλλειψη συγκεκριμένου προγράμματος δημοσιονομικής τόνωσης από τη 

νέα κυβέρνηση έχει μειώσει τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί μετε-

κλογικά για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και εταιρικής κερδοφορίας. Η 

μεγάλη απόκλιση μεταξύ των πρόδρομων οικονομικών δεικτών και των 

πραγματικών οικονομικών στοιχείων, την οποία είχαμε αναλύσει στην αντί-

στοιχη προηγούμενη έκδοση (του Μαΐου), έχει μειωθεί ελαφρώς. 

 Η πιο σημαντική απόκλιση βρίσκεται στον ρυθμό μεγέθυνσης της πραγμα-

τικής προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης και του πραγματικού προσωπι-

κού εισοδήματος, που διαμορφώνονται σε χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με 

το υψηλό επίπεδο στο οποίο διαμορφώνονται οι πρόδρομοι δείκτες του 

καταναλωτή (γράφημα 1). Αντίθετα, ο ρυθμός ενίσχυσης των πραγματικών 

στοιχείων της μεταποίησης-βιομηχανίας έχει βελτιωθεί προσεγγίζοντας εν 

μέρει τους αντίστοιχους πρόδρομους δείκτες. Από τις αρχές Μαΐου, ο δείκτης 

των οικονομικών εκπλήξεων βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος, καθώς η πλειο-

ψηφία των στοιχείων που ανακοινώνονται υστερεί έναντι των προσδοκιών.  

 To 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 1,6%, ενώ για το 2017 

αναμένουμε επιτάχυνσή του στο 2,2% (γράφημα 2), λόγω κυρίως της ανά-

καμψης των επενδύσεων, ενώ ο ρυθμός ενίσχυσης της κατανάλωσης θα 

επιβραδυνθεί ελαφρώς. Διατηρούμε την προδιάθεση για ανοδική αναθεώ-

ρηση των εκτιμήσεών μας για τον ρυθμό ανάπτυξης, ιδίως εάν υπάρξει σα-

φές κυβερνητικό σχέδιο για δημοσιονομική τόνωση. Για το 2018 αναμένουμε 

περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,4%. Όμως, η ανάκαμψη 

των επενδύσεων ενδεχομένως να είναι περιορισμένη, λόγω της παραμονής 

των διεθνών τιμών ενέργειας σε χαμηλό επίπεδο και της αυξημένης δανεια-

κής μόχλευσης των εταιρειών. 

 Όμως, σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα 

εργασίας, χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και υψηλή 

δανειακή μόχλευση των νοικοκυριών είναι δύσκολο να προκύψει η ισχυρή 

δυναμική στους μισθούς και κατά συνέπεια στο πραγματικό προσωπικό εισό-

02 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οι προσδοκίες που απορρέουν από τη 

δημοσιονομική τόνωση, η οποία αναμένεται  

να υιοθετηθεί από τη νέα αμερικανική 

κυβέρνηση σε συνδυασμό με τη μετάβαση 

της Fed στην «κανονική» νομισματική 

πολιτική και τη συνέχιση της πολιτικής της 

ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ και την 

BoJ, εκτιμάται ότι θα διαμορφώσουν σε 

μεγάλο βαθμό το διεθνές οικονομικό 

περιβάλλον. Η απόκλιση των πρόδρομων 

δεικτών σε σχέση με τα πραγματικά στοιχεία 

και ο ήπιος πληθωρισμός αποτελούν δύο 

παράγοντες ανησυχίας. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 
Αναντιστοιχία μεταξύ Πρόδρομων Δεικτών  
& Πραγματικών Στοιχείων 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2 
Πραγματικό ΑΕΠ 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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δημα και στην πραγματική προσωπική κατανάλωση που θα οδηγούσαν σε 

επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, ιδίως με ταυτόχρονη σύσφιξη της νομι-

σματικής πολιτικής. 

 Ο πληθωρισμός (σύμφωνα με τον δείκτη τιμών της προσωπικής καταναλωτι-

κής δαπάνης, PCE Price Index) θα παραμείνει κοντά στο 1,5% για τους περισ-

σότερους από τους εναπομείναντες μήνες του 2017, καθώς το έντονα ανοδι-

κό αποτέλεσμα βάσης των διεθνών τιμών ενέργειας του Α’ τριμήνου έχει 

παύσει να υφίσταται από τα μέσα του Β’ τριμήνου (γράφημα 3). Εφόσον δεν 

πραγματοποιηθεί κάποια απότομη αύξηση ή μείωση των διεθνών τιμών ε-

νέργειας εκτιμούμε ότι ο μέσος πληθωρισμός για το 2017 θα διαμορφωθεί 

στο 1,7% και για το 2018 θα επιταχυνθεί ελαφρώς στο 1,8%.  

 Παρά την υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ο 

δομικός πληθωρισμός εμφάνισε το Β’ τρίμηνο σημάδια αδυναμίας αντανα-

κλώντας το πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και 

τους άλλους προαναφερθέντες λόγους. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί δημο-

σιονομική τόνωση, που θα στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση της παραγωγικό-

τητας, εκτιμούμε ότι είναι δύσκολο ο δομικός πληθωρισμός να αυξηθεί 

υψηλότερα του 1,7%-1,8% σε διατηρήσιμη βάση. Παράλληλα, το ποσοστό 

ανεργίας εκτιμούμε ότι είναι δύσκολο να υποχωρήσει υπό του 4,5% σε διατη-

ρήσιμη βάση, διότι η περαιτέρω βελτίωση στην αγορά εργασίας εκτιμούμε 

ότι θα πρέπει να απορροφηθεί από τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού συμ-

μετοχής στο εργατικό δυναμικό και στη συνέχεια να αποτυπωθεί στην επιτά-

χυνση του ρυθμού αύξησης των ονομαστικών μισθών.  

 Η Fed έχει πραγματοποιήσει τρεις αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της στην 

εκάστοτε τελευταία συνεδρίαση των τριών προηγούμενων τριμήνων. Σύμφω-

να με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της, αναμένονται μία αύξηση έως το τέ-

λος του 2017 και άλλες τρεις εντός του 2018. Αντίθετα, η αγορά (Fed Fund 

Futures) προεξοφλεί μία ή δύο εντός του 2018 και καμία έως το τέλος του 

2017. Εκτιμούμε ότι η Fed έχει προσκολληθεί υπερβολικά στην υπόσχεσή της 

για επιστροφή στην «κανονικότητα» της πολιτικής της και εκμεταλλεύεται τη 

σχετικά χαμηλή μεταβλητότητα που επικρατεί στις αγορές. 

 Η θέση μας βρίσκεται πλησιέστερα σε εκείνη της αγοράς για δύο αυξήσεις 

έως το τέλος του 2018 (γράφημα 4), διότι όπως αναφέραμε παραπάνω τόσο 

ο γενικός όσο και ο δομικός πληθωρισμός δεν μπορούν να υπερβούν το 2,0% 

σε διατηρήσιμη βάση χωρίς να πραγματοποιηθεί δημοσιονομική τόνωση ή 

απότομη αύξηση στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Επιπλέον, παρά την υποχώρη-

ση του ποσοστού ανεργίας, η αγορά εργασίας πιθανώς να μην βρίσκεται 

κοντά στο καθεστώς της «πλήρους απασχόλησης» που μπορεί να παράξει 

πληθωριστικές πιέσεις από την πλευρά της ζήτησης, λόγω του χαμηλού πο-

σοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, καθώς και των άλλων προανα-

φερθέντων λόγων.  

 Η αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης της δανειακής μόχλευσης των νοικο-

κυριών και των εταιρειών (γράφημα 5) που θα προέλθει τόσο από τις διαδο-

χικές αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της Fed όσο και από τη σταδιακή μείω-

ση των επανεπενδύσεων των λήξεων των τίτλων που κατέχει η Fed στον ισο-

λογισμό της, ενδεχομένως να επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό την καταναλω-

τική δαπάνη των νοικοκυριών και την επενδυτική δαπάνη των εταιρειών, 

ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιηθεί, ταυτόχρονα, 

δημοσιονομική τόνωση. 

 Συνεπώς, εκτιμούμε ότι οι διαδοχικές αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της 

Fed και η αυξανόμενη περικοπή των επανεπενδύσεων των λήξεων των 

τίτλων που κατέχει η Fed στον ισολογισμό της δεν πρέπει να πραγματοποι-

ηθούν ταυτόχρονα, διότι είναι πιθανό να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση 

του κόστους χρήματος και σε σημαντική ενίσχυση της ισοτιμίας του δολαρίου 

(συνεπώς σε σημαντικά σφιχτότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες) οδηγώ-

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 
Εξέλιξη Πληθωρισμού (βάσει του PCE Price Index) 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5 
Δανειακή Μόχλευση Νοικοκυριών & Εταιρειών  

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4 
Τεκμαρτή Πιθανότητα Αύξησης  
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Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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ντας σε επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Επιπλέον, είναι πιθανό να οδη-

γήσουν σε μείωση της ζήτησης και κατά συνέπεια σε υποχώρηση των διε-

θνών τιμών ενέργειας και γενικά των πρώτων υλών, οδηγώντας σε γενικευμέ-

νη αποπληθωριστική δυναμική ανάλογη με εκείνη που καταγράφηκε κατά τη 

διάρκεια των προηγούμενων ετών. 

 

 

2.2 Ευρωζώνη 

 Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών μείωσαν κατά πολύ τον μεγάλο 

πολιτικό κίνδυνο που ελλόχευε για ολόκληρη την Ευρωζώνη-Ε.Ε. πριν από 

τη διεξαγωγή τους. Η πλειοψηφία των πρόδρομων οικονομικών δεικτών 

διαμορφώνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο αντανακλώντας τις θετικές προεκτά-

σεις από τη μεγάλη μείωση του πολιτικού κινδύνου και τη συνέχιση της ε-

φαρμογής του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.  

 Η απόκλιση μεταξύ των πρόδρομων οικονομικών δεικτών και των πραγμα-

τικών οικονομικών στοιχείων που είχαμε αναλύσει στην αντίστοιχη προη-

γούμενη έκδοση (του Μαΐου) έχει μειωθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πάγιες 

επενδύσεις (γράφημα 6) ενισχύθηκαν με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό κατά τη 

διάρκεια τόσο του Δ’ τριμήνου του 2016 (3,3%), όσο και του Α’ τριμήνου του 

2017 (1,3%) όταν ο μακροχρόνιος μέσος όρος του αντίστοιχου ρυθμού αύξη-

σης είναι 0,4%. Από τον Οκτώβριο του 2016, ο δείκτης των οικονομικών εκ-

πλήξεων βρίσκεται σε θετικό έδαφος, καθώς η πλειοψηφία των στοιχείων 

που ανακοινώνονται υπερτερεί έναντι των προσδοκιών.  

 To 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 1,7%, ενώ για το 2017 

αναμένουμε επιτάχυνσή του στο 1,9% (γράφημα 7), λόγω κυρίως της επιτά-

χυνσης του ρυθμού ενίσχυσης των επενδύσεων, ενώ ο ρυθμός αύξησης της 

κατανάλωσης θα επιβραδυνθεί ελαφρώς. Διατηρούμε την προδιάθεση για 

ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών μας για τον ρυθμό ανάπτυξης, ιδίως 

εάν δεν υπάρξει αναζωπύρωση του πολιτικού κινδύνου (κυρίως από την 

Ιταλία) και διαφανεί συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος ποσοτικής 

χαλάρωσης. Για το 2018 αναμένουμε επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης 

στο 1,7%. Η εκτιμώμενη εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης είναι πιθανό να οδη-

γήσει το ποσοστό ανεργίας χαμηλότερα του 9,0% στο τέλος του 2017. 

 Ο πληθωρισμός θα παραμείνει υπό του 1,5% για τους περισσότερους από 

τους εναπομείναντες μήνες του 2017, καθώς το έντονα ανοδικό αποτέλεσμα 

βάσης των διεθνών τιμών ενέργειας του Α’ τριμήνου έχει παύσει να υφίστα-

ται από τα μέσα του Β’ τριμήνου (γράφημα 8). Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΗΠΑ: Μακροοικονομικές Εκτιμήσεις 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 

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

  Πραγματικά Στοιχεία   Εκτιμήσεις        

  2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2015 2016 2017 
  

Πραγματικό ΑΕΠ 0,8 1,4 3,5 2,1 1,4 3,0 2,5 2,0 2,6 1,6 2,2 

Κατανάλωση 1,6 4,3 3,0 3,5 1,1 2,5 2,5 2,5 3,1 2,7 2,5 

Επενδύσεις -3,3 -7,9 3,0 9,4 3,7 7,0 5,0 3,0 5,0 -1,5 3,5 

Δημόσιες Δαπάνες 1,7 -1,7 0,8 0,2 -0,9 1,0 1,0 2,0 1,8 0,8 0,5 

Εξαγωγές -0,7 1,8 10,0 -4,5 7,0 5,0 5,0 3,0 0,1 0,5 3,0 

Εισαγωγές -0,7 0,2 2,2 9,0 4,0 5,0 5,0 3,0 4,6 1,2 4,0 

Headline PCE PI 0,9 1,0 1,0 1,4 2,0 1,5 1,7 1,5 0,3 1,1 1,7 

Core PCE PI 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,5 1,6 1,6 1,3 1,7 1,6 

Ποσοστό Ανεργίας 4,9 4,9 4,9 4,7 4,7 4,4 4,4 4,4 5,3 4,9 4,5 

Fed - Παρεμβατικό Επιτόκιο 0,50 0,50 0,50 0,75 1,00 1,25 1,25 1,50 0,50 0,75 1,50 
        

ΓΡΑΦΗΜΑ 7 
Πραγματικό ΑΕΠ 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6 
Σύγκλιση μεταξύ Πρόδρομων Δεικτών  
& Πραγματικών Στοιχείων 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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κάποια απότομη αύξηση ή μείωση των διεθνών τιμών ενέργειας εκτιμούμε 

ότι ο μέσος πληθωρισμός για το 2017 θα διαμορφωθεί στο 1,5% και για το 

2018 θα επιβραδυνθεί στο 1,4%. Παρά τη σταδιακή μείωση του ποσοστού 

ανεργίας εκτιμούμε ότι είναι δύσκολο για τον δομικό πληθωρισμό να ενι-

σχυθεί υψηλότερα του 1,5% σε διατηρήσιμη βάση. Προς αυτό το συμπέρα-

σμα συντείνει η πρόσφατη δήλωση του προέδρου της ΕΚΤ Ντράγκι ότι  

«η πλειοψηφία των νέων θέσεων εργασίας είναι χαμηλής ποιότητας (με 

χαμηλότερους μισθούς ή/και με μερική απασχόληση)». 

 Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της ΕΚΤ ο πληθωρισμός θα αποκλί-

νει αρκετά από τον στόχο έως το 2019. Εκτιμούμε ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει την 

εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης έως το τέλος του 2018, 

αλλά με μικρότερο μηνιαίο μέγεθος αγορών σε σύγκριση με το τωρινό μέγε-

θος των 60 δισ. ευρώ. Επιπλέον, εκτιμούμε ότι εντός του 2018 η ΕΚΤ θα προ-

βεί σε αύξηση του deposit facility rate από το τωρινό επίπεδο του -0,40% 

(γράφημα 9). Σε κάθε περίπτωση, όμως, η σημαντική ανάκαμψη του πληθωρι-

σμού από το 2016 συνεπάγεται περιορισμό της νομισματικής πολιτικής. 

 Επίσης, δύο άλλοι λόγοι συντείνουν στη συνέχιση της εφαρμογής του προ-

γράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Παρά τη σταδιακή ανάκαμψη της τραπεζι-

κής χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, εκτιμούμε ότι 

δεν είναι ικανοποιητική, συγκρινόμενη με τη μεγάλη αύξηση του μεγέθους 

του ισολογισμού της ΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ενίσχυση της 

ισοτιμίας του ευρώ εκτιμούμε ότι η παύση της εφαρμογής του προγράμμα-

τος ποσοτικής χαλάρωσης στις αρχές του 2018 θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε μεγάλη ενίσχυση της ισοτιμίας του ευρώ επιβαρύνοντας τις εξαγωγές.  

 Όμως, δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν οι σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να 

προκύψουν από την αυξημένη διάθεση αναστολής της πραγματοποίησης 

των αναγκαίων διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, λόγω 

του εφησυχασμού που συνδέεται με τη συνέχιση της εφαρμογής του προ-

γράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Συνεπώς, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται, 

πλέον, στο εάν η νέα κυβέρνηση του νέου προέδρου της Γαλλίας σε συνερ-

γασία με τη νέα κυβέρνηση της Γερμανίας (που θα προκύψει μετά τις εκλο-

γές του Σεπτεμβρίου) προχωρήσουν σύντομα στις μεταρρυθμίσεις που 

στοχεύουν στη βαθύτερη ενοποίηση της Ευρωζώνης και στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του συνόλου της Ευρωζώνης.  

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Ευρωζώνη: Μακροοικονομικές Εκτιμήσεις 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 

  Q/Q-% Y/Y-% 

  Πραγματικά Στοιχεία  Εκτιμήσεις        

  2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2015 2016 2017 

  

Πραγματικό ΑΕΠ 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 1,9 1,7 1,9 

Κατανάλωση 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 1,7 1,9 1,7 

Επενδύσεις 0,5 1,2 0,0 3,3 1,3 1,0 1,0 0,5 3,0 3,5 5,0 

Δημόσιες Δαπάνες 0,7 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,3 1,7 1,3 

Εξαγωγές 0,4 1,2 0,4 1,7 1,2 1,0 1,0 1,0 6,0 3,0 4,0 

Εισαγωγές 0,0 1,6 0,3 3,8 1,3 1,0 1,0 0,5 7,0 4,0 6,0 

Πληθωρισμός 0,0 -0,1 0,3 0,7 1,8 1,5 1,5 1,3 0,0 0,2 1,5 

Ποσοστό Ανεργίας 10,3 10,2 9,9 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9 10,9 10,0 9,2 

EKT - Παρεμβατικό Επιτόκιο 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 
        

ΓΡΑΦΗΜΑ 8 
Εξέλιξη Πληθωρισμού 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9 
Επιτόκια ΕΚΤ & Διατραπεζικά Επιτόκια 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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2.3 Ηνωμένο Βασίλειο 

 Σημαντική επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης (σε τριμηνιαία βάση) ση-

μειώθηκε το Α’ τρίμηνο του 2017 στο 0,2% (έναντι του 0,7% του Δ’ τριμ. του 

2016 και του 0,6% του Γ’ και του Β’). To 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορ-

φώθηκε στο 1,8%, ενώ για το 2017 αναμένουμε επιβράδυνσή του στο 1,5%, 

κυρίως λόγω της επιβράδυνσης στον ρυθμό ενίσχυσης της ιδιωτικής κατα-

νάλωσης (γράφημα 10). Για το 2018 εκτιμούμε ότι είναι πιθανή η περαιτέρω 

επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία 

οι διαπραγματεύσεις για το «Brexit» δεν πραγματοποιηθούν ομαλώς. Από 

τις αρχές Μαΐου, ο δείκτης των οικονομικών εκπλήξεων βρίσκεται σε αρνητι-

κό έδαφος, καθώς η πλειοψηφία των στοιχείων που ανακοινώνονται υστερεί 

έναντι των προσδοκιών. 

 Σημαντική επιτάχυνση σημειώθηκε το 2017 στον πληθωρισμό λόγω του 

έντονα ανοδικού αποτελέσματος βάσης από τον συνδυασμό της υποχώρη-

σης της συναλλαγματικής ισοτιμίας της στερλίνας και των υψηλότερων διε-

θνών τιμών ενέργειας. Εκτιμούμε, ότι κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου ο 

πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί σε σύγκριση με το 2,9% του Μαΐου. Συνεπώς, 

ο μέσος πληθωρισμός για το 2017 εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί στο 2,5%, 

αρκετά υψηλότερα έναντι του αντίστοιχου 0,7% του 2016. Η ενίσχυση του 

πληθωρισμού είναι πιθανό να ωθήσει τη BoE να προχωρήσει στο πρώτο 

βήμα εξόδου από την πολύ χαλαρή πολιτική, αυξάνοντας ενδεχομένως το 

βασικό επιτόκιο (κατά 25μβ) στο 0,50% που ήταν κατά τη διάρκεια της περιό-

δου 2009-2016. 

 Το αποτέλεσμα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών οδήγησε σε σχημα-

τισμό κυβέρνησης μειοψηφίας που ενδεχομένως αποδειχτεί εύθραυστη 

για την κρισιμότητα των αποφάσεων που θα πρέπει να ληφθούν στο πλαί-

σιο των διαπραγματεύσεων για το «Brexit». Η εξασφάλιση της πρόσβασης 

στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά για κάποιους κρίσιμους τομείς (όπως είναι ο 

χρηματοπιστωτικός) αποτελεί το βασικό θέμα των διαπραγματεύσεων για το 

«Brexit» επηρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό τη μελλοντική εμπορική και 

επενδυτική δραστηριότητα στο Η.Β. 

 

2.4 Ιαπωνία 

 Με τριμηνιαίο ρυθμό 0,3% αναπτύχθηκε η ιαπωνική οικονομία κατά το Α΄ 

τρίμηνο του 2017, όπως και κατά τα δύο αμέσως προηγούμενα τρίμηνα 

(γράφημα 12). Η ιδιωτική κατανάλωση αποτέλεσε τον κύριο μοχλό της ανά-

πτυξης, ενώ μικρή θετική συμβολή είχαν οι καθαρές εξαγωγές και οι ιδιωτι-

κές, εκτός των κατοικιών, επενδύσεις. Σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2016, το 

πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% (Δ΄ τρίμ. 16/Δ΄ τρίμ. 15: 1,6%).  

 Για το Β΄ τρίμηνο του 2017, αλλά και για το σύνολο του έτους, ο ανωτέρω 

ρυθμός εκτιμάται πως θα διατηρηθεί σύμφωνα με τις συγκλίνουσες προβλέ-

ψεις των αναλυτών του Bloomberg. Οριακά χαμηλότερα (1,2%) τοποθετεί 

την πρόβλεψή του για το 2017 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ενώ 

σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης προβλέπει για το 2018 (στο 

0,6%) λόγω κυρίως της μικρότερης δημοσιονομικής τόνωσης της οικονομίας. 

Σημειώνεται, ωστόσο, η ευνοϊκή επίδραση στην οικονομία από την προετοι-

μασία της χώρας για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο 

Τόκιο.  

 Ενθαρρυντική για το προσεχές διάστημα είναι και η εξέλιξη των πρόδρομων 

επιχειρηματικών δεικτών. Ειδικότερα, το Β΄ τρίμηνο του 2017 ο δείκτης Τάν-

καν, για τις μεγάλες επιχειρήσεις στους εκτός μεταποίησης τομείς, έφθασε 

στο 23 (Α΄ τρίμ. 17: 20), ενώ για το τρέχον τρίμηνο εκτιμάται μείωσή του στο 

18. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις της μεταποίησης ο δείκτης ανήλθε στο 17  

(Α΄ τρίμ. 17: 12), ενώ για το τρέχον τρίμηνο εκτιμάται υποχώρησή του στο 15. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 10 
Πραγματικό ΑΕΠ 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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Παρόμοια εκτίμηση υποδηλώνει και η εξέλιξη του δείκτη Νikkei PMI στη μετα-

ποίηση (γράφημα 13), που όμως τον Ιούνιο υποχώρησε στο χαμηλότερο ση-

μείο για φέτος. Ωστόσο, το Β΄ τρίμηνο του 2017 η μέση τιμή του δείκτη δια-

μορφώθηκε στο 52,7 (Α΄ τρίμ. 17: 52,8), που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη 

τιμή των τελευταίων τριών ετών. Επισημαίνεται, επίσης, η κατά περίπου 4% 

ενίσχυση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του γεν έναντι του δολαρίου το  

Α΄ εξάμηνο του 2017.  

 Σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο εξακολουθεί να βρίσκεται ο πληθωρισμός 

αποκλίνοντας σημαντικά από τον στόχο της ΤτΙ (2%). Ειδικότερα, για δεύτε-

ρο διαδοχικό μήνα διαμορφώθηκε τον Μάιο στο 0,4%. Η εικόνα δεν διαφορο-

ποιείται ακόμα κι αν αφαιρεθεί η επίδραση των νωπών τροφίμων, οι τιμές 

τους οποίων θεωρούνται αρκετά ευμετάβλητες (στο 0,4%, Απρ. 17: 0,3%). 

 Όπως γενικά αναμενόταν, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (ΤτΙ) στην τελευ-

ταία συνεδρίασή της διατήρησε αμετάβλητη την ιδιαίτερα χαλαρή νομισματι-

κή πολιτική της προκειμένου να στηρίξει την επιτάχυνση της ανάπτυξης και 

την άνοδο του πληθωρισμού. Στο προσεχές διάστημα δεν αναμένεται κίνηση 

προς μία πιο αυστηρή πολιτική δεδομένου ότι η ΤτΙ τοποθετεί την επίτευξη 

του στόχου για τον πληθωρισμό κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού 

έτους 2018 (που λήγει τον Μάρτιο του 2019). 

 Συμπερασματικά, ο ρυθμός ανάπτυξης της ιαπωνικής οικονομίας το 2017 

εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί ελαφρά σε σχέση με το 2016, ενώ θα συνεχιστεί 

η πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική και η επεκτατική δημοσιονομική πολιτι-

κή. Ταυτόχρονα, το υψηλό δημόσιο χρέος και ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός 

θα παραμείνουν. Τέλος, οι εμπορικές σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ δεν ανα-

μένεται, στο προσεχές μέλλον, να διαφοροποιηθούν σημαντικά σε σχέση με 

τα έως σήμερα ισχύοντα.  

 

2.5 Κίνα 

 Με τον ίδιο ρυθμό με αυτόν του Α΄ τριμήνου (6,9% σε ετήσια βάση) αναπτύ-

χθηκε και το Β΄ τρίμηνο, η κινεζική οικονομία (γράφημα 14). Από τα επιμέ-

ρους στοιχεία, η βιομηχανική παραγωγή το Β΄ τρίμηνο αυξήθηκε σε σχέση με 

πέρυσι κατά 6,9% περίπου (Α΄ τρίμ. 17: 6,7%) και οι λιανικές πωλήσεις κατά 

10,8% (Α΄ τρίμ. 17: 10,0%), ενώ επιταχύνθηκε το Β΄ τρίμηνο και ο ρυθμός αύξη-

σης των εξαγωγών (9,3%, Α΄ τρίμ. 17: 7,4%) σε αντίθεση με των εισαγωγών που 

εμφάνισε τάση συγκράτησης (14,6%, Α΄ τρίμ. 17: 25,1%).  

 Επομένως, το ενδεχόμενο μιας απότομης επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυ-

ξης φαίνεται πως για φέτος έχει αποφευχθεί. Επιπλέον, από τα μέσα Απριλίου 

ο δείκτης οικονομικών εκπλήξεων βρίσκεται σε θετικό έδαφος υποδηλώνοντας 

ότι τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύονται είναι καλύτερα έναντι των προσ-

δοκιών.  

 Ωστόσο, κάποια επιβράδυνση τα επόμενα τρίμηνα είναι πιθανή, αν λάβουμε 

υπόψη μας την υποχώρηση κατά το Β΄ τρίμηνο του πρόδρομου δείκτη Caixin 

PMI στη μεταποίηση στο 50,1, τιμή οριακά υψηλότερη του ορίου του 50 που 

διαχωρίζει τη μεγέθυνση από τη συρρίκνωση, έναντι του 51,3 το Α΄ τρίμηνο. 

Επίσης, το Α΄ εξάμηνο του 2017 μετριάστηκε ελαφρά ο ρυθμός ανόδου των 

επενδύσεων σε πάγια, καθώς αυξήθηκαν κατά 8,6% (Α΄ τρίμ. 17: 9,2%), ένδειξη 

της επιχειρούμενης στροφής του αναπτυξιακού προτύπου από τις επενδύσεις 

και τις εξαγωγές στην ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης.  

 Επομένως, ο στόχος για ρυθμό ανάπτυξης το 2017, 6,5% περίπου ή και υψηλό-

τερο εάν αυτό καταστεί εφικτό, κρίνεται ως εφικτός. Βάσει των τελευταίων 

προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τις συγκλίνουσες εκτιμή-

σεις των αναλυτών στο Bloomberg, το πραγματικό ΑΕΠ της Κίνας αναμένεται 

να αυξηθεί φέτος κατά 6,6% (2016: 6,7%) και κατά 6,2%-6,3% το 2018.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 13 
Πρόδρομος Επιχειρηματικός Δείκτης PMI 

Πηγή: Datastream | Οικονομική Ανάλυση  
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 Θετική, επίσης, ένδειξη για την οικονομία, αποτελεί η διεύρυνση των συναλ-

λαγματικών διαθεσίμων της χώρας κατά το Α΄ εξάμηνο του 2017 κατά $46,3 

δισ. έναντι μείωσής τους κατά €125,2 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016 

(γράφημα 15). Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε σημαντικά και η σχετική σταθερο-

ποίηση της ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος. Ενδεικτικά, παρά τις δύο αυ-

ξήσεις του βασικού επιτοκίου της Fed, φέτος, η συναλλαγματική ισοτιμία με το 

δολάριο στις 30/6 ήταν στα 6,78 γουάν έναντι 6,94 γουάν στα τέλη του 2016. 

Συνεπώς, φαίνεται πως έχει αμβλυνθεί η πίεση για σημαντική διολίσθηση του 

νομίσματος που οδηγούσε σε μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων για τη 

στήριξη του εγχώριου νομίσματος.  

 Το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προχωρήσουν στην εισαγωγή δασμών ή άλλων περιο-

ρισμών στα κινεζικά προϊόντα φαντάζει πλέον λιγότερο πιθανό από ό,τι στις 

αρχές του έτους τουλάχιστον για το προσεχές διάστημα. Από την άλλη πλευρά, 

μικρά μόνο βήματα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της επιτυχούς αντιμετώπι-

σης των υφιστάμενων προκλήσεων και διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομί-

ας της Κίνας (π.χ. εξορθολογισμός των τιμών των ακινήτων, αναδιάρθρωση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, αντιμετώπιση του υψηλού εταιρικού χρέους). 

 Συμπερασματικά, με την προϋπόθεση ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στα 

κινεζικά προϊόντα δεν θα διαφοροποιηθεί σημαντικά και ότι δεν θα ανακύψει 

σοβαρή αναταραχή στις διεθνείς αγορές, εκτιμούμε ότι θα συνεχιστεί η ακολου-

θούμενη οικονομική πολιτική και ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2017 θα κινηθεί 

οριακά υψηλότερα του 6,5%.  

 

2.6 Ρωσία 

 Η οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τις καθαρές 

εξαγωγές, οι οποίες συμβάλλουν θετικά στο ΑΕΠ, αλλά για το τρέχον έτος η κα-

τανάλωση και οι επενδύσεις αναμένεται να είναι οι βασικοί παράγοντες ανάπτυ-

ξης. Το Ά τρίμηνο του 2017 - σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις - παρα-

τηρείται επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας, με το ΑΕΠ να αυξάνεται 

κατά 0,5% ετησίως από -0,4% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Για το 2017, η οικο-

νομική δραστηριότητα αναμένεται να σημειώσει θετικό ρυθμό μετά από δύο 

χρόνια ύφεσης και συγκεκριμένα το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί 

κατά 1,2%. 

 Οι πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας σηματοδοτούν βελτίωση στην οικονομική 

δραστηριότητα, καθώς τον Μάιο η βιομηχανική παραγωγή, η μεταποίηση, οι 

μισθοί και οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν βελτίωση. Ο πληθωρισμός παραμέ-

νει σταθερός στο 4,1% για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, καθώς είναι η πρώτη 

φορά που οι τιμές δεν σημειώνουν μείωση από τον Ιούνιο του 2016. Βασική 

αιτία τις επιβράδυνσης της τάσης του αποπληθωρισμού είναι οι αυξανόμενες 

τιμές των τροφίμων, γεγονός που είναι και η βασική πηγή ανησυχίας της Κεντρι-

κής Τράπεζας για το 2017. 

 Τον Ιούνιο, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας μείωσε το παρεμβατικό επιτόκιο 

κατά 25 μονάδες βάσης στο 9,00%, συνεχίζοντας τη χαλάρωση της νομισματικής 

πολιτικής που ξεκίνησε τον Μάρτιο. Κατά τους τελευταίους τρεις μήνες το πα-

ρεμβατικό επιτόκιο έχει μειωθεί κατά 100μβ.  

 Στον εξωτερικό τομέα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να παρα-

μείνει πλεονασματικό τα επόμενα έτη, καθώς η οικονομία παραμένει με εξαγω-

γικό προσανατολισμό. 

 Η αναμενόμενη ανάκαμψη το 2017 είναι θετική εξέλιξη με πιθανές πιέσεις 

προς τα κάτω να ασκούν οι τιμές των τροφίμων και η γεωπολιτική συγκυρία.  

 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 15 
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2.7 Βραζιλία 

 Ο βιομηχανικός κλάδος αναμένεται σταδιακά να επωφεληθεί από τη σταθε-

ροποίηση της οικονομίας, τη μείωση των επιτοκίων και σε περίπτωση που 

αντιστραφεί η τάση στον κύκλο των εμπορευμάτων. Εντούτοις, η πρόσφατη 

αναθέρμανση της αβεβαιότητας στο πολιτικό περιβάλλον της χώρας ενδέχε-

ται να επηρεάσει την τελική κατανάλωση και ιδιαίτερα τις επενδύσεις, καθώς 

και τον βιομηχανικό κλάδο. 

 Για το 2017, διατηρούμε την εκτίμησή μας, το πραγματικό ΑΕΠ να βρίσκεται 

σε θετική περιοχή με αύξηση κατά 0,6%, ετησίως, μετά από συρρίκνωση τα 

δύο προηγούμενα έτη κατά 3,6% και 3,8% το 2016 και 2015 αντίστοιχα. 

 Στα τέλη Ιουνίου, το Εθνικό Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής προχώρησε 

στη μείωση του στόχου του πληθωρισμού για το 2018 στο 4,5%, στο 4,25% το 

2019 και 4,0% το 2020. Το επιτρεπτό όριο διακύμανσης του στόχου κυμαίνε-

ται στο +/- 1,5%. Η απόφαση αυτή θεωρούμε ότι είναι ένα θετικό γεγονός, 

καθώς ο στόχος για χαμηλό και σταθερό πληθωρισμό είναι οι καλύτερες 

επιτρεπτές συνθήκες για την επιτυχή και ισχυρή οικονομική δραστηριότητα 

και ανάπτυξη.  

 Βασική πρόκληση για τη χώρα είναι η άμεση συνέχιση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε από το 2016, καθώς και η αποκατάσταση της 

σταθερότητας και το τέλος της πολιτικοοικονομικής αβεβαιότητας στη χώρα.  

 Το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε περαιτέρω τον Μάιο στα 

USD 2,9δισ. από USD 1,2δισ. πέρυσι τον Μάιο, εξαιτίας της βελτίωσης του 

εμπορικού πλεονάσματος και της συρρίκνωσης του ελλείμματος πληρωμών. 

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών παρέμεινε αμετάβλητο.  

 Η συνεχιζόμενη πολιτικοκοινωνική αβεβαιότητα αντισταθμίζει σημαντικά 

την τρέχουσα δυναμική της πραγματικής οικονομίας με το ρίσκο να επικε-

ντρώνεται προς τα κάτω. Η τρέχουσα πρόβλεψη για οικονομική δραστηριότη-

τα στο 0,6% το 2017, είναι θετική εξέλιξη μετά από δύο χρόνια συρρίκνωσης, 

εντούτοις παραμένει σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο που μπορεί να παρά-

γει η χώρα.  

 

2.8 Ινδία 

 Το πραγματικό ΑΕΠ το Ά τρίμηνο του τρέχοντος έτους επιβραδύνθηκε στο 6,1% 

ετησίως από 7,0% το Δ’ τρίμηνο. Η επιβράδυνση αυτή το Ά τρίμηνο οφείλεται 

στην καθυστερημένη αντίδραση σε συνέχεια της ξαφνικής απόφασης της κυ-

βέρνησης τον Νοέμβριο του 2016 για απόσυρση όλων των χαρτονομισμάτων 

αξίας INR 500 και INR 1,000, τα οποία και αποτελούσαν σύμφωνα με εκτιμή-

σεις το 86% του συνόλου της αξίας των χαρτονομισμάτων σε κυκλοφορία.  

 Οι πρόδρομοι δείκτες της πραγματικής οικονομίας, όπως η μεταποίηση,  

οι πωλήσεις αυτοκινήτων, το PMI δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης τον Ιού-

νιο εξαιτίας της αποδυναμωμένης εγχώριας αγοράς, αλλά και της αβεβαιό-

τητας για τον νέο έμμεσο φόρο σε αγαθά και υπηρεσίες που ξεκίνησε την 1η 

Ιουλίου. 

 Για το Δημοσιονομικό Έτος 2018, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται 

να αυξηθεί με μεγαλύτερη ένταση στο 7,5%, ετησίως, από 7,0% το προηγού-

μενο έτος, ενώ αναμένεται να συνεχίσει να ανακάμπτει και το 2019. 

 Ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά αποδυναμωμένος παρά τις αντίθετες 

εκτιμήσεις, καθώς ενδεικτικά τον Μάιο ο πληθωρισμός σημείωσε τον ιστορικά 

χαμηλό ρυθμό στο 2,2%, μία τάση που παρατηρείται από τον Νοέμβριο του 

2016. Βασικός παράγοντας των αποδυναμωμένων τιμών στον γενικό δείκτη 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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είναι η αντίστοιχη μείωση των τιμών των τροφίμων και το σχεδόν αμετάβλητο 

εγχώριο νόμισμα. Εκτιμούμε ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίζει να επιβραδύ-

νεται έως το πρώτο μισό του έτους, εντούτοις στη συνέχεια θα αντιστραφεί 

η τάση προσεγγίζοντας το όριο διακύμανσης της Κεντρικής Τράπεζας.  

 Οι προοπτικές για την οικονομία είναι θετικές για τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, 

με την οικονομική δραστηριότητα να μην δέχεται πιέσεις. Η οικονομία φαίνεται 

να μην επηρεάστηκε σημαντικά από την απόσυρση των χαρτονομισμάτων, ενώ 

τα επίπεδα του πραγματικού ΑΕΠ παραμένουν υψηλά και με ανοδική τάση. 

 

2.7 Ελλάδα 

 Στις 7 Ιουλίου ο ESM ενέκρινε την εκταμίευση της τρίτης δόσης των €8,5 δισ., 

μετά την έγκριση του συμπληρωματικού μνημονίου (SMoU) και την ολοκλή-

ρωση όλων των προαπαιτούμενων ενεργειών της δεύτερης αξιολόγησης από 

την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, δίνοντας χώρο στη μείωση της αβε-

βαιότητας στην αγορά. Σύμφωνα με το Compliance Report, υπολογίζεται ότι 

από το συνολικό κεφάλαιο του προγράμματος (€86 δισ.) έχουν μείνει αδιά-

θετα κεφάλαια ύψους €54,3 δισ., εκ των οποίων εκτιμάται ότι θα χρεια-

στούν προς εκταμίευση €26,9 δισ. αφήνοντας στο τέλος του προγράμματος 

ένα κεφάλαιο ύψους €27,4 δισ. αδιάθετο. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να 

αυξηθεί όταν καθοριστεί πλήρως το νέο πρόγραμμα του IMF. Αναφορικά με 

τη συμμετοχή του IMF -και μετά την αποστολή της επιστολής προθέσεων 

(letter of intent) από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης- αναμένεται αν 

από το IMF θα προταθεί η Kατ’ Αρχήν ‘Έγκριση (Approval in Principal) του 

αιτήματος της Ελλάδας για 14μηνη νέα συμφωνία Stand-By Agreement 

(SBA), όπως είχε ανακοινωθεί.  

 Παράλληλα, μετά και από τις δεσμεύσεις τις Ελλάδας (Eurogroup 15/05/17) 

για επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων μακροπρόθεσμα (3,5% 

του ΑΕΠ έως το 2022 και για το 2023-2060 μεγαλύτερο ή ίσο, αλλά κοντά στο 

2%), αλλά και τις εκτιμήσεις για διατήρηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ σε 

υψηλά επίπεδα, απαιτείται ένας υψηλός μακροχρόνιος ρυθμός μεγέθυνσης 

της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το χρέος θα 

παραμείνει σε σταθερά πτωτική τροχιά. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η εφαρμο-

γή των βραχυπρόθεσμων μέτρων συμβάλλει στη σημαντική μείωση των 

χρηματοδοτικών αναγκών σε μέσο και μακροπρόθεσμο επίπεδο και βελτιώ-

νει το προφίλ του χρέους.  

 Στις 2 Ιουνίου ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ η δεύτερη εκτίμηση για την 

πορεία της οικονομίας το Α’ τρίμηνο του έτους. Η αναθεώρηση των στοιχεί-

ων ήταν σημαντική, καθώς, πλέον, καταγράφεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% 

σε ετήσια και τριμηνιαία βάση έναντι αρχικής εκτίμησης για ύφεση της τάξε-

ως του -0,5% σε ετήσια βάση και -0,1% σε τριμηνιαία βάση. Ταυτόχρονα, 

καταγράφεται αναθεώρηση των εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων του 2016, 

με συνακόλουθο την εκτίμηση για σταθερότητα του ΑΕΠ στα επίπεδα του 

προηγούμενου έτους (0% ετήσιος ρυθμός μεταβολής) έναντι προηγούμενης 

εκτίμησης για οριακή ύφεση της τάξεως του -0,1% (2015: -0,3%). Η αναθεώ-

ρηση των στοιχείων του 2016, η οποία περιορίζει το αρνητικό carry over 

effect για το 2017, αλλά και αυτή των στοιχείων του Α’ τριμήνου ενισχύουν 

τις προοπτικές της οικονομίας για το τρέχον έτος, η οποία εκτιμάται ότι θα 

κινηθεί με ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 1,2%. 

 Τον Ιούνιο, οι πληθωριστικές πιέσεις που ξεκίνησαν από την αρχή της χρο-

νιάς διατηρούνται και ο πληθωρισμός ανήλθε στο 1,0% σε ετήσια βάση 

(Μάιος ’17: 1,2%, Ιούν. ’16: -0,7%), κλείνοντας το εξάμηνο στο 1,3% κοντά 

στο 1,2% που εκτιμάται ότι θα κινηθεί το 2017.  

 Το ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε τον Ιούλιο δύο δημοπρασίες εντόκων 

γραμματίων (ΕΓΕΔ), αντλώντας συνολικά €3 δισ. Πιο συγκεκριμένα, άντλησε 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ| Οικονομική Ανάλυση 
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μέσω ΕΓΕΔ 26 εβδ. ποσό ύψους €2 δισ. με απόδοση 2,78% και μέσω ΕΓΕΔ 13 

εβδ. συνολικό ποσό ύψους €1 δισ. με απόδοση 2,33%, έναντι απόδοσης 

2,97% και 2,70% σε όλες τις προηγούμενες αντίστοιχες δημοπρασίες από 

τον Μάρτιο του 2015. Ταυτόχρονα, το ύψος των προσφορών για τα ΕΓΕΔ 

των 13 εβδ. υπερκάλυψε κατά 1,85 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο 

ποσό, επίδοση πολύ υψηλότερη από τις προηγούμενες δημοπρασίες, όπου 

η υπερκάλυψη ανερχόταν σε 1,30 φορές.  

 Η ώθηση που δόθηκε στα ελληνικά κρατικά ομόλογα από το Eurogroup στις 

22 Μαΐου συνεχίστηκε και τον Ιούνιο, με τα ελληνικά spreads να σημειώ-

νουν πτώση μέσα στον μήνα κατά 83 μονάδες βάσης (μβ) φτάνοντας τις 495 

μβ, δηλαδή στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2014. Ο βασικός παράγοντας αυ-

τής της δυναμικής είναι οι προσδοκίες της αγοράς τόσο για βελτίωση στις 

συνθήκες ρευστότητας όσο και στις μακροοικονομικές προοπτικές της ελλη-

νικής οικονομίας. Ωστόσο, η καθοδική εξέλιξη των ελληνικών spreads μετά 

τη δεύτερη αξιολόγηση συνεχίζει να συνοδεύεται από σημαντική αβεβαιό-

τητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον και στην πορεία της δημοσιονομικής 

προσαρμογής και του χρέους. Ενδεικτικά, σύμφωνα με το μοντέλο των 

θεμελιωδών αποτιμήσεων των ελληνικών spreads μέσω μακροοικονομι-

κών παραγόντων, τα 10ετή spreads αρχίζουν να εμφανίζονται χαμηλά σε 

σχέση με το παρόν οικονομικό περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική 

αγορά ομολόγων εμφανίζεται υπερτιμημένη σε σχέση με τα θεμελιώδη 

μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, τα επίπεδα του δείκτη υποδηλώνουν ότι 

τα ελληνικά spreads παραμένουν οριακά κοντά στο εύλογο εύρος «δίκαιων» 

αποτιμήσεων.  

 Η αβεβαιότητα στην αγορά από την επιφυλακτικότητα τόσο στις προσδοκίες 

των επιχειρήσεων όσο και στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αποτυπώ-

νεται στην πορεία του δείκτη οικονομικού κλίματος, ο οποίος τον Ιούνιο αν 

και βελτιώθηκε στις 94 μνδ (Μάιος 17’: 93,2 μνδ), διατηρείται, ωστόσο, σε 

επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα στο τέλος του 2016 (Δεκ.16’: 95,1 μνδ). Η 

ενίσχυση του δείκτη προήλθε κυρίως από τη βελτίωση του δείκτη επιχειρη-

ματικών προσδοκιών στις κατασκευές, αλλά και του αντίστοιχου δείκτη στη 

βιομηχανία και του δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών. Η βελτίωση αυτή 

υπερκέρασε την επιδείνωση τόσο του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών 

στις υπηρεσίες όσο και στο λιανικό εμπόριο, ο οποίος μετά από 16 μήνες 

κινήθηκε πάλι σε αρνητικό έδαφος. 

 Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του έτους, η συνολική 

εξάρτηση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τον ELA υποχώ-

ρησε κατά €9,1 δισ., αντανακλώντας τις εξελίξεις στη ρευστότητα των ελλη-

νικών τραπεζών. 

 Η σταδιακή στροφή της ανάπτυξης σε θετικούς ρυθμούς, η έγκριση της 

εκταμίευσης της δόσης και η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων με 

τη μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών που συνεπάγεται, οδηγούν σε 

μια σημαντική βελτίωση του κλίματος για την ελληνική οικονομία και τις 

επενδύσεις, με αποτέλεσμα τη σημαντική αποκλιμάκωση των ελληνικών 

αποδόσεων των ομολόγων με παράλληλη μείωση των spreads, έναντι των 

αντίστοιχων γερμανικών, σε επίπεδα, όμως, που αρχίζουν να προτρέχουν 

των όποιων περαιτέρω βελτιώσεων στα θεμελιώδη. Η δυναμική αυτή είναι 

περισσότερο εμφανής στις κοντινές και μεσαίες διάρκειες. Σε μακροχρόνιο 

ορίζοντα η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, κυρίως λόγω του θέματος της 

βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Η καθυστέρηση έκδοσης αντιστοίχων 

μελετών (DSA από τους θεσμούς), αλλά και οι ανησυχίες για την επίτευξη 

ικανών μακροχρόνιων ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, ιδίως κάτω από 

το βάρος των συμφωνημένων πρωτογενών πλεονασμάτων, αποτυπώνονται 

στη μη αποκλιμάκωση των μακροχρόνιων ελληνικών αποδόσεων (20 και 25 

ετών) και στην αύξηση της κλίσης της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων 

(steepening). 

ΓΡΑΦΗΜΑ 21 
Αποτίμηση Ελληνικών Spreads 
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 Παραμένουμε σε μια συγκυρία, όπου τόσο οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες, 

αλλά και οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να σηματοδοτούν επιτάχυνση της 

οικονομικής ανάπτυξης και διατήρηση του θετικού επενδυτικού κλίματος 

αντίστοιχα. Η θετική αυτή κυκλική δυναμική υποστηρίζει τις εκτιμήσεις μας 

για ικανοποιητικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και εταιρικής κερδοφο-

ρίας και κατά συνέπεια τις προσδοκίες μας για τη διατήρηση του θετικού και 

επενδυτικού κλίματος τους επόμενους μήνες. 

 Η βασική κυκλική αβεβαιότητα στο στάδιο αυτό συνίσταται στο γεγονός ότι 

τόσο οι πρόδρομοι δείκτες όσο και οι αγορές ήδη ενσωματώνουν μια αρκετά 

θετική εικόνα για την οικονομία και την κερδοφορία και στη φάση αυτή φαί-

νεται να απουσιάζει ο καταλύτης (ή οι καταλύτες), ο οποίος θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε μια νέα ανοδική μακροχρόνια φάση των ριψοκίνδυνων αξιών. 

Στην αρχή του χρόνου οι προσδοκίες για μια επεκτατική δημοσιονομική πολι-

τική στις ΗΠΑ, που θα οδηγούσε σε άνοδο της παραγωγικότητας, αποτέλεσε 

έναν τέτοιο υποψήφιο παράγοντα. Τώρα, όμως, οι προσδοκίες αυτές έχουν 

εξασθενίσει και έχουν αντικατασταθεί από τη χαλάρωση των νομισματικών 

συνθηκών στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν προέλθει τόσο από την εξασθένιση του 

δολαρίου, αλλά και από την πτώση των μακροχρόνιων αποδόσεων. Οι κινή-

σεις αυτές οφείλονται εν μέρει στην εξασθένιση αυτή, αλλά και σε μια σειρά 

αρνητικών οικονομικών εκπλήξεων (τις οποίες η Fed θεωρεί προσωρινές). 

 Έτσι λοιπόν η ρευστότητα διαγράφεται και πάλι ως ο βασικός παράγοντας 

στήριξης του επενδυτικού κλίματος. Όπως έχουμε επισημάνει, στο πλαίσιο 

αυτό οι (υψηλές) αποτιμήσεις των αξίων έρχονται ιδιαίτερα στο προσκήνιο 

αποτελώντας πηγή κινδύνου, καθώς συνεχίζουμε να ζούμε σε ένα περιβάλλον 

υψηλής μόχλευσης και χαμηλής παραγωγικότητας, ενώ παράλληλα οι κεντρι-

κές τράπεζες έχουν αρχίσει να προβαίνουν σε μία, προσεκτική και σταδιακή, 

αλλά και αρνητική, απόσυρση της ρευστότητας.  

03 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Διατηρούμε αμυντική θέση στις μετοχικές 

αγορές, διότι οι αποτιμήσεις παραμένουν 

υψηλές και απουσιάζει ένα αξιόπιστο 

εναλλακτικό σχέδιο ανάπτυξης, καθώς 

αποσύρεται η ρευστότητα από τις 

κεντρικές τράπεζες. 

Κάνουμε στροφή από growth κλάδους σε 

value, λόγω ελκυστικότερων αποτιμήσεων. 

Υιοθετούμε αρνητική θέση στον χρυσό 

λόγω επιδείνωσης των θεμελιωδών και  

της τεχνικής εικόνας. 
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 Παρότι βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις του οικονομικού τους κύκλου, οι 

δυο βασικές κεντρικές τράπεζες (Fed & ECB), βρίσκονται σε μια διαδικασία 

ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής. Η Fed, πάνω από δυο χρόνια τώρα 

σηματοδοτεί την πρόθεση μιας πιο επιθετικής νομισματικής πολιτικής, αλλά 

οι αγορές, σωστά κατά τη γνώμη μας, δεν πείθονται ακριβώς, λόγω των ανη-

συχιών που συμμεριζόμαστε, για τη μόχλευση και την παραγωγικότητα. Από 

την άλλη πλευρά, οι αγορές συνειδητοποιούν ότι η κυκλική εικόνα της Ευρω-

ζώνης δεν συνάδει με την υπερχαλαρή νομισματική της ECB και έχουν αρχίσει 

να προεξοφλούν μια αυξημένη πιθανότητα πιο γρήγορης εξόδου από τις πολι-

τικές νομισματικής χαλάρωσης. 

 Στον βαθμό που υπερισχύει η ομαλοποίηση στο ευρωπαϊκό μέτωπο, όπως και 

συμβαίνει, οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές είναι περι-

ορισμένοι, ιδίως εάν αντιπροσωπεύουν μια ουσιαστική βελτίωση της οικονο-

μικής και πολιτικής εικόνας της Ευρωζώνης και μπορεί τελικά να προκαλέσουν 

μια παροδική μόνο αύξηση των αναταράξεων στις ευρωπαϊκές αξίες, λόγω της 

ενδυνάμωσης του ευρώ και της ανόδου των ευρωπαϊκών αποδόσεων. Αρνητι-

κή θα ήταν, όμως, μια εξέλιξη, όπου θα υπήρχε εντονότερη δραστηριοποίηση 

του μετώπου στις ΗΠΑ: Είτε καθώς οι ευρωπαϊκές ομολογιακές αποδόσεις 

συμπαρασύρουν ανοδικά τις μακροχρόνιες αμερικανικές είτε απευθείας μέσω 

μιας πιο δραστήριας Fed, η οποία θα οδηγούσε το δολάριο υψηλότερα.  

Οι αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης θα μεγεθύνονταν, εάν, παράλλη-

λα, το ανοδικό δολάριο (αλλά και κάποιος άλλος εξωγενής παράγοντας) παρέ-

συρε το πετρέλαιο πτωτικά, γεγονός που θα επανάφερε το φάσμα του απο-

πληθωρισμού στην Ευρωζώνη και την Ιαπωνία. 

 Έτσι στο στάδιο αυτό, η κυκλική δυναμική παραμένει θετική για τις ριψοκίν-

δυνες αξίες σε αντίθεση με τις αποτιμήσεις. Δεδομένων των κινδύνων στο 

μέτωπο της ρευστότητας, οι οποίοι τώρα είναι αυξημένοι και λόγω της α-

πουσίας ενός πιστευτού εναλλακτικού σεναρίου ανάπτυξης, δίνουμε μεγα-

λύτερη βαρύτητα στον παράγοντα «αποτιμήσεις» γεγονός που βρίσκεται 

πίσω από την επιλογή μας, για (μικρή) υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές, 

αλλά και στις γεωγραφικές μας προτιμήσεις, όπου διατηρούμε τις ΗΠΑ υπο-

βαθμισμένες. Οι ανοδικές πιέσεις στο μέτωπο του ευρώ και των αποδόσεων 

των ευρωπαϊκών ομολόγων είναι στο πλαίσιο των προσδοκιών μας και είναι 

πιθανό να δοκιμάσουν, βραχυπρόθεσμα, την προτίμησή μας για ευρωπαϊκές 

μετοχές. Η εξομάλυνση που παρατηρείται στην Ευρωζώνη, επαναφέρει την 

ελκυστικότητα του ευρώ ως αποθεματικό νόμισμα. Αυτό, παράλληλα με την 

άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων που παρατηρούμε είναι πιθανό να οδη-

γήσει σε σημαντικές πιέσεις στην τιμή του χρυσού.  

 Στις επιμέρους γεωγραφικές διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση μας 

στην Ευρωζώνη, θεωρώντας προσωρινές τις αναταράξεις στις ευρωπαϊκές 

αξίες. Η Ισπανία (δείκτης Ibex 35) συγκεντρώνει αρκετά χαρακτηριστικά, τα 

οποία είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε υπεραπόδοση. 

 Στις ΗΠΑ διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση, ωστόσο αναβαθμίζουμε τη 

μικρή κεφαλαιοποίηση, καθώς μετά από ένα εξάμηνο υποαπόδοσης, ξαναβρί-

σκει το αποτιμησιακό της πλεονέκτημα έναντι της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. 

Σε κλαδικό επίπεδο κάνουμε στροφή σε αμυντικούς και value κλάδους. Στο 

πλαίσιο αυτό υποβαθμίζουμε τη θέση μας στον κλάδο της τεχνολογίας σε 

υποεπενδεδυμένη και στην υγεία σε ουδέτερη και αναβαθμίζουμε τους κλά-

δους διαρκών αγαθών και τις τράπεζες στις ΗΠΑ. Οι τράπεζες θα αυξήσουν τα 

μερίσματα τους (ο κλάδος έχει το χαμηλότερο Payout ratio στις ΗΠΑ) και τις 

επαναγορές μετοχών, έχουν ισχυρούς ρυθμούς αύξησης της κερδοφορίας, οι 
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οποίοι ευνοούνται και από την άνοδο των μακροχρόνιων επιτοκίων. Ο κλάδος 

διαρκών αγαθών είναι ελκυστικός αποτιμησιακά σε σχέση με τους υπόλοι-

πους κλάδους του S&P500, καθώς έχει μείνει πίσω στο πρόσφατο ράλι. 

 Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στις αναδυόμενες αγορές, λόγω της 

θετικής δυναμικής των οικονομιών, του ασθενούς δολαρίου και της κερδοφο-

ρίας των επιχειρήσεων.  

 Στα κρατικά ομόλογα διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση, καθώς θεωρού-

με ότι η φάση εξομάλυνσης των επιτοκίων έχει ξεκινήσει, αλλά θα έχει διακυ-

μάνσεις. Προτιμούμε τα κρατικά ομόλογα αναδυομένων αγορών (ουδέτερη 

θέση), καθώς τα spreads παραμένουν ικανοποιητικά, ειδικά σε σχέση με τις 

περισσότερες κατηγορίες επένδυσης σταθερού εισοδήματος και τα θεμελιώδη 

είναι βελτιωμένα σε σχέση με το παρελθόν. 

 Η φάση του οικονομικού κύκλου που διανύουμε και η διατήρηση της μεταβλη-

τότητας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα δικαιολογούν, εν μέρει, τις θετικές απο-

δόσεις και τα χαμηλά spreads των εταιρικών ομολόγων, ωστόσο η αύξηση της 

μόχλευσης και η επιμήκυνση των λήξεων των νέων εκδόσεων δημιουργούν 

προβληματισμό σε περιβάλλον αύξησης των επιτοκίων. Προτιμούμε τα ομόλο-

γα σε δολάριο, λόγω ελκυστικότερων αποτιμήσεων. Διατηρούμε την υποεπεν-

δεδυμένη θέση στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων, καθώς οι αποτιμήσεις 

έχουν αποκλίνει σημαντικά από τα θεμελιώδη (κυρίως στις εκδόσεις σε ευρώ). 

 Στο συνάλλαγμα, αναμένουμε την περαιτέρω μείωση των spreads  

ΗΠΑ-Γερμανίας και την περίοδος χάριτος που θα δώσουν οι επενδυτές στους 

ευρωπαίους πολιτικούς για να προχωρήσουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να 

οδηγήσει την ισοτιμία EURUSD σε περαιτέρω άνοδο (βραχυπρόθεσμο εύρος 

1,11-1,1620). 

 Στο USDJPY τα θεμελιώδη παραμένουν μοιρασμένα με την περιοχή του 115-

116 να αποτελεί ένα επίπεδο «δίκαιης αποτίμησης». Διατηρούμε τη θέση μας 

στην ισοτιμία σε ουδέτερη, και ευνοείται η κίνηση σε εύρος 108-123 για το 

2017 από τα τρέχοντα επίπεδα. Μεσοπρόθεσμα, η τάση παραμένει ανοδική 

για την ισοτιμία. 

 Στην ισοτιμία EURGBP οι πολιτικές εξελίξεις κλίνουν προς ένα ηπιότερο Brexit, 

ωστόσο η πρόσφατη επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών στο Η.Β. περιορί-

ζει την ελκυστικότητα της στερλίνας. Βάσει των θεμελιωδών η ισοτιμία θα 

έπρεπε να προσεγγίσει το 0,83, ωστόσο η τεχνική εικόνα στην παρούσα φάση 

είναι υπέρ του ευρώ και σηματοδοτεί προσέγγιση των περσινών υψηλών. 

 Υποβαθμίζουμε τη θέση μας στον χρυσό σε αρνητική, λόγω επιδείνωσης όλων 

των παραμέτρων που παρακολουθούμε. Η άνοδος των πραγματικών επιτοκί-

ων στις ΗΠΑ, η πτώση της μεταβλητότητας του πληθωρισμού και η άνοδος 

του δολαρίου από το 2014, που δεν έχουν αποτυπωθεί στην τιμή, συνηγορούν 

για διατήρηση της πτωτικής τάσης του χρυσού. Στα αδύναμα θεμελιώδη έχει 

προστεθεί και η επιδείνωση της τεχνικής εικόνας του πολύτιμου μετάλλου. 

Αναμένουμε πτώση προς τα 1.100 δολάρια. 

 Η διατήρηση των συνθηκών υπερπροσφοράς και η πιο αδύναμη τεχνική εικό-

να, μας ωθούν να αναθεωρήσουμε χαμηλότερα το εύρος διακύμανσης της 

τιμής του πετρελαίου στο 40-55 δολ/βαρ. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε στρα-

τηγική buy on dips. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Επενδυτικές θέσεις 

Πηγή: Επενδυτική Στρατηγική 

Κατηγορία Επένδυσης  Επενδυτική Θέση  Αλλαγή 

Μετοχές  Υποεπενδεδυμένη   

Κρατικά Ομόλογα  Υποεπενδεδυμένη    

Εταιρικά Ομόλογα  
Επενδυτικής Αξιολόγησης 

Ουδέτερη  

Εταιρικά Ομόλογα  
Υψηλών Αποδόσεων  

Υποεπενδεδυμένη    

Ομόλογα  
Αναδυομένων Αγορών  

Ουδέτερη   

Μετοχές  
Αναδυομένων Αγορών  

Υπερεπενδεδυμένη    

Μετρητά  Υπερεπενδεδυμένη   

EURUSD  Υπέρ EUR  ↑ 

USDJPY  Ουδέτερη   

EURGBP  Υπέρ GBP   

Χρυσός  Αρνητική  ↓ 

Πετρέλαιο  Ουδέτερη    
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4.1 Κρατικά Ομόλογα: Ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα και 

θα περιορίζει τις τάσεις για πιο σφικτή νομισματική πολιτική. Ωστόσο, οι 

κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν την προσπάθεια ομαλοποίησης της πολύ 

χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Εκτιμούμε υψηλότερα επιτόκια σε ΗΠΑ και 

Γερμανία. Προτιμούμε US Treasuries σε σχέση με Bunds, λόγω καλύτερης 

θεμελιώδους και τεχνικής εικόνας. 

 Τα δεκαετή επιτόκια των κρατικών ομολόγων ΗΠΑ και Γερμανίας κινήθηκαν 

πτωτικά στο μεγαλύτερο μέρος του Β’ τριμήνου, καθώς τα στοιχεία για τον 

πληθωρισμό απογοήτευαν, ωστόσο στις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις 

η εικόνα ανεστράφη διά χειρός Mario Draghi, με αποτέλεσμα η αμερικανική 

δεκαετία να κλείσει στο 2,30% (-8μβ) και η γερμανική στο 0,47% (+14μβ).  

 Η απόκλιση στον βαθμό βελτίωσης της οικονομίας που συνεχίζουν να απο-

τυπώνουν οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες με τους δείκτες οικονομικής 

συγκυρίας σε συνδυασμό με την αρνητική σύγκριση βάσης των τιμών του 

πετρελαίου οδηγούν τους επενδυτές να κρατούν χαμηλά τις εκτιμήσεις τους 

για τα μακροχρόνια επιτόκια. Από την άλλη οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες 

προκηρύσσουν ξεκάθαρα το τέλος της περιόδου χαλαρής νομισματικής 

πολιτικής. Αν τα οικονομικά στοιχεία δεν επιδεινωθούν πολύ, θεωρούμε ότι 

θα επικρατήσει η δύναμη των κεντρικών τραπεζών και θα οδηγήσει τα επι-

τόκια σταδιακά υψηλότερα. 

Κρατικά Ομόλογα ΗΠΑ 

 Βάσει της μορφής της καμπύλης των αποδόσεων (επίπεδο, κλίση και καμπυλό-

τητα) των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, της φάσης του κύκλου που βρί-

σκεται η αμερικανική οικονομία (βάσει του πρόδρομου δείκτη ISM του μετα-

ποιητικού τομέα), της πραγματικής απόδοσης του πενταετούς ομολόγου και 

της τεκμαρτής μεταβλητότητας (VIX) του αμερικανικού χρηματιστηρίου, η 

«δίκαιη» απόδοση (yield) για το δεκαετές αμερικανικό κρατικό ομόλογο σε 

04 
ΟΜΟΛΟΓΑ Αναμένουμε οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις 

των ομολόγων ΗΠΑ να κινηθούν σε λίγο 

υψηλότερα επίπεδα. 

Τα γερμανικά επιτόκια αναμένουμε να 

κινηθούν υψηλότερα, καθώς σταδιακά 

αποσύρει το QE η EKT. 

Προτιμούμε τα εταιρικά ομόλογα 

επενδυτικής διαβάθμισης εκδοτών ΗΠΑ. 

Αποδόσεις 10ετίας ΗΠΑ  
& Πληθωριστικές προσδοκίες ΗΠΑ 

ΓΡΑΦΗΜΑ 25 
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ορίζοντα εξαμήνου θα είναι περίπου 30μβ υψηλότερα σε σύγκριση με εκεί-

νη που διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιουνίου (2,30%), δηλαδή περίπου στο 

2,60%. Η μικρή αύξηση της «δίκαιης» απόδοσης σε σύγκριση με την εκτίμηση 

σε ορίζοντα εξαμήνου (2,50%) της προηγούμενης αντίστοιχης έκδοσης της 

Επενδυτικής Στρατηγικής (του Μαΐου) οφείλεται κυρίως στη μείωση της κλίσης 

της καμπύλης των αποδόσεων, λόγω της αύξησης της βραχυπρόθεσμης (2Υ) 

απόδοσης και της μείωσης της μακροπρόθεσμης (10Υ) απόδοσης που σημειώ-

θηκαν από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Ιουνίου. Επιπλέον, η τρέχουσα από-

δοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου αποκλίνει σε σημαντικό βαθμό από 

τον ετήσιο ρυθμό ενίσχυσης του ονομαστικού ΑΕΠ (4,1%) του Α’ τριμήνου 

του 2017, καθώς και του μέσου όρου του (3,7%) της τελευταίας πενταετίας, 

με τον οποίο εμφανίζει σημαντική μακροχρόνια συσχέτιση. 

 Οι επενδύσεις ξένων επενδυτών του επίσημου τομέα σε US Treasuries κατέ-

γραψαν ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο του 2015 και έκτοτε υποχωρούσαν 

διαρκώς μέχρι τον Νοέμβριο του 2016. Από τον περασμένο Νοέμβριο η πτωτι-

κή τάση εξασθένησε και τους πρώτους μήνες του 2017 καταγράφεται εκ νέου 

αύξηση. Αντίστοιχη είναι η πορεία των τοποθετήσεων από την Κίνα.   Η πορεία 

των θεσμικών ροών συμπίπτει με την πτώση (Ιούνιο ‘15-Ιούνιο ‘16) και τη 

μετεκλογική άνοδο των αμερικανικών επιτοκίων, σηματοδοτώντας τη γενι-

κότερη τάση αναζήτησης αποδόσεων που επικρατεί (γράφημα 27). 

 Από την άλλη οι μακροοικονομικές εκτιμήσεις της Fed σε συνδυασμό με την 

ήπια ρητορική σηματοδοτούν μόνο μία ακόμα αύξηση του βασικού επιτοκίου 

εντός του 2017, περιορίζοντας την πίεση στο κοντινό μέρος της καμπύλης. 

 Εντυπωσιακό είναι το short covering που έχει πραγματοποιηθεί στα US Treas-

uries. Οι κερδοσκοπικές θέσεις από ιστορικά υψηλά επίπεδα short έχουν γυρί-

σει σε διάστημα έξι μηνών σε θέσεις long, οι οποίες διαμορφώνονται σε πολυ-

ετή υψηλά (γράφημα 28). Συγκεκριμένα, τα τρέχοντα επίπεδα long θέσεων 

βρίσκονται +1,3 τυπικές αποκλίσεις από τον μακροχρόνιο μέσο όρο, σε σχέ-

ση με -2 τυπικές αποκλίσεις που βρίσκονταν στην αρχή του έτους. Παρόλο 

που οι κερδοσκοπικές θέσεις στα US Treasuries ιστορικά λειτουργούν ως 

contrarian δείκτης, η ισχύς του σήματος είναι πιο έντονη στην περίπτωση 

των ακραίων short θέσεων σε σχέση με τις ακραίες long. Επομένως, θεωρού-

με χαμηλής ισχύος σήμα πώλησης τις σημερινές υψηλές long θέσεις. 

 Η τεχνική εικόνα των τιμών της αμερικανικής 10ετίας, (BBG Ticker TY1), είναι 

αρνητική. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, οι τιμές των ομολόγων κινούνται πτω-

τικά και το ίδιο ισχύει για τους τεχνικούς δείκτες. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, 

ισχύουν τα ίδια, οι τιμές κινούνται πτωτικά τόσο για τα ομόλογα όσο και για 

τους τεχνικούς δείκτες, απλά η κίνηση αυτή είναι πιο ομαλή σε σχέση με τη 

βραχυπρόθεσμη.  

 Περιμένουμε τα επιτόκια της αμερικανικής δεκαετίας να κινηθούν σε υψη-

λότερα επίπεδα λόγω επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης και περισσότερο 

επεκτατικής ρητορικής της Fed. Ωστόσο, η υποχώρηση των πληθωριστικών 

πιέσεων θα αποτρέψει τις έντονες ανοδικές εξάρσεις.  

 Παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, καθώς 

πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε περισσότερη αξία σε άλλες κατηγορίες  

επενδύσεων. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 27 
Επενδύσεις σε US Treasuries  
(επίσημος τομέας και Κίνα) 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 28 
Z-Score κερδοσκοπικών θέσεων σε US Treasuries 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 26 
Δεκαετία ΗΠΑ και Ονομαστικό ΑΕΠ 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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Κρατικά Ομόλογα Γερμανίας 

 Βάσει της μορφής της καμπύλης των αποδόσεων (επίπεδο, κλίση και καμπυ-

λότητα) των γερμανικών κρατικών ομολόγων, της φάσης του κύκλου που βρί-

σκεται η οικονομία της Ευρωζώνης (βάσει του γενικού πρόδρομου δείκτη του 

οικονομικού κλίματος), της πραγματικής απόδοσης του πενταετούς ομολόγου 

και της τεκμαρτής μεταβλητότητας (VDAX) του γερμανικού χρηματιστηρίου η 

δίκαιη απόδοση (yield) για το δεκαετές γερμανικό κρατικό ομόλογο σε ορί-

ζοντα εξαμήνου θα είναι περίπου 20μβ υψηλότερα σε σύγκριση με εκείνη 

που διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιουνίου (0.50%), δηλαδή περίπου στο 

0,70%. Η αύξηση στην εκτίμηση της «δίκαιης» απόδοσης σε σύγκριση με την 

εκτίμηση σε ορίζοντα εξαμήνου (0,50%) της προηγούμενης αντίστοιχης 

έκδοσης της Επενδυτικής Στρατηγικής οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 

πραγματικής πενταετούς απόδοσης (σε λιγότερο αρνητικό μέγεθος), λόγω 

κυρίως της επιβράδυνσης του πληθωρισμού και της αύξησης της ονομαστικής 

πενταετούς απόδοσης (σε λιγότερο αρνητικό μέγεθος) που σημειώθηκαν από 

τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Ιουνίου.  

 Επιπλέον, η τρέχουσα απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου αποκλί-

νει σε σημαντικό βαθμό από τον ετήσιο ρυθμό ενίσχυσης του ονομαστικού 

ΑΕΠ της Ευρωζώνης (2,5%) του Α’ τριμήνου του 2017, καθώς και του μέσου 

όρου του (1,9%) της τελευταίας πενταετίας, με τον οποίον εμφανίζει σημα-

ντική συσχέτιση. Επίσης, η μεγάλη μείωση του πολιτικού κινδύνου από τα 

αποτελέσματα των εκλογών στη Γαλλία, ενδεχομένως ασκήσει ανοδική πίεση 

στις αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων, καθώς μειώνεται ο βαθ-

μός του «ασφαλούς καταφυγίου» των γερμανικών κρατικών ομολόγων. 

 Η διαφορά ανάμεσα στη δεκαετή απόδοση ΗΠΑ-Γερμανίας έχει μειωθεί στις 

180μβ (έναντι των 230μβ που ήταν στο τέλος του 2016 και των 200μβ που 

ήταν στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2017), που όμως κρίνεται υψηλό σε 

σχέση με τη διαφορά του πληθωρισμού ΗΠΑ (Δείκτης Τιμών Καταναλωτικής 

Δαπάνης) – Γερμανίας (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή). Σύμφωνα με τα στοιχεία 

του Μαΐου, στη Γερμανία σημειώθηκε οριακά υψηλότερος πληθωρισμός 

(1,5%), έναντι εκείνου στις ΗΠΑ (1,4%). Επιπλέον, ο βασικός πρόδρομος δεί-

κτης στη Γερμανία (IFO) διαμορφώθηκε τον Ιούνιο υψηλότερα κατά 1,5 τυπι-

κές αποκλίσεις έναντι του μακροχρόνιου μέσου όρου του, ενώ ο αντίστοιχος 

δείκτης στις ΗΠΑ (ISM Manufacturing) κατά 1,2 τυπικές αποκλίσεις. Συνεχίζου-

με να αναμένουμε σύγκλιση του spread με τη διαφορά των πληθωρισμών.  

 Η τεχνική εικόνα των τιμών της Γερμανικής 10ετίας, (RX1 ) είναι αρνητική. 

Βραχυπρόθεσμα οι τιμές των ομολόγων κινούνται πτωτικά και ισχύει το ίδιο 

για τους τεχνικούς δείκτες, όπου και αυτοί κινούνται πτωτικά. Θα θέλαμε, 

όμως, να επισημάνουμε ότι τους τελευταίους μήνες δεν έχουμε ξεκάθαρη 

τάση στις τιμές των ομολόγων. Ο δείκτης κινείται ανάμεσα στις 166 και τις 

158 μονάδες έχοντας ταλαντωθεί αρκετές φορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο 

επίπεδα. Μεσοπρόθεσμα τόσο οι τιμές των ομολόγων όσο και οι τεχνικοί 

δείκτες κινούνται πτωτικά.  

 Συμπερασματικά, ακόμα και με τις τρέχουσες ήπιες πληθωριστικές προσδοκί-

ες η γερμανική δεκαετία εμφανίζεται ακριβή. Παράλληλα στα τρέχοντα επί-

πεδα δεν αποτιμά τη σταδιακή μείωση των αγορών ομολόγων από την ΕΚΤ. 

 Παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι στα γερμανικά κρατικά ομόλογα, καθώς 

πιστεύουμε πως στα τρέχοντα επίπεδα οι αποδόσεις στη λήξη δεν αποζη-

μιώνουν τους επενδυτές για τον κίνδυνο διάρκειας που εμπεριέχουν. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 30 
Απόκλιση επιτοκίων και πληθωρισμού 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 29 
Δεκαετία Γερμανίας και Ονομαστικό ΑΕΠ 
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4.2 Ομόλογα περιφέρειας Ευρωζώνης 

 Τα spreads των ομολόγων των περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης συρρι-

κνώθηκαν το Β’ τρίμηνο του έτους με τη μεγαλύτερη πτώση να παρατηρείται 

στα ελληνικά και πορτογαλικά spreads. Η αποκλιμάκωση του πολιτικού ρί-

σκου στην Ευρωζώνη, οι ενέργειες εξυγίανσης του ευρωπαϊκού τραπεζικού 

κλάδου και οι αγορές από την ΕΚΤ επανέφεραν το ενδιαφέρον των επενδυτών 

στα ομόλογα της περιφέρειας.  

 Η ύπαρξη ενός πρόθυμου αγοραστή (ΕΚΤ) για τα ομόλογα των περιφερειακών 

κρατών της Ευρωζώνης είναι ένας βασικός λόγος για την παραμονή των 

spreads στα τρέχοντα επίπεδα. Ωστόσο, η συζήτηση για τον περαιτέρω σταδι-

ακό περιορισμό του προγράμματος έχει ενταθεί και οδηγεί σε ανατιμολόγηση 

των μακροχρόνιων επιτοκίων. Η μέχρι στιγμής άνοδος των γερμανικών επιτο-

κίων δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τα spreads των περιφερειακών χωρών, 

καθώς είναι αποτέλεσμα της θετικής δυναμικής της οικονομίας της Ευρωζώ-

νης, η οποία αποτυπώνεται στη ρητορική της ΕΚΤ. Ωστόσο, αν τα γερμανικά 

δεκαετή επιτόκια κινηθούν πάνω από το 0,70%, πιθανώς όταν ανακοινώσει 

η ΕΚΤ τον περαιτέρω περιορισμό των αγορών, σε μία περίοδο που μπορεί 

να επιστρέφει η πολιτική αβεβαιότητα με αφορμή τις επικείμενες ιταλικές 

εκλογές, θα οδηγήσουν τα spreads σε υψηλότερα επίπεδα. 

 Αποφεύγουμε τις τοποθετήσεις στα ομόλογα της περιφέρειας της Ευρωζώ-

νης, καθώς οι προσδοκώμενες αποδόσεις δεν αποζημιώνουν για το ρίσκο 

που αναλαμβάνουμε.  

 

4.3 Ομόλογα αναδυομένων αγορών: Ουδέτερη Θέση 

 Τα κρατικά ομόλογα αναδυομένων αγορών σε τοπικό νόμισμα συνέχισαν να 

πρωταγωνιστούν στις αποδόσεις το Β’ τρίμηνο του έτους σημειώνοντας κέρδη 

3,3%, ενώ από την αρχή του έτους η απόδοση διαμορφώθηκε στο 10%. Μι-

κρότερα κέρδη (2,0% στο τρίμηνο και 6,0% από την αρχή του έτους) σημειώ-

νουν τα ομόλογα σε ξένο νόμισμα, στα οποία η θετική απόδοση στο τρίμηνο 

προέκυψε από την πτώση των αμερικανικών επιτοκίων και όχι από τη συρρί-

κνωση των spreads. 

 Tο spread των κρατικών ομολόγων αναδυομένων αγορών κινήθηκε σε μικρό 

εύρος στο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στις 342μβ(δείκτης JP Morgan EMBI 

Plus Sovereign), 0,5 τυπική απόκλιση κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο. Βάσει 

του spread, τα ομόλογα αναδυομένων αγορών εμφανίζονται περισσότερο 

ελκυστικά από τις περισσότερες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Μόνο 

τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης σε δολάριο έχουν φθηνότερες 

αποτιμήσεις σε σχέση με τον ιστορικό τους μέσο όρο. 

 Επίσης, τα θεμελιώδη μεγέθη των αναδυομένων οικονομιών είναι σημαντι-

κά βελτιωμένα σε σχέση με το παρελθόν, ενώ σε κυκλικό επίπεδο η ανάπτυ-

ξη αναμένεται να επιταχυνθεί φέτος και να διευρυνθεί η ψαλίδα με τις ανε-

πτυγμένες οικονομίες. Η αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων, η μείω-

ση των ελλειμμάτων και η συνετή νομισματική πολιτική έχουν βάλει τις ανα-

δυόμενες αγορές σε έναν ενάρετο κύκλο, o οποίος αποτυπώνεται στη μέση 

πιστοληπτική διαβάθμιση, η οποία από ΒΒ1 το 2007 διαμορφώνεται πλέον σε 

ΒΒΒ-. Για το 2017 οι αναδυόμενες οικονομίες αναμένεται να επιταχύνουν, 

κυρίως λόγω της εξόδου από την ύφεση των οικονομιών της Ρωσίας και της 

Βραζιλίας. Επίσης, καθώς επιταχύνονται οι οικονομίες τους, η άνοδος των 

τοπικών νομισμάτων έναντι του δολαρίου μπορεί να συνεχιστεί. 

 Εκτός από τη βελτίωση των θεμελιωδών, ωστόσο, απουσιάζουν οι ισχυροί 

καταλύτες για σημαντική περαιτέρω συρρίκνωση των spreads. Η υποτίμηση 

του δολαρίου έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό αποτυπωθεί στη συρρίκνωση των 

ΓΡΑΦΗΜΑ 31 
Spreads ομολόγων περιφέρειας Ευρωζώνης 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 32 
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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spreads από τα υψηλά του 2016, ενώ τα επιτόκια στις ανεπτυγμένες αγορές 

δύσκολα να υποχωρήσουν πολύ χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. 

 Η αναζήτηση ικανοποιητικών αποδόσεων από τους επενδυτές σε ένα περι-

βάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων παραμένει σημαντικός παράγοντας που 

συνεχίζει να τροφοδοτεί το ενδιαφέρον για ομόλογα αναδυομένων αγορών. 

Είναι ενδεικτικό ότι οι εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια αναδυομένων αγορών, 

το Α’ εξάμηνο, έχουν υπερβεί τα περσινά επίπεδα στην αντίστοιχη περίοδο.  

 Ωστόσο, η μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίων σε σύντομο χρονικό διάστημα 

σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια αναδυομένων αγορών, μας προβλημα-

τίζει, καθώς σε περιβάλλον αποστροφής στον κίνδυνο οι μαζικές ρευστο-

ποιήσεις σε μία κατηγορία επενδύσεων με σχετικά χαμηλή εμπορευσιμότη-

τα μπορεί να προκαλέσουν σημαντική πτώση στις αποτιμήσεις. Μία απότο-

μη και έντονη άνοδος των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες αγορές μπορεί να 

πυροδοτήσει μία τέτοια εξέλιξη. 

 Διατηρούμε την ουδέτερη θέση στις αναδυόμενες αγορές με προτίμηση στα 

κρατικά ομόλογα, καθώς η υπερβάλλουσα απόδοση που προσφέρουν (carry) 

παραμένει ελκυστική σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες σταθερού εισοδή-

ματος και σε σχέση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα 

ο βασικός κίνδυνος εμφανίζεται στα επίπεδα μόχλευσης των αναδυομένων 

οικονομιών, τα οποία, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα των ανε-

πτυγμένων, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.  

 Επίσης η μεγάλη και απότομη δημοφιλία της συγκεκριμένης κατηγορίας επέν-

δυσης μπορεί να σηματοδοτεί μία διόρθωση τους επόμενους μήνες, την οποί-

α όμως θα χρησιμοποιούσαμε σαν ευκαιρία για αγορά, καθώς τα θεμελιώδη 

παραμένουν αρκετά ισχυρά.  

 

4.4 Εταιρικά ομόλογα: Διατηρούμε ουδέτερη θέση στα ομόλογα επενδυτικής 

διαβάθμισης, καθώς οι αποτιμήσεις δεν είναι ούτε φθηνές ούτε ακριβές, αλλά 

είμαστε σε επιφυλακή για περαιτέρω αύξηση της μόχλευσης. Η απόκλιση των 

θεμελιωδών από τα spreads είναι πιο έντονη και αυξάνεται στα ομόλογα υψη-

λών αποδόσεων, για αυτό παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι. 

 Τα εταιρικά ομόλογα προσέφεραν θετικές αποδόσεις το Β’ τρίμηνο του έτους. 

Τα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης ΗΠΑ πρωταγωνίστησαν, καθώς ευνοή-

θηκαν και από την πτώση των μακροχρόνιων επιτοκίων βάσης στις ΗΠΑ, ενώ 

τα ομόλογα Ευρωζώνης ενισχύθηκαν οριακά, καθώς το τρέχον επιτόκιο κάλυ-

ψε οριακά τις απώλειες από την άνοδο των επιτοκίων βάσης. 

 Στη φάση στην οποία βρίσκεται ο γενικός πρόδρομος δείκτης του οικονομικού 

κλίματος στις ΗΠΑ (υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του και ταυτό-

χρονα κινείται με αυξητική τάση), τα εταιρικά ομόλογα ιστορικά καταγρά-

φουν μέση πραγματική ετησιοποιημένη απόδοση 2,28%, θετική, αλλά ση-

μαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με τις άλλες φάσεις του οικονομικού κύ-

κλου (επιβράδυνση=5,28%, ύφεση=4,92%, ανάκαμψη=4,68%). Τα κρατικά 

ομόλογα καταγράφουν μικρότερη απόδοση (0,36%).  

 Στην Ευρώπη, στη φάση στην οποία βρίσκεται ο γενικός πρόδρομος δείκτης 

του οικονομικού κλίματος (υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του και 

ταυτόχρονα κινείται με αυξητική τάση) τα εταιρικά ομόλογα ιστορικά κατα-

γράφουν μέση πραγματική ετησιοποιημένη απόδοση της τάξης του 0,60%, 

οριακά θετική και σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με τις άλλες φάσεις 

του οικονομικού κύκλου (επιβράδυνση= 3,96%, ύφεση=4,68%, ανάκαμ-

ψη=4,20%). Τα αντίστοιχα κρατικά ομόλογα, όμως, καταγράφουν μικρότερη 

απόδοση (0,12%).  

ΓΡΑΦΗΜΑ 33 
Spreads αναδυομένων αγορών και Δολάριο 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Επίσης, η μεταβλητότητα των μετοχικών αγορών, με την οποία τα spreads 

παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση, παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 

γεγονός που δικαιολογεί τα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα των spreads.  

 Η ανάλυση των θεμελιωδών των εταιρειών (ως δείγμα λαμβάνονται οι εται-

ρείες του S&P500 (ex-fin) ) στις ΗΠΑ, φανερώνει ότι οι δείκτες μόχλευσης και 

κάλυψης τόκων διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με την ιστορία 

τους, με τον δείκτη Net Debt/Ebitda να διαμορφώνεται στο 1,64x και τον δεί-

κτη κάλυψης τόκων στο 10,45x, το χαμηλότερο σημείο από το 2010. Στην Ευ-

ρωζώνη (ως δείγμα λαμβάνονται οι εταιρείες του Euro Stoxx (ex-fin), ο δεί-

κτης Net Debt/Ebitda διαμορφώνεται στο 2,35x κοντά σε υψηλά 12ετίας, 

ενώ ο δείκτης κάλυψης τόκων στο 7,40x, κοντά στα υψηλά της τελευταίας 

10ετίας.  

 Τα spreads των ομολόγων επενδυτικής διαβάθμισης στις ΗΠΑ διαμορφώνο-

νται κοντά στον ιστορικό μέσο όρο τους (122μβ). Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη 

τη μέση διάρκεια των εκδόσεων (effective duration), η οποία έχει αναρριχηθεί 

στα 7,7 έτη (σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο των 6,4 ετών), το spread ανά 

μονάδα ρίσκου διάρκειας διαμορφώνεται χαμηλότερα του ιστορικού του μέ-

σου όρου. Στα επίπεδα αυτά οι αποτιμήσεις δεν είναι ακριβές, αλλά βάσει  

της υψηλής για τα ιστορικά δεδομένα μόχλευσης μας κάνουν επιφυλακτι-

κούς για τη συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης. 

 Οι αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων επενδυτικής διαβάθ-

μισης δεν είναι ελκυστικές, καθώς διαμορφώνονται χαμηλότερα του ιστορι-

κού μέσου όρου των 89μβ, ενώ αν συνυπολογίσουμε και το αυξημένο ρίσκο 

διάρκειας -στα 5,4 έτη- οι αποτιμήσεις είναι ακριβές. Με τα θεμελιώδη να 

επιδεινώνονται και το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ να βαίνει μει-

ούμενο, το risk reward δεν είναι ελκυστικό.  

 Διατηρούμε την ουδέτερη θέση μας στα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης, 

καθώς οι προσδοκώμενες αποδόσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία επένδυ-

σης είναι μικρές και τα θεμελιώδη επιδεινώνονται. Προτιμούμε τις εκδόσεις 

εταιρειών ΗΠΑ. 

 Στη φάση στην οποία βρίσκεται ο γενικός πρόδρομος δείκτης του οικονομικού 

κλίματος στις ΗΠΑ (υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του και ταυτό-

χρονα κινείται με αυξητική τάση) τα εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης 

ιστορικά καταγράφουν μέση πραγματική ετησιοποιημένη απόδοση 5,28%, 

τη δεύτερη υψηλότερη σε σύγκριση με τις άλλες φάσεις του οικονομικού 

κύκλου (επιβράδυνση=5,28%, ύφεση=1,56%, ανάκαμψη=10,20%), ενώ κατα-

γράφουν σημαντικά καλύτερες αποδόσεις από τα ομόλογα επενδυτικής δια-

βάθμισης. 

 Στην Ευρώπη, στη φάση στην οποία βρίσκεται ο γενικός πρόδρομος δείκτης 

του οικονομικού κλίματος (υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του και 

ταυτόχρονα κινείται με αυξητική τάση) τα εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδο-

σης ιστορικά καταγράφουν μέση πραγματική μηνιαία απόδοση της τάξης 

του 6,12%, (επιβράδυνση= -9,00%, ύφεση=9,24%, ανάκαμψη=11,40%).  

 Η πορεία των spreads ΗΠΑ και Ευρώπης συνεχίζει να αποκλίνει από τα θε-

μελιώδη μεγέθη, καθώς διαμορφώθηκαν στο τέλος του τριμήνου στις 340μβ 

και 238μβ αντίστοιχα, χαμηλότερα από τους ιστορικούς μέσους όρους. Αν 

συνυπολογίσουμε τη διάρκεια των εκδόσεων, το spread ανά μονάδα ρίσκου 

διάρκειας είναι 0,5 και 1,1 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τον ιστορικό μέσο 

όρο αντίστοιχα. Παρόλο που η συγκεκριμένη κατηγορία ευνοείται στη φάση 

του οικονομικού κύκλου, διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση, καθώς οι 

τρέχουσες αποτιμήσεις είναι ακριβές. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 34 
US IG Spreads και δείκτης μεταβλητότηταςVix 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 36 
Z-Score HY Spread / Effective Duration  

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 35 
Z-Score IG Spread / Effective Duration  

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16

US EU



27                 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     Επενδυτική Στρατηγική 

 Οι αγορές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία παρά τον περιορισμό των 

προσδοκιών για δημοσιονομική τόνωση στις ΗΠΑ, το ρευστό πολιτικό σκηνικό  

(απόρρητες πληροφορίες σε Ρωσία, κατάθεση πρώην διευθυντή FBI, απόσυρ-

ση από συμφωνία για το κλίμα) και την πρόθεση της Fed για περιορισμό του 

ισολογισμού της έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, οι επενδυτές βρίσκουν στή-

ριγμα στο οικονομικό περιβάλλον τόσο στις ΗΠΑ, αλλά και σε κύριες αγορές, 

το οποίο είναι ισχυρό και ευνοεί την ενίσχυση των μετοχών, ενώ, παράλληλα, 

οι επιχειρήσεις διανύουν μία περίοδο πολύ δυναμικής αύξησης της κερδοφο-

ρίας τους. 

 Οι μετοχικές αγορές στην πλειοψηφία τους κατέγραψαν κέρδη στη διάρκεια 

του Β’ τριμήνου, με τη μεταβλητότητα να διατηρείται κοντά σε χαμηλά ιστο-

ρικά επίπεδα. Ο Nikkei225 ανέκαμψε και σημείωσε τα υψηλότερα κέρδη, ενώ 

οι αναδυόμενες αγορές συνεχίζουν να υπεραποδίδουν. Στον αντίποδα, οι με-

τοχές στην Ευρωζώνη σημείωσαν οριακές απώλειες, ενώ ο S&P500 υστέρησε 

έναντι της αγοράς. 

 Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει θετικό, με την παγκόσμια οικο-

νομία να αναμένεται να κινηθεί με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και πληθωρι-

σμό το 2017. Ωστόσο, η αδυναμία επιτάχυνσης του δομικού πληθωρισμού σε 

διατηρήσιμη βάση περιορίζει την πρόθεση εξόδου των κεντρικών τραπεζών 

από τη χαλαρή νομισματική πολιτική, ενώ παραμένει ζητούμενο, εάν η δημο-

σιονομική τόνωση συμβάλλει στο μίγμα της ακολουθούμενης οικονομικής 

πολιτικής σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη.   

 Τα επίπεδα αποτιμήσεων δημιουργούν ανησυχία, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμέ-

νες αγορές που διαπραγματεύονται σε υψηλά 10ετίας. Όπως φαίνεται στον 

πίνακα 4, ο S&P500 παραμένει η πλέον ακριβή μετοχική αγορά μεταξύ των 

κυριότερων αγορών, καθώς διαπραγματεύεται 2 τυπικές αποκλίσεις υψηλότε-

ρα του μέσου όρου 10ετίας σε όρους Last12m P/E και P/BV και κατατάσσονται 

στο υψηλότερο δεκατημόριο της κατανομής τους στη 10ετία. Στον αντίποδα, 

οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζονται να είναι πιο ελκυστικές. 

05 
ΜΕΤΟΧΕΣ Η δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας και 

της εταιρικής κερδοφορίας στις αγορές είναι 

οι θετικοί καταλύτες που έχουν οδηγήσει 

επιμέρους δείκτες σε ιστορικά υψηλά.  

Οι ακριβές αποτιμήσεις, ο περιορισμός των 

προσδοκιών για δημοσιονομική επέκταση 

στις ΗΠΑ και οι επιφυλάξεις που δημιουργεί 

η τεχνική εικόνα σε βραχυπρόθεσμο 

ορίζοντα, μας οδηγούν στη διατήρηση 

υποεπενδεδυμένης θέσης. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 37 
Αποδόσεις κυριότερων μετοχικών αγορών  
στο Β’ τρίμηνο 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Δείκτες αποτίμησης κυριότερων μετοχικών αγορών 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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S&P500 19,.2 15,4 10 3,1 2,4 10 2,0% 2,2% 3 

EuroStoxx 16,7 13,8 9 1,6 1,5 8 3,1% 3,8% 1 

Nikkei 225 18,5 20,4 4 1,7 1,4 8 1,8% 1,8% 5 

MSCI EM($) 13,5 13,4 6 1,6 1,9 2 2,9% 2,9% 5 
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 Η θετική δυναμική των εκτιμήσεων για την κερδοφορία σε επιμέρους περιο-

χές διατηρείται, καθώς είναι σε άμεση συσχέτιση με την οικονομική δραστη-

ριότητα παγκοσμίως. Από τις αρχές του έτους, οι εκτιμήσεις για το EPS του 

2017 στις αναδυόμενες αγορές και στην Ιαπωνία έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά 

4,6% και 4,5% αντίστοιχα, 1,9% για τον Eurostoxx, ενώ έχει αναθεωρηθεί πτω-

τικά 1,2% για τον S&P500. 

 Η τεχνική εικόνα των μετοχικών αγορών είναι θετική, με εξαίρεση κάποιες 

αποκλίσεις σε επιμέρους τεχνικούς δείκτες σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Οι 

δείκτες μεταβλητότητας των αγορών διαμορφώνονται χαμηλότερα του μέσο-

μακροχρόνιου μέσου όρου.  

 Η δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας και της εταιρικής κερδοφορίας στις 

μετοχικές αγορές είναι οι θετικοί καταλύτες που έχουν οδηγήσει επιμέρους 

μετοχικούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά, ωστόσο οι ακριβές αποτιμήσεις σε 

συνδυασμό με τον περιορισμό των προσδοκιών για δημοσιονομική επέκταση 

στις ΗΠΑ, την ουδέτερη προς αρνητική εικόνα του επενδυτικού κλίματος και 

τις επιφυλάξεις που δημιουργεί η τεχνική εικόνα σε βραχυπρόθεσμο ορίζο-

ντα, μας οδηγούν στη διατήρηση υποεπενδεδυμένης θέσης. 

 

5.1 ΗΠΑ: Υποεπενδεδυμένη θέση 

 Ο S&P500 συνέχισε να κατακτά νέα ιστορικά υψηλά (2.423,46 μονάδες) και 

ενισχύθηκε 2,57% στη διάρκεια του Β’ τριμήνου, ενώ ο δείκτης μεταβλητότη-

τας VIX βρέθηκε σε ιστορικό χαμηλό. Τα καλύτερα του αναμενόμενου εταιρι-

κά αποτελέσματα Α’ τριμήνου έδωσαν ώθηση, με τους επενδυτές να μη δί-

νουν ιδιαίτερη σημασία στον περιορισμό των προσδοκιών για τη δημοσιονο-

μική επέκταση, τις αφορμές για μεταβλητότητα που δίνει η κυβέρνηση των 

ΗΠΑ και στην πρόθεση της Fed να περιορίσει τον ισολογισμό της έως το τέλος 

του έτους. 

 Όπως φαίνεται στον πίνακα 5, οι εταιρείες με τις 5 μεγαλύτερες κεφαλαιο-

ποιήσεις του S&P500 συνεισέφεραν σημαντικά στην άνοδο του δείκτη 

(+8,2% ytd) από τις αρχές του 2017, καθώς ενισχύθηκαν κατά μέσο όρο 

22,6%, συνεισφέροντας το 27% της ανόδου το ίδιο διάστημα, παρόλο που 

αποτελούν το 12,3% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του δείκτη. Παράλληλα, 

οι 5 εταιρείες βρίσκονται πιο κοντά στο υψηλό 52εβδ. σε σχέση με τις υπόλοι-

πες κεφαλαιοποιήσεις (5,4% χαμηλότερα κατά μέσο όρο). 

 Οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες είναι σε υψηλό επίπεδο, αλλά η αβεβαιό-

τητα σχετικά με την προσδοκώμενη δημοσιονομική τόνωση αυξάνει, καθώς 

η κυβέρνηση καθυστερεί τις προεκλογικές της εξαγγελίες. Επιπλέον, τα 

πραγματικά οικονομικά στοιχεία δεν έχουν ακολουθήσει την εξέλιξη των πρό-

δρομων δεικτών, ενώ η Fed συνεχίζει τη σταδιακή επιστροφή στην 

«κανονικότητα». 

 Οι αποτιμήσεις διατηρούνται σε ακριβά επίπεδα τόσο σε bottom-up όσο και 

top-down προσέγγιση. Ο S&P500 βρίσκεται 2 τυπικές αποκλίσεις υψηλότερα 

του μέσου όρου 10ετίας σε όρους Last12m P/E και P/BV, με την κεφαλαιοποί-

ηση του S&P500 ως ποσοστό προς το ονομαστικό ΑΕΠ να βρίσκεται στο υψη-

λότερο σημείο από το τέλος του 2000. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλή-

γουμε εάν χρησιμοποιήσουμε το στατιστικό μας υπόδειγμα, όπου εκτιμά ότι 

η «δίκαιη τιμή» του δείκτη P/E θα έπρεπε να διαμορφώνεται στο 14x, χαμη-

λότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. Η απόκλιση αποδίδεται στην μείωση της 

κλίσης της καμπύλης των αποδόσεων και την πτώση της ταχύτητας της κυκλο-

φορίας του χρήματος (λόγω αυξημένης διακράτησης μετρητών από εταιρείες 

και νοικοκυριά) από τα τέλη του 2015 και μετά. Η σύγκλιση στη δίκαιη τιμή 

γίνεται σταδιακά και εκτιμούμε ότι σε 12 μήνες θα βρίσκεται στο 18x.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 38 
Πορεία εκτιμήσεων για EPS17 κύριων αγορών  
(rebased 2016) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 39 
Κεφαλαιοποίηση S&P500 / ΑΕΠ (ονομαστικό) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
S&P500: Επιμέρους συνεισφορά στις αποδόσεις του 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

 Επιμέρους      
κεφαλαιοποιήσεις 

% κεφαλ / 
σύνολο 
S&P500   

Συνεισφορά 
στην απόδοση 
S&P500 (YTD) 

Απόκλιση 
από υψηλό 
52εβδ. (μ.o) 

Μέση 
απόδοση  

2017 

 

    

FAAMG Group* 12,3% 26,9% -5,4% 22,6% 

100 - 430 δισ($) 31,8% 22,3% -6,1% 8,5% 

30 - 100 δισ($) 31,7% 35,0% -6,4% 12,1% 

< 30δισ($) 21,4% 15,9% -6,4% 5,8% 
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 Σε επίπεδο κερδοφορίας, η κυκλική εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, καθώς η 

εταιρική κερδοφορία (βάσει εθνικών λογαριασμών) ενισχύθηκε κατά 9% το Δ’ 

τρίμηνο του 2016 και 4% το Α’ τρίμηνο του 2017. Το στατιστικό υπόδειγμα που 

χρησιμοποιούμε για να εκτιμήσουμε τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής της εταιρι-

κής κερδοφορίας του δείκτη S&P500 καταδεικνύει ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξη-

σης +7%, όπως διαμορφώνεται στην τρέχουσα συγκυρία βρίσκεται κοντά στη 

«δίκαιη τιμή» του (+5%). Το στατιστικό υπόδειγμα σηματοδοτεί περαιτέρω 

βελτίωση στο +9% στα τέλη του 2017, αλλά σε ορίζοντα 12 μηνών επιβραδύνει 

στο +3%, κυρίως λόγω επιβράδυνσης του πληθωρισμού, της μείωσης της κλί-

σης της καμπύλης των αποδόσεων και της μεγαλύτερης απόκλισης μεταξύ της 

κερδοφορίας των εταιρειών του δείκτη S&P500 και της κερδοφορίας που περι-

λαμβάνεται στους εθνικούς λογαριασμούς αντανακλώντας τη μεγαλύτερη 

δανειακή μόχλευση και το υψηλότερο ποσό επαναγορών μετοχών στις μεγα-

λύτερες εταιρείες. Βάσει των εκτιμήσεών μας στα στατιστικά υποδείγματα του 

P/E και της κερδοφορίας, το «δίκαιο» επίπεδο για τον S&P500 σε ορίζοντα 12 

μηνών είναι οι 2.200 μονάδες. 

 Σε επίπεδο εταιρικών αποτελεσμάτων, οι εκτιμήσεις για το Β’ τρίμηνο συγκλί-

νουν σε επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης EPS και πωλήσεων (6,5% και 5,5% 

αντίστοιχα) μετά από το εντυπωσιακό A’ τρίμηνο, με τα περιθώρια κέρδους να 

αναμένεται να διατηρηθούν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 

 Όπως φαίνεται στο γράφημα 41, η επιχειρηματική δραστηριότητα σε επίπεδο 

M&As υποχώρησε στο Β’ τρίμηνο στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 

3ετίας, ενώ η συσχέτιση που υπάρχει με το ποσό που διατίθεται για επαναγο-

ρές ιδίων μετοχών και μερίσματα, προδιαθέτει για περιορισμό του ποσού 

αυτού. Οι εταιρείες διατήρησαν τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε ιστορικά 

υψηλά, όπως αντίστοιχα παραμένουν σε υψηλά οι δείκτες μόχλευσης.  

 Το πόσο που θα διατεθεί στο μέλλον για επαναγορές ιδίων μετοχών και μερι-

σμάτων επηρεάζεται θετικά από το ενδεχόμενο παροχής κινήτρων επαναπα-

τρισμού κεφαλαίων και φορολογικής ελάφρυνσης από την κυβέρνηση των 

ΗΠΑ και αρνητικά από την αύξηση του κόστους δανεισμού, γεγονός που είναι 

πιθανόν να περιορίσει την έκδοση ομολόγων προς όφελος των μετόχων. 

 Όσον αφορά την τεχνική εικόνα, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ο δείκτης κινεί-

ται οριζόντια από τις αρχές Ιουνίου, χωρίς όμως να κλείσει πάνω από το υψη-

λό (2.439μ) στις 2 Ιουνίου. Αποτέλεσμα της παραπάνω κίνησης είναι η δημι-

ουργία απόκλισης (divergence) μεταξύ της τάσης του δείκτη και των τεχνικών 

δεικτών (RSI, MACD), όπου συνήθως σε τέτοιες αποκλίσεις ο δείκτης κινείται 

προς την κατεύθυνση των τεχνικών δεικτών. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η 

εικόνα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με 3μήνες πριν, με τον S&P500 να ενισχύε-

ται, όπως και ο RSI, ο οποίος παραμένει σε υπεραγορασμένα επίπεδα και τον 

MACD να δείχνει σημάδια κόπωσης. Σε γενικές γραμμές, η τεχνική εικόνα του 

S&P500 παραμένει θετική, ωστόσο τα παραπάνω μας δημιουργούν σχετική 

επιφυλακτικότητα, καθώς χρειάζεται προσοχή για τη μετέπειτα πορεία της 

βραχυπρόθεσμης τάσης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις πιθανής αντιστροφής. 

 Με τις αποτιμήσεις να είναι σε υψηλά επίπεδα, τη θετική δυναμική της οικο-

νομίας να έχει προεξοφληθεί και την τεχνική εικόνα να δείχνει σημάδια κόπω-

σης, η πρόθεση της Fed να περιορίσει περαιτέρω τη νομισματική της πολιτική  

και ο περιορισμός των προσδοκιών για τη δημοσιονομική πολιτική από την 

κυβέρνηση, δημιουργούν τις συνθήκες για διατήρηση της Υποεπενδεδυμένης 

θέσης στις μετοχές στις ΗΠΑ. 

 

Κλάδοι: Υπερεπενδεδυμένη θέση σε Μη Κυκλικά Προϊόντα και Χρηματοοικονο-

μικά με περιορισμό των θέσεων σε Υγεία και Τεχνολογία  

 Η πλειοψηφία των κλάδων ενισχύθηκε στο Β’ τρίμηνο, ενώ η ενέργεια και οι 

τηλεπικοινωνίες ήταν, για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο, οι κλάδοι που σημείωσαν 

ΓΡΑΦΗΜΑ 41 
Επαναγορές & μερίσματα, M&As 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 42 
Αποδόσεις κλάδων S&P500 στο Β’ τρίμηνο 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 40 
Πορεία ετήσιου ρυθμού μεταβολής κερδών  
και εκτιμώμενου ρυθμού μεταβολής 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 

-45

-30

-15

0

15

30

45

60

'90 '92 '94 '96 '98 '00 '02 '04 '06 '08 '10 '12 '14 '16 '18

Earnings YoY

Model Estimate (New Orders/Inventories, ISM, CPI,
Term Spread, Corporate Earnings Deviations)



30                 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     Επενδυτική Στρατηγική 

απώλειες. Οι κλάδοι με growth χαρακτηριστικά κατέγραψαν τις υψηλότερες 

αποδόσεις, με τη βιοτεχνολογία να ωθεί τον κλάδο της υγείας σε υψηλότερα 

επίπεδα εν μέσω συζητήσεων για το νομοσχέδιο για την υγεία. 

 Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα του Piraeus Equity Screening Model, το 

οποίο αξιολογεί τους κλάδους σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία και εκτιμήσεις 

για θεμελιώδη, αποτιμήσεις, τεχνική ανάλυση και consensus αγοράς και το 

υπόδειγμα αποτίμησης και επιλογής κλαδικών μετοχικών επενδύσεων σύμ-

φωνα με μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, προχωρούμε σε 

αλλαγή των κλαδικών μας προτιμήσεων.  

 Οι κλάδοι, όπου συγκλίνουν οι εκτιμήσεις είναι τα μη κυκλικά και τα χρημα-

τοοικονομικά, τους οποίους τους αναβαθμίζουμε σε υπερεπενδεδυμένη 

θέση. Παράλληλα, αποκομίζουμε κέρδη από τον κλάδο υγείας, όπου υιοθε-

τούμε ουδέτερη θέση, ενώ στην τεχνολογία υιοθετούμε υποεπενδεδυμένη 

θέση. Στο γράφημα 43 αναφέρονται οι εκτιμήσεις των υπερβαλλουσών απο-

δόσεων στους κλάδους, για το τελευταίο τρίμηνο του έτους. 

financials: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

 Ο κλάδος των financials βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο μετά τα stress tests  

της Fed, όπου διαφάνηκε ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ διαθέτουν 

ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με αποτέλεσμα να εγκριθούν τα σχέδιά τους 

για επιστροφή κεφαλαίου. Ο κλάδος έχει το χαμηλότερο payout ratio έναντι 

των υπολοίπων κλάδων και έχει τη δυνατότητα να το διατηρήσει στα τρέχο-

ντα επίπεδα ή και να το ενισχύσει, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τον S&P500 

υποχωρεί, όπως απεικονίζεται στο γράφημα 44. Παράλληλα, η κερδοφορία 

των τραπεζών ευνοείται από την άνοδο των μακροχρόνιων επιτοκίων, ενώ η 

χαλάρωση του ρυθμιστικού πλαισίου θα αποτελέσει θετικό καταλύτη. Σε 

επίπεδο αποτιμήσεων, ο κλάδος βρίσκεται πιο κοντά στους μέσους όρους 

10ετίας, σε σχέση με την αγορά, όπως φαίνεται στον πίνακα 6, ενώ οι εκτιμή-

σεις για το 2017 συγκλίνουν ότι ο κλάδος θα έχει την υψηλότερη αύξηση 

μερίσματος ( +17%) και μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις EPS (+10%). 

 Η συνολική τεχνική εικόνα του κλάδου παραμένει θετική. Σε βραχυπρόθε-

σμο ορίζοντα, ο δείκτης του κλάδου (S5FINL Index) κινείται ανοδικά, υψηλό-

τερα από το πάνω εύρος του ανοδικού καναλιού από το 2009 και πολύ κοντά 

στα πρόσφατα υψηλά του, ενώ ανοδική πορεία ακολουθούν οι τεχνικοί δεί-

κτες RSI και MACD, απέχοντας από υπεραγορασμένα επίπεδα. Σε μεσοπρόθε-

σμο ορίζοντα ο δείκτης του κλάδου κινείται ανοδικά, βρίσκεται πάνω από τις 

400 μονάδες, οι οποίες στο παρελθόν είχαν λειτουργήσει σαν επίπεδο αντί-

στασης και εάν διατηρηθεί η τάση στο προσεχές διάστημα, θα μπορούσε να 

οδηγήσει τον δείκτη στα ιστορικά υψηλά του, στις 510 μονάδες. Οι τεχνικοί 

δείκτες (RSI και MACD) κινούνται και αυτοί ανοδικά χωρίς να βρίσκονται σε 

ακραία επίπεδα.  

Μη κυκλικά προϊόντα: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

 Η χορήγηση φθηνής ρευστότητας από την Fed βοήθησε τη μετοχική αγορά να 

κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, με τις εταιρείες να αυξάνουν τη μόχλευση 

προς όφελος των μετόχων. Σε αρκετές περιπτώσεις, το ποσό που διέθεταν οι 

εταιρείες στους μετόχους μέσω επαναγορών και μερισμάτων ξεπερνούσε τα 

καθαρά κέρδη, αλλά και το FCF (ελεύθερες ταμειακές ροές) της εταιρείας.  

Η αύξηση του κόστους δανεισμού και η πρόθεση της Fed για περιορισμό 

του ισολογισμού της, επηρεάζει την πολιτική των εταιρειών προς του μετό-

χους, με τον κλάδο των μη κυκλικών προϊόντων να επηρεάζεται σε μικρότε-

ρο βαθμό, όπως φαίνεται στο γράφημα 45. Το FCF, ως ποσοστό του συνολι-

κού χρέους του κλάδου, διαμορφώνεται στο 23,6% (μ.ο. 10ετίας 25,7%) και  

ο δείκτης κάλυψης στο 12,7x (μ.ο. 13,2x), ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες για τον 

S&P500 (ex fin) διαμορφώνονται σε 17,5% (μ.ο. 10ετίας 19,4%) και 10,4x  

(μ.ο. 10ετίας 11x) αντίστοιχα. Παράλληλα, ο κλάδος είναι ακριβός, όπως και 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Δείκτες αποτίμησης για επιμέρους κλάδους S&P500 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Τεχνολογία 19,3 15,7 9 4,7 3,6 10 1,4% 1,3% 5 

Μη Κυκλικά 21,1 17,3 9 4,9 3,9 9 2,7% 2,7% 4 

Financials 15,5 15,6 8 1,4 1,1 9 1,7% 2,2% 6 

S&P500 19,2 15,4 10 3,1 2,4 10 2,0% 2,2% 3 

  
                  

ΓΡΑΦΗΜΑ 43 
Εκτιμήσεις αποδόσεων κλάδων βάσει υποδείγματος 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 45 
Μερίσματα & επαναγορές / FCF - καθαρά κέρδη 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

56%

78%

100%

122%

144%

Q1:10 Q1:11 Q1:12 Q1:13 Q1:14 Q1:15 Q1:16 Q1:17

Μη κυκλικά (Buyback+Div) / FCF
S&P500 (ex fin) (Buyback+Div) / FCF
Μη κυκλικά (Payout ratio)
S&P500 (Payout ratio)

ΓΡΑΦΗΜΑ 44 
Δείκτης payout ratio (μερίσματα & επαναγορές) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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το σύνολο της αγοράς, ωστόσο σε αντίθεση με την αγορά δεν βρίσκεται σε 

υψηλά 10ετίας. 

 Η τεχνική εικόνα του κλάδου (S5CONS Index) είναι θετική, με τον δείκτη σε 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα να κινείται ανοδικά και να βρίσκεται κοντά στα πρό-

σφατα υψηλά του και το ανοδικό κανάλι στο οποίο κινείται από το 2009 πα-

ραμένει ανέπαφο. Ο RSI κινείται οριακά πτωτικά, ενώ ο MACD έχει δώσει 

σήμα πώλησης. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ο δείκτης κινείται πτωτικά το 

τελευταίο διάστημα και πλησιάζει επίπεδα στήριξης (558-560 μονάδες), ενώ 

αντίστοιχη πορεία ακολουθούν οι τεχνικοί δείκτες δίνοντας σήμα πώλησης. 

 Υιοθετούμε υπερεπενδεδυμένη θέση και αναμένουμε ο κλάδος να κινηθεί 

καλύτερα από τον S&P500. 

Κλάδος της τεχνολογίας: Υποεπενδεδυμένη θέση 

 Η επιχειρηματολογία μας για την υπερεπενδεδυμένη θέση στην τεχνολογία το 

προηγούμενο διάστημα βασίστηκε στις εκτιμήσεις για υψηλότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης κερδοφορίας έναντι της αγοράς. Ωστόσο, όπως φαίνεται και στο 

γράφημα 46, η τάση δείχνει σημάδια αλλαγής, καθώς το EPS του S&P500 

ενισχύθηκε με υψηλότερους ρυθμούς έναντι της τεχνολογίας το Α΄ τρίμηνο 

του 2017, γεγονός που δεν ήταν συνηθισμένο τα προηγούμενα χρόνια, με 

τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν ότι η τάση θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 

2017. Τα ταμειακά διαθέσιμα διατηρούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά, γεγο-

νός που λειτουργούσε θετικά για τον κλάδο στο ενδεχόμενο κινήτρων επανα-

πατρισμού κεφαλαίων, ενώ ήταν βασικός παράγοντας που ο κλάδος διέθεσε 

το υψηλότερο ποσό μεταξύ των κλάδων για επαναγορές και μερίσματα. Ωστό-

σο, για 1η φορά από το 2012, η τεχνολογία δεν ήταν ο κλάδος με το μεγαλύ-

τερο ποσό που διατέθηκε προς όφελος των μετόχων στο τρίμηνο (τον ξεπέ-

ρασαν τα financials), με τον payout ratio (buybacks & μερίσματα) να υποχωρεί 

στο 85% (χαμηλότερο από 2013).  

 Με τις αποτιμήσεις σε υψηλά 10ετίας, η συνολική τεχνική εικόνα του κλά-

δου τεχνολογίας (S5INFT) διατηρείται θετική. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ο 

δείκτης έχει ξεπεράσει το πάνω εύρος του ανοδικού καναλιού που έρχεται 

από το 2009, αλλά κινείται πτωτικά το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα οι 

τεχνικοί δείκτες RSI και MACD να κινούνται πτωτικά και να δίνουν σήμα πώλη-

σης. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη, με τον δεί-

κτη να βρίσκεται κοντά στα πρόσφατα υψηλά και τους τεχνικούς δείκτες RSI 

και MACD να μην έχουν δώσει ακόμη σήμα πώλησης. Ωστόσο, τον Ιούνιο ο 

δείκτης δεν κατάφερε να σημειώσει νέο υψηλό γεγονός που συμβαίνει για 

πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2016. Παράλληλα, οι τεχνικοί δείκτες RSI 

και MACD δείχνουν έτοιμοι να δώσουν σήμα πώλησης, το οποίο θα επηρεά-

σει αρνητικά τη μεσοπρόθεσμη εικόνα. 

 Τα παραπάνω μας ωθούν στην υιοθέτηση υποεπενδεδυμένης θέσης 

 

Μικρή κεφαλαιοποίηση: Αναβάθμιση σε ουδέτερη θέση 

 Η μικρή κεφαλαιοποίηση (S&P600) υστέρησε για ένα ακόμη τρίμηνο, καθώς 

ενισχύθηκε 1,38% έναντι 2,57% του S&P500, διευρύνοντας την υποαπόδοση 

της μικρής κεφαλαιοποίησης από την αρχή του έτους στο 6,31% (2,13% έναντι 

8,24% για τον S&P500). Οι προσδοκίες για την οικονομική πολιτική της νέας 

κυβέρνησης συνεχίζουν να περιορίζονται, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τη μικρή 

κεφαλαιοποίηση λόγω του εγχώριου προσανατολισμού της.  

 Η επιχειρηματολογία για την υποαπόδοση της μικρής κεφαλαιοποίησης 

(S&P600) έναντι του S&P500 το επόμενο διάστημα μειώνεται. Οι αποτιμήσεις 

διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο είναι πλέον πιο ελκυστικές 

έναντι του S&P500, όπως φαίνεται στον πίνακα 7. Παράλληλα, όπως αναφέ-

ραμε στην προηγούμενη έκδοση, οι εκτιμήσεις για την αύξηση του EPS του 

ΓΡΑΦΗΜΑ 46 
%μτβ EPS ανά τριμ (ε/ε) - εκτιμήσεις για Q2, Q3, Q4 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Δείκτες αποτίμησης για S&P600 & S&P500 
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S&P500 19,2 15,4 10 3,1 2,4 10 2,0% 2,2% 3 

S&P 600 21,5 17,7 9 2,0 1,7 9 1,7% 1,7% 6 

  
                  

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

ΓΡΑΦΗΜΑ 47 
%μτβ EPS ανά τριμ (ε/ε) - εκτιμήσεις για Q2, Q3, Q4 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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S&P600 υστερούν έναντι των αντίστοιχων για τον S&P500, ωστόσο το επόμε-

νο διάστημα είναι πιθανόν η αγορά να προεξοφλήσει τις εκτιμήσεις για 

υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του EPS για τον S&P600 στο Γ’ και το Δ΄ τρί-

μηνο του 2017 (βλέπε γράφημα 47). Στον αντίποδα, η αύξηση του κόστους 

δανεισμού έχει μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μικρή κεφαλαιοποίηση 

λόγω της υψηλότερης μόχλευσής της σε σχέση με τον S&P500.  

 Η τεχνική εικόνα του δείκτη της μικρής κεφαλαιοποίησης έχει βελτιωθεί 

αρκετά από την προηγούμενη φορά, καθώς κινείται σε θετικό επίπεδο. Βρα-

χυπρόθεσμα ο δείκτης κινείται ανοδικά, με τον RSI να κινείται αντίστοιχα, ενώ 

ο MACD είναι έτοιμος να δώσει σήμα αγοράς. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα,  

ο S&P600, καθώς και οι RSI και MACD κινούνται ανοδικά. Συμπερασματικά,  

η συνολική τεχνική εικόνα είναι θετική, ωστόσο μας δημιουργεί επιφυλακτι-

κότητα ότι μεσοπρόθεσμα οι τεχνικοί δείκτες κινούνται σε οριακά επίπεδα. 

 Υιοθετούμε ουδέτερη θέση 

 

5.2 Ευρωζώνη: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

 Ο EuroStoxx κατέγραψε απώλειες 0,3% στο Β’ τρίμηνο, με τις αποδόσεις των 

κυριότερων μετοχικών αγορών της Ευρωζώνης να κινούνται εντός στενού 

εύρους, όπως φαίνεται στο γράφημα 48.  

 Ο πολιτικός κίνδυνος μειώθηκε κατά πολύ ύστερα από τα αποτελέσματα των 

γαλλικών εκλογών. Οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες παραμένουν σε υψηλό 

επίπεδο, ενώ η επανεμφάνιση των αδύναμων συμπτωμάτων στην εξέλιξη του 

πληθωρισμού αυξάνει την πιθανότητα για συνέχιση της εφαρμογής του 

προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης κατά τη διάρκεια του 2018. Όμως οι 

κίνδυνοι εστιάζονται, πλέον, στο μικρότερο μηνιαίο μέγεθος αγορών (σε σύ-

γκριση με το τωρινό μέγεθος των €60 δισ.), που είναι πιθανόν να εφαρμόσει η 

ΕΚΤ το 2018 και στην άνοδο του ευρώ και των επιτοκίων. 

 Στις αποτιμήσεις, ο EuroStoxx διαπραγματεύεται σε υψηλότερα επίπεδα από 

τον μέσο όρο 10ετίας, ωστόσο έναντι του S&P500 διαπραγματεύεται σε πιο 

ελκυστικά επίπεδα (βλέπε Πίνακα 4). Σε επιμέρους αγορές, ο Dax-30 παραμέ-

νει η πιο φθηνή αγορά σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές, ενώ στην περιφέ-

ρεια, ο ισπανικός Ibex35 είναι πιο ελκυστικός από τον ιταλικό FTSE MIB. 

 Η Ισπανία (δείκτης Ibex 35) συγκεντρώνει αρκετά χαρακτηριστικά, τα οποία 

είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε υπεραπόδοση έναντι της αγοράς, όπως οι 

ελκυστικές αποτιμήσεις (βλ. πίνακα 8), το ικανοποιητικό momentum κερδο-

φορίας (γράφημα 49), ενώ σε επίπεδο εκτιμήσεων για το 2017, το EPS αναμέ-

νεται να ενισχυθεί 17% και οι πωλήσεις 7%.  

 Οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία στην Ευρωζώνη έχουν αναθεωρηθεί ανο-

δικά από αρχές του έτους, με τις εκτιμήσεις για το EPS του 2017 να έχουν 

αναβαθμιστεί 6,6% για τη Γερμανία, 7,8% για την Ισπανία, 6,6% για την Ιταλία 

ενώ στη Γαλλία, το EPS έχει αναθεωρηθεί μόλις 0,9%. 

 Η συνολική τεχνική εικόνα του Euro Stoxx παραμένει θετική, ωστόσο είναι 

λιγότερο θετική σε σχέση με την εικόνα που είχε ο δείκτης στην προηγούμενη 

Επενδυτική Στρατηγική. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ο δείκτης, αφού έφτασε 

τα υψηλά του 2015, κινείται πτωτικά. Το ίδιο πτωτικά κινούνται και οι τεχνικοί 

δείκτες με τον MACD να έχει δώσει σήμα πώλησης. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζο-

ντα, η εικόνα είναι καλύτερη, καθώς ο δείκτης κινείται ανοδικά, ενώ αντίστοι-

χη πορεία παρουσιάζουν οι τεχνικοί δείκτες χωρίς να βρίσκονται σε υπερ-

αγορασμένα επίπεδα. Συνεπώς, παραμένουμε θετικοί για τον δείκτη με μία 

μικρή επιφύλαξη λόγω του βραχυπρόθεσμου σήματος πώλησης του MACD.  

 Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στην Ευρωζώνη, καθώς η οικονομί-

α διατηρεί τη θετική δυναμική της, η κερδοφορία ανακάμπτει με τις αποτιμή-

ΓΡΑΦΗΜΑ 49 
Πορεία εκτιμήσεων για EPS17 κύριων αγορών  
Ευρωζώνης - (rebased 2016) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Δείκτες αποτίμησης κυριότερων μετοχικών αγορών 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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data  
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Lat-
est 

10y 
avg 
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Lat-
est 

10y 
avg 

Decile 
κατα-
νομής 

 

         

EuroStoxx 16,7 13,8 9 1,6 1,5 8 3,1% 3,8% 1 

Dax-30 14,4 13,0 7 1,8 1,5 8 2,8% 3,4% 2 

Cac-40 15,4 13,5 7 1,5 1,4 7 3,3% 3,8% 2 

Ibex-35 15,4 14,4 5 1,5 1,4 7 3,7% 5,1% 1 

FTSE MIB 37,5 14,7 10 1,2 1,1 8 3,5% 4,2% 3 

  
            

ΓΡΑΦΗΜΑ 48 
Αποδόσεις κυριότερων αγορών στην Ευρωζώνη 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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σεις κοντά σε ιστορικά υψηλά, αλλά σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με άλλες 

κύριες αγορές, ενώ το πολιτικό ρίσκο μειώθηκε. Διατηρούμε την προτίμηση 

στη Γερμανία, στις κύριες αγορές και στην Ισπανία στην περιφέρεια. 

 

5.3 Ιαπωνία: Υπερεπενδεδυμένη (unhedged) 

 Ο δείκτης Nikkei225 κατέγραψε τις υψηλότερες αποδόσεις μεταξύ των κυριό-

τερων αγορών και ενισχύθηκε στη διάρκεια του Β΄ τριμήνου 5,95% σε τοπικό 

νόμισμα και 4,96% σε όρους δολαρίου, ενώ σε όρους ευρώ υποχώρησε 1,62% 

λόγω της υποτίμησης του γεν έναντι του ευρώ. Η πορεία της ισοτιμίας του 

γεν έναντι των υπολοίπων νομισμάτων επηρεάζει σημαντικά την πορεία της 

μετοχικής αγοράς, ωστόσο η αγορά στη διάρκεια του Β΄ τριμήνου δεν επη-

ρεάστηκε από την ισοτιμία γεν-δολαρίου όπως φαίνεται στο γράφημα 50.  

 Η BoJ συνεχίζει την εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 

στοχεύοντας στην επίτευξη του στόχου του πληθωρισμού κατά τη διάρκεια 

του δημοσιονομικού έτους Απρ. 2018-Μαρ. 2019. Τα τελευταία διαθέσιμα 

στοιχεία σηματοδοτούν μικρή επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης για το 

2017, ενώ παράλληλα παρατηρούμε ότι οι κυκλικές οικονομικές ενδείξεις 

Ιαπωνίας-ΗΠΑ βρίσκονται πάνω από τους μακροχρόνιους μέσους όρους και 

είναι υπέρ της Ιαπωνίας (βιομηχανική παραγωγή, σχέση Tankan-ISM). 

 Σε επίπεδο κερδοφορίας, η επιβράδυνση του θετικού momentum της κερδο-

φορίας δημιουργεί προβληματισμό (βλ. γράφημα 51), ενώ οι εκτιμήσεις συ-

γκλίνουν ότι το EPS του Nikkei225 είναι πιθανόν να μειωθεί στο Β’ τρίμηνο.  

 Οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές, 

όπως φαίνεται στον πίνακα 4, καθώς διαπραγματεύεται με discount 10% σε 

όρους Last12m P/E έναντι του μέσου όρου 10ετίας και κατατάσσεται στο 4ο  

δεκατημόριο της κατανομής στη 10ετία, σε αντίθεση με τις κύριες ανεπτυγμέ-

νες αγορές, όπου διαπραγματεύονται σε premium και οι αποτιμήσεις κατα-

τάσσονται στα υψηλότερα δεκατημόρια της κατανομής τους στη 10ετία.  

 Η τεχνική εικόνα του Nikkei 225 έχει βελτιωθεί σε σχέση με την εικόνα του 

στην προηγούμενη Επενδυτική Στρατηγική. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ο 

δείκτης κινείται ανοδικά και είναι κοντά στα υψηλά επίπεδα του 2015, ενώ 

ανοδικά κινούνται οι δύο τεχνικοί δείκτες RSI και MACD. Διατηρούμε μικρή 

επιφύλαξη για την κίνηση του MACD, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει 

σήμα πώλησης βραχυπρόθεσμα. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η εικόνα είναι 

καλύτερη, με τον Nikkei να κινείται ανοδικά και τους τεχνικούς δείκτες RSI και 

MACD να κινούνται και αυτοί ανοδικά. Συνεπώς, παραμένουμε θετικοί για τον 

Nikkei. Το σημείο εισόδου ήταν (όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη 

Στρατηγική) η ανοδική διάσπαση των 19,246 μονάδων που έγινε πρόσφατα.  

 Διατηρούμε την υπερπενδεδυμένη θέση στην Ιαπωνία, λόγω των ελκυστικών 

αποτιμήσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές, τη δυναμική της οικονομίας 

και τη θετική τεχνική εικόνα, ωστόσο μας προβληματίζει το momentum στην 

κερδοφορία. Η έκθεσή μας παραμένει στη φάση αυτή unhedged, αν και είναι 

πιθανή περαιτέρω ανατίμηση του ευρώ έναντι του γεν σε βραχυπρόθεσμο 

ορίζοντα. Αναμένουμε η τάση αυτή να αντιστραφεί μεσοπρόθεσμα και σκο-

πεύουμε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός αυτό για hedged τοποθετήσεις. 

 

5.4 Αναδυόμενες Αγορές: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

 Οι αναδυόμενες αγορές κατέγραψαν για ένα ακόμη τρίμηνο ικανοποιητικές 

αποδόσεις, ξεπερνώντας τις ανεπτυγμένες αγορές, με τον δείκτη MSCI EM($) 

να σημειώνει κέρδη 5,47% αποτυπώνοντας τη θετική δυναμική των οικονο-

μιών, τις ελκυστικότερες αποτιμήσεις, το ανοδικό momentum της κερδοφορί-

ας, καθώς και την τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στις επιμέρους 

ΓΡΑΦΗΜΑ 52 
Αποδόσεις αναδυομένων αγορών στο Β’ τρίμηνο 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 50 
Πορεία Nikkei225 και ισοτιμία USD / JPY 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 51 
%EPS 2017 - 3m momentum στη Ιαπωνία 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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αγορές, Κίνα και Ινδία σημείωσαν τις υψηλότερες αποδόσεις (6,10% και 4,39% 

αντίστοιχα σε τοπικό νόμισμα, 7,86% και 4,87% για τους δολαριακούς επενδυ-

τές), ενώ στον αντίποδα, οι μετοχικοί δείκτες στις χώρες που παράγουν πρώ-

τες ύλες υποχώρησαν, με τον RTS($) να καταγράφει απώλειες 10,3% και τον 

Bovespa 3,21% σε τοπικό νόμισμα και 7,25% για τους δολαριακούς επενδυτές. 

 Η επενδυτική εμπιστοσύνη επανέρχεται, καθώς τα στοιχεία για την οικονομι-

κή δραστηριότητα δείχνουν σαφή βελτίωση, γεγονός που αποτυπώνεται 

στην ανατίμηση των νομισμάτων στις αναδυόμενες αγορές. Όπως φαίνεται 

στο Γράφημα 53, η απόκλιση του ρυθμού ανάπτυξης μεταξύ των οικονομιών 

των αναδυομένων και των ανεπτυγμένων αγορών, αφού βρέθηκε στο χαμηλό-

τερο σημείο το 2015 (+2,1%), διευρύνεται με τις εκτιμήσεις της αγοράς να 

συγκλίνουν σε διατήρηση της τάσης το επόμενο διάστημα. 

 Η ανάκαμψη της επενδυτικής εμπιστοσύνης διαφαίνεται και στο γεγονός ότι 

οι εισροές διατηρούνται σε Α/Κ που επενδύουν στην ευρύτερη περιοχή. 

 Οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία στις αναδυόμενες αγορές συνεχίζουν να 

αναθεωρούνται ανοδικά και πιο έντονα από τις ανεπτυγμένες, όπως δείξα-

με στο Γράφημα 38. Ενδεικτικά, οι εκτιμήσεις για το EPS το 2017 στις αναδυό-

μενες αγορές έχουν αναθεωρηθεί 4,7% από τις αρχές του έτους, ενώ αντίθετα 

για το σύνολο των ανεπτυγμένων, οι εκτιμήσεις έχουν υποχωρήσει 0,52%. 

Πλέον, οι εκτιμήσεις για τις αναδυόμενες αγορές το 2017 συγκλίνουν σε αύξη-

ση 22% για το EPS, 10% για τις πωλήσεις και 12% για το μέρισμα, με τις χώρες 

παραγωγούς των εμπορευμάτων να έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά. Πα-

ράλληλα, οι αποτιμήσεις στις αναδυόμενες αγορές παραμένουν πιο ελκυστι-

κές τόσο έναντι των ανεπτυγμένων, αλλά και σε απόλυτα μεγέθη, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 9.  

 Οι μετοχές των αναδυομένων αγορών είναι ευάλωτες σε περιόδους ενίσχυσης 

του δολαρίου, με τον MSCI EM$ να υποαποδίδει 102,6% έναντι του S&P500 

από 31/10/10 έως τέλος Ιουνίου, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε 23,7% σε εμπο-

ρικά σταθμισμένους όρους για την ίδια περίοδο. Με το δολάριο να εξασθενεί 

και τη ρητορική της Fed λιγότερο επιθετική, δημιουργούνται οι προϋποθέ-

σεις για περαιτέρω υπεραπόδοση του MSCI EM.  

 Η τεχνική εικόνα του MSCI EM είναι ουδέτερη. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, 

ο δείκτης κινείται οριακά πτωτικά, με αντίσταση την πτωτική γραμμή τάσης 

που ορίζεται από τα υψηλά του 2007 έως τα υψηλά του 2011 και του 2014 και 

την οποία δεν έχει καταφέρει να διασπάσει ανοδικά. Οι τεχνικοί δείκτες κι-

νούνται πτωτικά, με τον MACD να ετοιμάζεται να δώσει σήμα πώλησης. Σε 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η εικόνα είναι καλύτερη με τον δείκτη να κινείται 

ανοδικά, έχοντας διασπάσει την πτωτική γραμμή τάσης που ορίζεται από τα 

υψηλά του 2007 με τα υψηλά του 2011 και του 2014 και επιπλέον οι τεχνικοί 

δείκτες κινούνται ανοδικά και μακριά από ακραία επίπεδα. 

 Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στις αναδυόμενες αγορές, καθώς 

η δυναμική των οικονομιών τους βελτιώνεται με υψηλότερους ρυθμούς από 

τις ανεπτυγμένες, οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία αναθεωρούνται ανοδικά, 

οι αποτιμήσεις είναι πιο ελκυστικές σε σχέση με τις ανεπτυγμένες, ενώ η τε-

χνική εικόνα παραμένει θετική. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 53 
Πορεία ρυθμού ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
Δείκτες αποτίμησης για αναδυόμενες  
και ανεπτυγμένες αγορές 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

Αναδυόμενες Αγορές Ανεπτυγμένες Αγορές 
Last 12m 

data  Latest 
10y 
avg 

Decile 
κατανομής 

Latest 10y avg 
Decile 

κατανομής 

 

      

P / E 13,5 13,4 6 18,4 14,9 10 

P / BV 1,6 1,9 2 2,6 2,2 9 

Div. Yield 2,9% 2,9% 5 2,5% 2,7% 3 

RoE 11,7% 14,2% 1 14,3% 14,5% 3 
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Αλλαγή θέσης στη Ρωσία από υπερεπενδεδυμένη σε ουδέτερη 

 Στη διάρκεια του Β΄ τριμήνου προχωρήσαμε σε υποβάθμιση της θέσης μας 

στη Ρωσία. Η υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου σε συνδυασμό με το γεγο-

νός ότι διατηρήθηκαν οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ σε αντίθεση με τις προσδοκίες, 

είχε δημιουργήσει αρνητικό αντίκτυπο στη μετοχική αγορά της Ρωσίας, καθώς 

επενδυτές περιόριζαν τη θέση τους. Παράλληλα, η τεχνική εικόνα είχε επιδει-

νωθεί με τον δείκτη RTS($) να υποχωρεί κάτω από τις 1.026 μονάδες, όπου 

υπήρχε σημαντική στήριξη, όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη Επενδυ-

τική Στρατηγική. Στα πλαίσια αυτά, αν και οι αποτιμήσεις και τα θεμελιώδη 

διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα προχωρήσαμε σε αναθεώρηση της 

θέσης μας στη Ρωσία σε ουδέτερη από υπερεπενδεδυμένη.  

 

Αναβάθμιση της θέσης στην Κίνα από ουδέτερη σε υπερεπενδεδυμένη 

 Η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί, με τα έως τώρα στοιχεία να σηματοδο-

τούν την επίτευξη του κυβερνητικού στόχου για ρυθμό ανάπτυξης 6,5% ή 

υψηλότερο. Παράλληλα, η συναλλαγματική ισοτιμία του γουάν έχει δείξει 

σημάδια σταθεροποίησης στη διάρκεια του 2017, ενώ παράλληλα τα συναλ-

λαγματικά διαθέσιμα έχουν αυξηθεί ελαφρώς. 

 Οι προσδοκίες για την κερδοφορία διατηρούν το θετικό momentum σε ορί-

ζοντα τριμήνου, με τις εκτιμήσεις για το 2017 να συγκλίνουν σε αύξηση 8% για 

EPS, 12% για πωλήσεις και 1% για το μέρισμα, ενώ οι αποτιμήσεις διαμορφώ-

νονται σε ικανοποιητικά επίπεδα, όπως παρατίθεται στον πίνακα 10. 

 Η τεχνική εικόνα του Shanghai Shenzhen CSI 300 Index είναι αρκετά θετική, 

τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Σε βραχυπρόθε-

σμο ορίζοντα ο δείκτης κινείται ανοδικά, όπως και οι τεχνικοί δείκτες, χωρίς 

να βρίσκονται σε ακραία επίπεδα. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η εικόνα του 

δείκτη παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τη βραχυπρόθεσμη. Ο δείκτης και 

οι τεχνικοί δείκτες (RSI και MACD) κινούνται ανοδικά και απέχουν από υπερα-

γορασμένα επίπεδα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
Δείκτες αποτίμησης μετοχικών δεικτών Κίνας  
έναντι αναδυομένων αγορών 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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A-Shares 14,8 16,4 5 1,6 2,3 3 2,2% 2,3% 4 

H-Shares 8,7 11,1 4 1,0 1,7 1 3,3% 3,2% 6 

MSCI EM($) 13,5 13,4 6 1,6 1,9 2 2,9% 2,9% 5 
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6.1 EURUSD 

 Η ισοτιμία EURUSD κατέγραψε ισχυρή άνοδο το Β’ τρίμηνο του έτους και 

έκλεισε με κέρδη 7,3%, καθώς το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, ο συνδυα-

σμός θετικών οικονομικών εκπλήξεων στην Ευρωζώνη σε σχέση με τα σχετικά 

χειρότερα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, αλλά και η συνειδητοποίηση ότι βρι-

σκόμαστε προς το τέλος της εποχής της πολιτικής των ποσοτικής χαλάρωσης 

στην ΕΖ, έχουν δώσει μια σημαντική ανοδική ώθηση στο ευρώ παράλληλα με 

τις αποδόσεις των ομολόγων. 

 Θεωρούμε ότι ο παράγοντας, ο οποίος παραμένει πίσω από την πρόσφατη 

κίνηση του ευρώ, είναι η διαφορά πληθωρισμών ΗΠΑ-ΕΖ. Όπως αναφέραμε 

και στην προηγούμενη έκδοσή μας, ο πληθωρισμός του πυρήνα των κατανα-

λωτικών δαπανών για ΗΠΑ έναντι συνολικού για την ΕΖ τον Φεβρουάριο του 

2016 βρέθηκε στο 1,9% (2,3 τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον μακροχρόνιο 

μ.ο.), ενώ τώρα, πλέον, βρίσκεται κοντά στον μακροχρόνιο μέσο όρο. Παρατη-

ρούμε ότι στο στάδιο αυτό η ισοτιμία, αλλά και τα spreads των κρατικών ομο-

λόγων μόλις τώρα αρχίζουν να ενσωματώνουν την επίδραση των τιμών ενέρ-

γειας. Βέβαια, η δυναμική αυτή είναι σχετικά εύθραυστη, καθώς εξωγενείς 

λόγοι, όπως η παραγωγή του πετρελαίου, αλλά και ενδογενείς, όπως μια πιο 

επιθετική Fed θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια εκ νέου πτώση της τιμής 

του μαύρου χρυσού, η οποία θα ανέκοπτε πιθανόν την ανοδική κίνηση του 

ευρώ. Στη φάση αυτή, όμως, όπως αναφέρουμε και στη σχετική ενότητα, οι 

θεμελιώδεις και τεχνικοί παράγοντες της αγοράς πετρελαίου δεν συνάδουν με 

μια παρατεταμένη υποχώρηση του αργού κάτω από τα $40. 

 Παρά την πρόσφατη μείωσή τους, τα spreads Ευρωζώνης-ΗΠΑ συνεχίζουν να 

προεξοφλούν σημαντική κυκλική υπεροχή στις ΗΠΑ, προεξοφλώντας ακόμα 

μια πολύ μικρή πιθανότητα τερματισμού των πολιτικών ποσοτικής χαλάρωσης 

στην ΕΖ., ενώ μια σειρά από στοιχεία, όπως ο πληθωρισμός, η βιομηχανική 

παραγωγή αλλά και πρόδρομοι δείκτες δείχνουν είτε μια πιο περιορισμένη 

υπεροχή των ΗΠΑ είτε μια σχετική επιτάχυνση στην Ευρωζώνη. Τα δεκαετή 

spreads, παρά το ότι έχουν αυξηθεί στο -1,83% από το -2,13% (μέσα Απρίλιου) 

06 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Η ανοδική κίνηση του EURUSD έχει 

σημαντικό ανοδικό περιθώριο, καθώς  

το πολιτικό ρίσκο μετατίθεται από την 

Ευρωζώνη στις ΗΠΑ και η ισοτιμία είναι 

υποτιμημένη.  

Παραμένουμε θετικοί για τη στερλίνα  

μεσο-μακροπρόθεσμα, ωστόσο 

βραχυπρόθεσμα η τεχνική εικόνα είναι 

υπέρ του ευρώ. 
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παραμένουν 2 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τον ιστορικό τους μέσο όρο, ενώ 

τα διετή είναι πιο σταθερά (στο 2% από 2,1% στις 1,5 τ.α.), καθώς το μπροστι-

νό μέρος της καμπύλης επηρεάζεται περισσότερο από την επιτοκιακή πολιτική 

της ΕΚΤ, η οποία θα μεταβληθεί μάλλον με καθυστέρηση, μετά από οποίο πε-

ριορισμό της ποσοτικής χαλάρωσης. Σημειώνουμε ότι, ενώ τα spreads αυτά 

παραμένουν κοντά σε ιστορικά χαμηλά σημεία, οι κυκλικές οικονομικές ενδεί-

ξεις ΗΠΑ-Ευρωζώνης, που έχουν συχνά συσχέτιση με αυτά, δεν παρουσιάζουν 

αντίστοιχες τις υπερβολές. Έτσι λοιπόν το σύνολο των οικονομικών παραγό-

ντων θα συνηγορούσε σε περαιτέρω μείωση των spreads αυτών με παράλλη-

λη ενδυνάμωση του EURUSD. Στο γράφημα 54 παρατηρούμε τη συνδιακύμαν-

ση του EURUSD με το 10ετές spread Γερμανίας-ΗΠΑ. Έτσι, υπολογίζουμε ότι η 

τωρινή διαφορά των αποδόσεων θα ήταν συμβατή με μια ισοτιμία κοντά στο 

1,1260, ενώ μια πολύ πιθανή, κίνηση του spread κατά 30μβ, υπέρ της Γερμανί-

ας, θα οδηγούσε την ισοτιμία στο 1,1650. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, το μέσο 

spread από το 2005, (οπότε και αρχίζει η δυνατή θετική συσχέτιση του με την 

ισοτιμία) είναι το -0,7% το οποίο είναι συμβατό με ένα EURUSD κοντά στο 

1,2870. 

 Το αποτέλεσμα των Γαλλικών εκλογών υπήρξε καταλυτικό σε σχέση με την 

εξασθένιση του πολιτικού ρίσκου στην Ευρωζώνη. Αναμένουμε ότι οι αγορές, 

θα δώσουν μια ουσιαστική περίοδο χάριτος στις νέες κυβερνήσεις Γαλλίας-

Γερμανίας μέχρι να λάβουν κάποια ουσιαστικά μηνύματα, κυρίως σε σχέση 

με την πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Παράλληλα, από την άλλη 

πλευρά του Ατλαντικού η διάθεση για, έστω και οριακή υποχώρηση των ΗΠΑ 

από τον παγκόσμιο ηγετικό τους ρόλο, δημιουργεί «χώρο» στην Ευρωζώνη,  

ο οποίος στον βαθμό που υπάρχουν προσδοκίες κατάληψής του, προσθέτει 

στην ελκυστικότητα του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος. 

 Παρατηρούμε μια διατήρηση της πτωτικής τάσης της μεταβλητότητας στην 

αγορά συναλλάγματος, η οποία είναι αρνητική τόσο για το δολάριο, αλλά και 

για τα υπόλοιπα ασφαλή καταφύγια (γεν, ελβετικό φράγκο, χρυσός). Η μείωση 

της μεταβλητότητας αυτής παρατηρούμε ότι έχει έλθει παράλληλα με μια ου-

σιαστική μεταστροφή (σχετική άνοδο) της ζήτησης EURUSD calls σε σχέση με 

puts (risk reversals). Η σχέση αυτή ύστερα από τις γαλλικές εκλογές προσεγγί-

ζει τα υψηλά από το 2009 και αποτυπώνει μια σημαντική υποχώρηση της ζήτη-

σης για αντιστάθμιση ευρωπαϊκού κινδύνου. Παράλληλα, παρατηρούμε και 

σημαντική άνοδο των κερδοσκοπικών θέσεων σε futures και options, τα οποία 

έχουν ιστορικά θετική συνδιακύμανση με την ισοτιμία (γράφημα 55). 

 Πέρα από τη δυναμική της τιμής του πετρελαίου, κίνδυνοι στην άνοδο του 

ευρώ προέρχονται από τη ρητορική της EKT, η οποία θα προσπαθεί να αποφύ-

γει μια απότομη επιδείνωση των νομισματικών συνθηκών (δυνατό νόμισμα και 

υψηλά επιτόκια), αλλά και από τις εγγενείς δυσκολίες της ευρωπαϊκής ολοκλή-

ρωσης, όπου μια κοινή δημοσιονομική πολιτική (με όλες τις εκφάνσεις της, 

κοινή ασφάλεια καταθέσεων, ευρωομόλογο κλπ) στην ουσία θα συνεπάγεται 

μια πιο ουσιαστική μεταφορά πολιτικών εξουσιών στο κέντρο.  

 Η τεχνική εικόνα του EURUSD έχει κάνει στροφή 180 μοιρών από την προηγού-

μενη Επενδυτική Στρατηγική. Βραχυπρόθεσμα, το ευρώ κινείται ανοδικά 

έναντι του δολαρίου και βρίσκεται πολύ κοντά στην αντίσταση του 1,15 που 

είχαμε αναφέρει και προηγουμένως και την οποία δεν έχει καταφέρει να δια-

σπάσει από το 2015. Οι τεχνικοί δείκτες (RSI, MACD) κινούνται ανοδικά και η 

τάση θα λέγαμε ότι είναι αρκετά δυνατή. Μεσοπρόθεσμα, η κίνηση του ευρώ 

είναι επίσης ανοδική και με περισσότερα περιθώρια ανόδου, καθώς οι τεχνικοί 

δείκτες κινούνται ανοδικά και βρίσκονται αρκετά μακριά από υπερ-

αγορασμένα επίπεδα. Επίσης, το γεγονός ότι, πρόσφατα, διέσπασε ανοδικά το 

επίπεδο του 1,1289 σημαίνει ότι θα πάει για την επόμενη μικρή αντίσταση που 

είναι το 1,1729 και μετά για την πιο ισχυρή, που είναι το 1,2150. Συνεπώς, 

θεωρούμε ότι η κίνηση του ευρώ έχει σημαντικά ανοδικό περιθώριο. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 54 
Διαφορά επιτοκίων ΗΠΑ-ΕΖ και EURUSD 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 55 
EURUSD και κερδοσκοπικές θέσεις 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Αναμένουμε διατήρηση της ανοδικής τάσης του EURUSD με νέα ζώνη διακύ-

μανσης μεσοπρόθεσμα το 1,11-1,20. Βραχυπρόθεσμα, η ισοτιμία θα κινηθεί 

στην περιοχή 1,11-1,1620. 

 

6.2 USDJPY 

 Σε στενό εύρος κυμάνθηκε η ισοτιμία USDJPY το Β’ τρίμηνο, καθώς το γεν δεν 

κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τη γενικευμένη αδυναμία του δολαρίου.  

 Η Ιαπωνία παραμένει η μόνη από τις βασικές οικονομίες, η οποία δεν σηματο-

δοτεί κάποιον σημαντικό περιορισμό στις πολιτικές παροχής ρευστότητας, 

καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας ενεργητικά παρεμβαίνει στην αγορά για να 

αποτρέψει άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.  

 Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη Στρατηγική μας, τα διετή spreads 

ΗΠΑ-Ιαπωνίας παραμένουν χαμηλά σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία. Πλέ-

ον, ύστερα από την πρόσφατη υποχώρηση τους ,όμως, και τα spreads 10 ετών 

θα συνηγορούσαν σε μια σχετική διεύρυνση. Έτσι, μεσοπρόθεσμα τουλάχι-

στον, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια άνοδο της ισοτιμίας, καθώς τα 

οικονομικά στοιχεία συνηγορούν σε μια άνοδο των spreads υπέρ του δολαρί-

ου, αλλά και οι παρεμβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας συνηγορούν προς την 

κατεύθυνση αυτή με τη συγκράτηση των 10ετών ιαπωνικών αποδόσεων κοντά 

στο 0%. Αποτέλεσμα αυτής της δυναμικής είναι το ότι έχει αυξηθεί σημαντικά 

η συσχέτιση της ισοτιμίας με τις δεκαετείς αποδόσεις των ΗΠΑ (γράφημα 56). 

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, μια κίνηση των δεκαετών αποδόσεων των ΗΠΑ 

προς τα προηγούμενη υψηλά (2,6%) θα μπορούσε να συνδυαστεί με μια 

κίνηση του USDJPΥ προς το 118-120. Παράλληλα, και η ταχύτερη άνοδος της 

νομισματικής κυκλοφορίας της Ιαπωνίας, καθώς η Kεντρική Tράπεζα συνεχίζει 

την επέκταση του χαρτοφυλακίου της, συνεισφέρει στην ανοδική πίεση στην 

ισοτιμία.  

 Στον αντίποδα αυτών των παραγόντων, παρατηρούμε ότι κυκλικές οικονομι-

κές ενδείξεις Ιαπωνίας-ΗΠΑ, βρίσκονται πάνω από τους μακροχρόνιους μέ-

σους όρους και κινούνται υπέρ της Ιαπωνίας. Η βιομηχανική παραγωγή ανα-

πτύσσεται ετησίως κατά 4,5% γρηγορότερα από την αντίστοιχη των ΗΠΑ (0,9 

τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον μακροχρόνιο μ.ο.), αλλά και η σχέση Tankan

-ISM έχει περαιτέρω βελτιωθεί υπέρ της Ιαπωνίας και βρίσκεται 0,7 τ.α. πάνω 

από τον μακροχρόνιο μέσο όρο. 

 Επισημάνουμε ότι ύστερα από την πολύ έντονη προεξόφληση το 2013, του 

συνδυασμού επιτάχυνσης του ιαπωνικού QE και της παύσης νέων αγορών 

από την Fed, η ισοτιμία υπερέβαλλε στο 124 (Ιούνιος του 2016) και από τότε 

παραμένει σε μια, πτωτική, φάση ευθυγράμμισης με τα θεμελιώδη. Στην προ-

ηγούμενη έκδοσή μας αναφερθήκαμε στην απόκλιση της ισοτιμίας από τη 

σχέση νομισματικών μεγεθών ΗΠΑ-Ιαπωνίας. Στο γράφημα 57 παρατηρούμε 

ότι η ισοτιμία έχει αποκλίνει και από τη μακροχρόνια σχέση της με το spread 

10 ετών ΗΠΑ-Ιαπωνίας. Έτσι λοιπόν, παρά το ότι, βραχυπρόθεσμα, η ισοτιμία 

μπορεί να ακολουθήσει τις αποδόσεις των ΗΠΑ ανοδικά, η θεματική αυτή 

είναι πιθανόν να είναι προεξοφλημένη σε μεγάλο βαθμό και κατά πάσα πιθα-

νότητα θα σταματήσει να συντηρεί μακροπρόθεσμα ανοδικές πιέσεις στην 

ισοτιμία. Οι παράγοντες, οι οποίοι δεν μπορούν να συντηρήσουν μια σημαντι-

κή άνοδο στις αμερικανικές αποδόσεις (απογοήτευση πολιτικών Τραμπ, χαμη-

λή παραγωγικότητα και πληθωρισμός), περιορίζουν και τον ανοδικό χώρο του 

USDJPY. 

 Οι δίκαιες τιμές, οι οποίες αντιστοιχούν στη θεωρία της εξίσωσης της αγορα-

στικής αξίας (Purchasing Power Parity) βρίσκονται στο 86,5 (Bloomberg-

χρήση δεικτών τιμών καταναλωτή) και 102 (OECD, μεγαλύτερο εύρος τιμών 

που αντιστοιχεί σε όλο το ΑΕΠ πέρα από την κατανάλωση). Η μακροχρόνια 

πτώση των τιμών στην Ιαπωνία συνεπάγεται πολύ ισχυρότερα επίπεδα ισορ-

ΓΡΑΦΗΜΑ 57 
Spread 10ετών ΗΠΑ—Ιαπωνίας και USDJPY 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 56 
Δεκαετία ΗΠΑ και USDJPY 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 58 
EUR/GBP και νομισματική επέκταση ΕΖ—ΜΒ 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ροπίας για το γεν έναντι του δολαρίου, καθώς αυξάνει την αγοραστική δύνα-

μη του γεν. Η ισοτιμία έχει πολύ αργό βαθμό σύγκλισης προς τις τιμές αυτές. 

 Η άνοδος της πολιτικής αβεβαιότητας που παρατηρήσαμε από την αρχή του 

έτους δεν έχει μετουσιωθεί σε ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Αντίθετα, πα-

ρατηρούμε πτώση της μεταβλητότητας σε όλες τις αγορές, η οποία είναι αρνη-

τική για το γεν. Στο πλαίσιο αυτό, όμως, ενδιαφέρον έχει η αύξηση της ζήτη-

σης για USDJPY puts σε σχέση με calls (πτωτική πορεία στα risk reversals 6-12 

μηνών), η οποία έχει ενταθεί τους τελευταίους τρεις μήνες και καταδεικνύει 

μια οριακή αύξηση της αποστροφής προς τον κίνδυνο. 

 Η τεχνική εικόνα του USDJPY είναι αρκετά θετική και έχει μεταβληθεί σημαντι-

κά σε σχέση με την προηγούμενη φορά που ήταν ουδέτερη (οριακά αρνητική). 

Βραχυπρόθεσμα, το δολάριο κινείται ανοδικά σε σχέση με το γεν και οι τεχνι-

κοί δείκτες (RSI, MACD) κινούνται επίσης ανοδικά με τον MACD να ετοιμάζεται 

να δώσει σήμα αγοράς. Μεσοπρόθεσμα, ισχύει το ίδιο, το δολάριο κινείται 

ανοδικά και οι τεχνικοί δείκτες κινούνται, επίσης, ανοδικά με στόχο τα 119-

120 γεν.  

 Συνολικά, τα θεμελιώδη παραμένουν μοιρασμένα με την περιοχή του 115-

116 να αποτελεί ένα επίπεδο «δίκαιης αποτίμησης». Διατηρούμε τη θέση 

μας στην ισοτιμία σε ουδέτερη και ευνοείται η κίνηση σε εύρος 108-123 για 

το 2017 από τα τρέχοντα επίπεδα. Μεσοπρόθεσμα, η τάση παραμένει ανο-

δική για την ισοτιμία. 

 

6.3 EURGBP 

 Το απροσδόκητο αποτέλεσμα των βρετανικών εκλογών σηματοδότησε αντι-

στροφή της ανόδου της στερλίνας, με αποτέλεσμα να καταγράψει απώλειες 

3,37% στο τρίμηνο, έναντι του ευρώ. 

 Η ρευστότητα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό του Η.Β. περιπλέκει την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη στερλίνα. 

Το κυβερνών κόμμα έχει σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας με την ανοχή του 

DUP (Democratic Unionist Party), το οποίο κατέχει τις 10 θέσεις που χρειάζο-

νται οι συντηρητικοί. Η θέση των βόρειο-ιρλανδών στο θέμα του Brexit είναι 

υπέρ του «Soft Brexit», λόγω της σχέσης τους με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. 

Ταυτόχρονα, το κόμμα της Teresa May έχει υποστεί ιδεολογική ήττα στις εκλο-

γές, με αποτέλεσμα η διαπραγματευτική του θέση να έχει εξασθενήσει.  

Οι εξελίξεις αυτές ανεβάζουν την πιθανότητα για ένα Brexit ηπιότερης μορ-

φής. Στο ενδεχόμενο, οπού η Πρωθυπουργός παραιτείται σε 6 μήνες και αντι-

καθίσταται από κάποιον “remainer”, θα αύξαινε ακόμα την πιθανότητα ενός 

ηπίου Brexit. Tο σενάριο των εκλογών για δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο 

θεωρείται απίθανο. Το συνέδριο των Συντηρητικών το φθινόπωρο θα λύσει 

πολλές απορίες. Στο μεταβατικό στάδιο των επόμενων δύο ετών μπορούμε 

να διακρίνουμε 2 πιθανά σενάρια: Στο πρώτο, η Βρετανία θα κλείσει μια 

μεταβατική συμφωνία εισόδου στην EEA (European Economic Area), μέσω της 

EFTA (European Free Trade Association), έτσι ώστε να είναι πιο δομημένη η 

έξοδος από την Ε.Ε. και να προκαλέσει μικρότερο σοκ στη βρετανική οικονομί-

α. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στις χώρες-μέλη της EFTA, 

αλλά και της Ε.Ε., αλλά και μια ριζική πολιτική αλλαγή στο Η.Β., όπως και πα-

ρότρυνση από την πλευρά της Ε.Ε. ότι όλες οι υπόλοιπες επιλογές είναι χειρό-

τερες. Εάν αυτό γίνει, οι επενδυτές θα στραφούν στη στερλίνα με την πεποί-

θηση ότι η σχέση αυτή μπορεί να διαρκέσει επ’ αόριστον. Αυτό το σενάριο 

μπορεί να οδηγήσει σε μια συμφωνία τύπου Ελβετίας (Μέλος της EFTA, αλλά 

με συμφωνίες με την Ε.Ε.). Στο δεύτερο σενάριο, το νομοθετικό πλαίσιο της 

Ε.Ε. (acquis) θα ισχύει μόνο με μεταβατική ισχύ μέχρι να περάσει το Great 

Repeal Bill, οπού θα συμπεριλάβει όλους τους νομούς της Ε.Ε. στο βρετανικό 

δίκαιο και από τους οποίους το κοινοβούλιο θα κρατάει, τροποποιεί ή διαγρα-
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φεί όσους θεωρεί απαραίτητο. Η εξέλιξη αυτή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 

στερλίνα, γιατί οι μετακινήσεις και το ελεύθερο εμπόριο με την Ε.Ε. θα κοπούν 

μέχρι τη θέσπιση εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και του Η.Β.  

 Τους τελευταίους 3 μήνες έχει παρατηρηθεί μια σημαντική επιδείνωση στα 

σχετικά θεμελιώδη του Η.Β. σε σχέση με τα αντίστοιχα της ΕΖ. Δείκτες, όπως 

η βιομηχανική παραγωγή, πρόδρομοι δείκτες της ευρωπαϊκής επιτροπής για 

τις δυο οικονομίες και ο πληθωρισμός έχουν μετατοπιστεί κατά μέσο όρο 

κατά 2,5 τυπικές αποκλίσεις εναντίον της στερλίνας, λόγω παράλληλης επι-

βράδυνσης της οικονομίας και ανόδου του πληθωρισμού. Η βιομηχανική πα-

ραγωγή, για παράδειγμα, έχει μειωθεί κατά 4,7% σε ετήσια βάση σε σχέση με 

την ΕΖ. Οι εξελίξεις αυτές είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τη στερλίνα, η οποία  

όμως, στα παρόντα επίπεδα παραμένει φτηνή έναντι του ευρώ, έχοντας 

προεξοφλήσει πιθανόν ένα σημαντικό μέρος του Brexit. 

 Η ισοτιμία EURGBP έχει, σε σχέση με άλλες ισοτιμίες, μια πιο λογική συνδια-

κύμανση με τις δίκαιες τιμές, οι οποίες αντιστοιχούν στη θεωρία της εξίσω-

σης της αγοραστικής αξίας (Purchasing Power Parity) και στη φάση αυτή βρί-

σκεται ανάμεσά τους (γράφημα 59): Στο 0,85 (Bloomberg-χρήση δεικτών τι-

μών καταναλωτή) και 0,93 (OECD, μεγαλύτερο εύρος τιμών που αντιστοιχεί σε 

όλο το ΑΕΠ πέρα από την κατανάλωση). Παράλληλα, στα παρόντα επίπεδα η 

ισοτιμία EURGBP είναι πολύ υψηλή αν λάβουμε υπ’ όψη σημαντική νομισμα-

τική επέκταση της Eυρωζώνης σε σχέση με το Η.Β., λόγω του QE (αρνητική για 

το ευρώ) και τη σχέση της με τα διετή spreads των αποδόσεων των ομολόγων 

(γράφημα 60). Παράλληλα, δεν παρατηρούμε σημαντικές ανισορροπίες στα 

spreads αυτά σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία. Έτσι, συνολικά λαμβάνο-

ντας υπόψη αυτούς και άλλους κυκλικούς παράγοντες μια ισοτιμία κοντά 

στο 0,83 (από το 0,81 πριν από 3 μήνες) θα αντικατόπτριζε πιο δίκαια το 

παρόν οικονομικό περιβάλλον. 

 Συνοπτικά σε ορίζοντα έτους, η ισοτιμία παραμένει ακριβή σε σχέση με τα 

θεμελιώδη, αλλά σε μικρότερο βαθμό, καθώς αυτά έχουν επιδεινωθεί. Μα-

κροχρόνια, ένα πιο σκληρό Brexit θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα οδυνηρό για 

τη Μεγάλη Βρετάνια, αλλά η εκλογική «ήττα» των Συντηρητικών έχει μειώσει 

σχετικά την πιθανότητα αυτού. Παράλληλα, η εκλογική νίκη του Μακρόν έχει 

μειώσει σημαντικά τους βραχύ-μεσοπρόθεσμους πολιτικούς κινδύνους στην 

Ευρωζώνη, αλλά η αβεβαιότητα σχετικά με μια πιθανή αδυναμία ουσιαστικό-

τερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης παραμένει σημαντική. Οι παράγοντες αυτοί 

έχουν σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση της βραχυμεσοπρόθεσμης προοπτικής 

της στερλίνας (βελτίωση τεχνικής εικόνας του EURGBP) με παράλληλη, όμως, 

βελτίωση των πιο μακροχρόνιων προοπτικών αυτής. Συνεχίζουμε να θεωρού-

με ότι σε μακροχρόνιο ορίζοντα η στερλίνα προφέρει σημαντική αξία για 

αντιστάθμιση των κινδύνων της Ευρωζώνης.  

 Βραχυπρόθεσμα, αναμένουμε διακύμανση στη ζώνη 0,8800-0,9150. Μεσο-

πρόθεσμα, στη 0,85-0,92. 

 Τεχνικά, η στροφή 180 μοιρών του ευρώ ισχύει και σε σχέση με την στερλίνα, 

από την προηγούμενη Επενδυτική Στρατηγική. Το ευρώ βραχυπρόθεσμα κινεί-

ται ανοδικά και το ίδιο ανοδικά κινούνται και οι τεχνικοί δείκτες (RSI και 

MACD) και οι οποίοι βρίσκονται μακριά από υπεραγορασμένα επίπεδα. Με-

σοπρόθεσμα, ισχύουν τα ίδια τόσο για την κίνηση του ευρώ σε σχέση με τη 

στερλίνα όσο και για τους τεχνικούς δείκτες. Η συνολική τεχνική εικόνα του 

ευρώ είναι θετική. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος EURGBP είναι το πρόσφατο υψη-

λό (0,9415).  

 Παραμένουμε θετικοί για τη στερλίνα μεσομακροπρόθεσμα, καθώς η ισοτι-

μία από τη μια υπερβάλει σημαντικά σε σχέση με την κυκλική δυναμική των 

2 οικονομιών και οι αποτιμήσεις είναι ελκυστικές, ωστόσο η τεχνική εικόνα 

βραχυπρόθεσμα είναι υπέρ του ευρώ. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 59 
EUR/GBP και συνδιακύμανση με δίκαιες τιμές 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 60 
Διετή Spread GE-UK και Ισοτιμία EUR/GBP 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

1,0

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

2y Spread (GE-UK) eurgbp



41                 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     Επενδυτική Στρατηγική 

7.1 Χρυσός 

 Ο χρυσός κινήθηκε σε εύρος στη διάρκεια του Β’ τριμήνου και έκλεισε στα 

$1.241 η ουγκιά, καταγράφοντας οριακές απώλειες 0,6%. Η άνοδος των πραγ-

ματικών επιτοκίων και η αποκλιμάκωση της πολιτικής αβεβαιότητας στην 

Ευρωζώνη αντιστάθμισαν τη θετική επίδραση της υποτίμησης του δολαρίου 

και οδήγησαν τον χρυσό σε μικρές διακυμάνσεις στη διάρκεια του τριμήνου. 

 Τα πραγματικά επιτόκια και το δολάριο, σε συνδυασμό με την πορεία της 

καμπύλης των επιτοκίων και τις κερδοσκοπικές θέσεις, συνεχίζουν να αποτε-

λούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του χρυσού. 

 Η ρητορική της Fed έχει διαφοροποιηθεί το τελευταίο διάστημα και έχει γίνει 

λιγότερο ήπια. Όπως φαίνεται από τις δηλώσεις τους, τα μέλη της FOMC θεω-

ρούν προσωρινή την πτώση του πληθωρισμού και ανησυχούν για τις υψηλές 

αποτιμήσεις των επενδύσεων ρίσκου, με αποτέλεσμα να θέλουν να συνεχί-

σουν ή ακόμα και να επιταχύνουν τη διαδικασία ομαλοποίησης της νομισματι-

κής πολιτικής. Ταυτόχρονα, υπάρχει μία γενικευμένη στροφή των μεγάλων 

κεντρικών τραπεζών σε μία περισσότερο περιοριστική νομισματική πολιτική, η 

οποία παρασύρει όλα τα μακροχρόνια επιτόκια ανοδικά. Έτσι, παρόλο που η 

εκτίμηση μας είναι ότι η Fed θα προχωρήσει σε μία ακόμα αύξηση των επι-

τοκίων το 2017, ακολουθούμενη από άλλη μία το 2018, οι οποίες ήδη προε-

ξοφλούνται στις τιμές των πραγματικών επιτοκίων, τα πραγματικά επιτόκια 

είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά. Ήδη από τις 31 

Μαρτίου, τα 5ετή πραγματικά επιτόκια στις ΗΠΑ έχουν αναρριχηθεί 67μ.β. 

 Επίσης, στα τρέχοντα επίπεδα, η τιμή του χρυσού συνεχίζει να προεξοφλεί 

πολύ υψηλότερη μεταβλητότητα στα στοιχεία του πληθωρισμού, ενώ σε 

μακροχρόνιο ορίζοντα η τιμή στα παρόντα επίπεδα δεν έχει ενσωματώσει 

την ενδυνάμωση του δολαρίου που παρατηρήθηκε από τον Ιούλιο του 2014. 

Έτσι, στον βαθμό που η συσχέτιση αυτή δεν έχει αλλοιωθεί σημαντικά και το 

δολάριο δεν έχει υποχωρήσει σημαντικά, εκτιμούμε μια δίκαιη τιμή του χρυ-

σού κάτω από τις 1.100 μονάδες.  

07 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Γινόμαστε αρνητικοί στον χρυσό και 

αναθεωρούμε πτωτικά το εύρος στο  

οποίο εκτιμούμε ότι θα κινηθεί  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 61 
Τιμή χρυσού & πραγματικά επιτόκια (αντ.) 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

ΓΡΑΦΗΜΑ 62 
Χρυσός και μεταβλητότητα πληθωρισμού 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Η τεχνική εικόνα του χρυσού (BBG Ticker: GOLDS), έχει επιδεινωθεί από την 

προηγούμενη έκδοση Επενδυτικής Στρατηγικής. Βραχυπρόθεσμα, ο χρυσός 

κινείται πτωτικά και η πτωτική γραμμή τάσης που έρχεται από τα υψηλά του 

2011, του 2013 και του 2016 λειτουργεί σαν απόλυτη αντίσταση, καθώς δεν 

έχει διασπασθεί ανοδικά. Οι τεχνικοί δείκτες κινούνται πτωτικά και ο MACD 

μόλις έδωσε σήμα πώλησης. Υπάρχουν, βέβαια, δύο βραχυπρόθεσμες στηρί-

ξεις στα $1,200 και $1,170. Μεσοπρόθεσμα, η πρόσφατη κίνηση είναι μεν 

πτωτική, αλλά σε γενικές γραμμές ο χρυσός κινείται ανοδικά από τα χαμηλά 

που βρέθηκε στις αρχές του 2016. Οι τεχνικοί δείκτες κινούνται πτωτικά το 

τελευταίο διάστημα και ο MACD ετοιμάζεται να δώσει σήμα πώλησης. Αυτό 

θα φέρει τον χρυσό να δοκιμάσει το $1,150 και μετά ίσως το $1,050. 

 Οι καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις σε παράγωγα χρυσού έχουν υποχωρήσει 

περαιτέρω από τα πρόσφατα υψηλά και δεν σηματοδοτούν σημαντικές 

θετικές ή αρνητικές αποδόσεις το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, οι καθα-

ρές κερδοσκοπικές θέσεις διαμορφώνονται στο 30% των συνολικών ανοικτών 

θέσεων, 0,74 τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.  

 Συνεπώς, τα περισσότερα στοιχεία που παρακολουθούμε έχουν επιδεινωθεί 

και συνηγορούν σε αναθεώρηση της θέσης μας στον χρυσό σε αρνητική από 

ουδέτερη.  

 

7.2 Πετρέλαιο 

 Η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου συνεχίστηκε το Β’ τρίμηνο, καθώς 

τα θεμελιώδη επιδεινώθηκαν παρά την απόφαση των μεγάλων παραγωγών 

χωρών για επέκταση της μείωσης της παραγωγής μέχρι τον Μάρτιο του 2018.  

Η τιμή του αργού πετρελαίου (WTI) υποχώρησε στη διάρκεια του Ιουνίου στα 

42,05 δολ/βαρ., το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2016. Η πτώση 

στο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 9%, ενώ από την αρχή του έτους το WTI υπο-

χωρεί 14%. 

 Στο σκέλος της προσφοράς, η μείωση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ συνεχίζει 

να υπερσκελίζεται από την αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ. Χαρακτηριστικά 

η παραγωγή από τον ΟΠΕΚ μειώθηκε για 5ο συνεχόμενο μήνα τον Μάιο, ω-

στόσο με επιβραδυνόμενο ρυθμό, καθώς ανέκαμψε η παραγωγή από τη Λιβύ-

η και το Ιράν, ενώ ή Βενεζουέλα δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του 

ΟΠΕΚ έχοντας αυξήσει την παραγωγή της κατά 200 χιλιάδες βαρέλια την ημέ-

ρα από τον Οκτώβριο του 2016. Από την άλλη, η παραγωγή στις ΗΠΑ αυξάνε-

ται με επιταχυνόμενο ρυθμό πλησιάζοντας το ιστορικό υψηλό των 9,5 εκατ. 

βαρ/ημέρα. Αποτέλεσμα αυτών, είναι η παγκόσμια παραγωγή να παραμένει 

κοντά στα ιστορικά υψηλά που είχε καταγράψει τον Νοέμβριο του 2016.  

 Οι πρόσφατες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου συνδέονται σε μεγάλο βαθμό 

με τη διατήρηση σε ιστορικά υψηλά επίπεδα των αποθεμάτων πετρελαίου 

στις ΗΠΑ. Από τα επίπεδα του Αυγούστου του 2016, τα πετρελαϊκά αποθέμα-

τα των ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει μόνο 1,4%, απογοητεύοντας τις προσδοκίες 

της αγοράς που περίμενε πολύ μεγαλύτερη πτώση. Ωστόσο, οι ενεργές πλατ-

φόρμες πετρελαίου στις ΗΠΑ έχουν σταματήσει να αυξάνονται και μάλιστα 

μειώνονται τους τελευταίους μήνες, τάση που, σε συνδυασμό με την πτώση 

των τιμών του πετρελαίου, αναμένουμε να διατηρηθεί τους επόμενους μή-

νες και να δώσει στήριξη στο πετρέλαιο. 

 Στο σκέλος της ζήτησης η βελτίωση των προπορευόμενων δεικτών έχει αρχίσει 

να αποτυπώνεται και στους δείκτες οικονομικής συγκυρίας. Η βιομηχανική 

παραγωγή στις ΗΠΑ ανακάμπτει και πλέον τρέχει με ρυθμό 2,2% στο έτος, όσο 

και ο ιστορικός μέσος όρος. Επιπλέον, στη φάση του οικονομικού κύκλου που 

διανύουμε, το πετρέλαιο καταγράφει ιστορικά μικρές θετικές αποδόσεις.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 64 
Παραγωγή Πετρελαίου ΗΠΑ & ΟΠΕΚ (χιλιάδες βαρ./ημέρα) 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 63 
Χρυσός και κερδοσκοπικές θέσεις 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 65 
Πλατφόρμες Πετρελαίου (Baker Hughes) 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 66 
Z-Score Καθαρές Κερδοσκοπικές θέσεις  
σε ΣΜΕ πετρελαίου 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Βάσει των οικονομετρικών μοντέλων που παρακολουθούμε, η πτώση του 

δολαρίου είναι θετική για το πετρέλαιο, ωστόσο η άνοδος των πραγματικών 

επιτοκίων επιδρά αρνητικά με αποτέλεσμα η δίκαιη τιμή του πετρελαίου να 

διαμορφώνεται γύρω στα 41δολ/βαρ.  

 Συνυπολογίζοντας, ωστόσο, και την επίδραση από τις κερδοσκοπικές θέσεις 

που αν και έχουν υποχωρήσει διαμορφώνονται 1,2 τυπικές αποκλίσεις πάνω 

από τον ιστορικό μέσο όρο, συνηγορούν σε 13δολ/βαρ πάνω από τη δίκαιη 

τιμή. 

 Η τεχνική εικόνα του πετρελαίου West Texas (BBG Ticker: CL1) έχει εξασθενή-

σει από την προηγούμενη έκδοση Επενδυτικής Στρατηγικής και κινείται σε 

ουδέτερα επίπεδα. Βραχυπρόθεσμα το West Texas κινείται πτωτικά και το ίδιο 

κάνουν και οι τεχνικοί δείκτες RSI και MACD. Επίσης, το σήμα πώλησης του 

MACD παραμένει σε ισχύ αν και υπάρχουν δείγματα πιθανής αντιστροφής της 

τάσης. Μεσοπρόθεσμα, ισχύουν τα ίδια τόσο για το πετρέλαιο όσο και για 

τους τεχνικούς δείκτες. Η κίνηση τους είναι πτωτική. Να επισημάνουμε, όμως, 

ότι παλαιότερα σήματα αγοράς παραμένουν ακόμη σε ισχύ παρά την πρόσφα-

τη πτωτική κίνηση. Δεδομένου ότι η τάση του πετρελαίου δεν έχει ακόμη ξεκα-

θαρίσει, διατηρούμε ουδέτερη στάση. 

 Συμπερασματικά, τα θεμελιώδη του πετρελαίου, ειδικά στο σκέλος της προ-

σφοράς, παραμένουν αδύναμα για να ωθήσουν σε σημαντικά υψηλότερες 

τιμές. Ωστόσο, μετά την πρόσφατη πτώση η τιμή αποτυπώνει καλύτερα τα θε-

μελιώδη και μαζί με την πτώση του δολαρίου, δημιουργούν ανοδικές πιέσεις 

στην τιμή του αργού. Η τεχνική εικόνα είναι ουδέτερη και παραπέμπει σε δια-

τήρηση της κίνησης σε εύρος.  

 Καταλύτης για την άνοδο των τιμών θα ήταν μία απόφαση για μεγαλύτερες 

μειώσεις της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ, τουλάχιστον για να καλύψει την αυξη-

μένη προσφορά από Λιβύη, Ιράν και Νιγηρία. Επίσης, η κλιμάκωση των γεωπο-

λιτικών εντάσεων στην περιοχή του Κόλπου μπορεί να προκαλέσει διακοπή της 

παραγωγής και άνοδο της τιμής του πετρελαίου. 

 Η διατήρηση των συνθηκών υπερπροσφοράς και η πιο αδύναμη τεχνική 

εικόνα, μας ωθούν να αναθεωρήσουμε χαμηλότερα το εύρος διακύμανσης 

της τιμής του πετρελαίου στο 40—55δολ/βαρ. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε 

στρατηγική buy on dips. 
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08 
ΤΕΧΝΙΚΗ  

ΑΝΑΛΥΣΗ 

Γενικό Σχόλιο 

Από τους πίνακες της τεχνικής εικόνας των αγορών (σελίδα 45) παρατηρούμε τα εξής: 

Από την προηγούμενη έκδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής, για τους κύριους δείκτες και τα ομόλογα, έχουμε ενίσχυση του Dow 

Jones και του Dow Transportation από θετικό σε αρκετά θετικό επίπεδο, υποχώρηση του EuroStoxx σε θετικό από αρκετά θετικό 

επίπεδο και υποχώρηση των τιμών των 10ετών ομολόγων ΗΠΑ και Γερμανίας από ουδέτερα σε αρνητικά επίπεδα. Οι υπόλοιποι δεί-

κτες, S&P 500, DAX, Nikkei, MSCI EAFE παρέμειναν σε θετικά επίπεδα και μόνο ο MSCI Em. Mkts υποχώρησε οριακά κάτω από το 

θετικό επίπεδο στην ουδέτερη ζώνη. Στα νομίσματα, το δολάριο και το ευρώ αντέστρεψαν τις θέσεις τους στη μεταξύ τους σχέση και 

έτσι έχουμε ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς και ενίσχυση του ευρώ έναντι της στερλίνας. Το δολάριο εξασθένησε 

σημαντικά σε σχέση με τα άλλα κύρια νομίσματα, ενισχύθηκε όμως σε σχέση με το ιαπωνικό γεν. Ο χρυσός εξασθένησε και από το 

θετικό επίπεδο που βρισκόταν είναι τώρα σε ουδέτερο επίπεδο (οριακά αρνητικό). Μεγάλη υποχώρηση είχαμε και για το πετρέλαιο, 

τόσο το Brent όσο και το W.T.I υποχώρησαν σε επίπεδα ουδέτερα από αρκετά θετικά και θετικά επίπεδα, αντίστοιχα, που βρίσκο-

νταν στην προηγούμενη έκδοση της Στρατηγικής. Στους επιμέρους κλάδους είχαμε σημαντική ενίσχυση του κλάδου της υγείας που 

κινείται σε αρκετά θετικά επίπεδα, καθώς επίσης οι κλάδοι Real Estate και Financials ενισχύθηκαν και κινούνται τώρα σε αρκετά 

θετικά επίπεδα. Οι υπόλοιποι κλάδοι κινούνται στα επίπεδα που βρίσκονταν στην προηγούμενη έκδοση Στρατηγικής. 

Διαδικασία Τεχνικής Ανάλυσης 

Επιγραμματικά, η λειτουργία της μεθόδου αυτής συνίσταται στην ποσοτικοποίηση των ενδείξεων ευρέως χρησιμοποιούμενων δει-

κτών τεχνικής ανάλυσης, όπως είναι ο RSI (Relative Strength Index) και ο MACD (Moving Average Convergence / Divergence). Οι δεί-

κτες αυτοί χρησιμοποιούνται για την διατύπωση συμπερασμάτων σχετικά με τη δυναμική μιας αγοράς σε διάφορους ορίζοντες.  

Η μεθοδολογία που κατασκευάσαμε, αντιστοιχεί τη φάση στην οποία βρίσκεται ο κάθε δείκτης (RSI / MACD), με την ιστορική σχέση 

απόδοσης-κινδύνου της αγοράς, η οποία βρίσκεται υπό εξέταση. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την εμπειρική κατανομή της αγο-

ράς αυτής, κατηγοριοποιούμε την ένδειξη σε 7 ομάδες: Πολύ Δυνατή, Δυνατή, Οριακά Δυνατή, Ουδέτερη κ.ο.κ. 

Ποσοτικά το εύρος από -0,5 έως 0,5 θεωρείται Ουδέτερο, από 0,5 – 1,5 θεωρείται Θετικό, από 1,5 – 2,5 είναι Αρκετά Θετικό και από 

2,5 – 3,5 Πολύ Θετικό. Στον αντίποδα τώρα, το εύρος από -0,5 έως -1,5 θεωρείται Αρνητικό, από -1,5 έως -2,5 είναι Αρκετά Αρνητικό 

και από -2,5 έως -3,5 Πολύ Αρνητικό. 

Στην παραμετροποίηση της διαδικασίας του καθορισμού των φάσεων, βάζουμε σαν στόχο μια τριμηνιαία συχνότητα αλλαγής φάσεων 

όταν χρησιμοποιούμε εβδομαδιαία στοιχεία, ενώ στη μηνιαία συχνότητα στοιχείων, στοχεύουμε σε μία περίοδο 9 μηνών. Η ταχύτητα 

αλλαγής φάσης συμπίπτει με την ταχύτητα αλλαγής εκτίμησης για κάθε αγορά (εμμέσως με τον επενδυτικό ορίζοντα). Έτσι χρησιμο-

ποιώντας μια στάθμιση 50%-50% μεταξύ των δύο ενδείξεων, ο ορίζοντας αξιολόγησης μιας αγοράς διαμορφώνεται στους 6 μήνες.  
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09 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ 

Η μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας 

Πειραιώς απέκτησε την πιστοποίηση ISO 9001:2008* από την TÜV HELLAS 

(Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 100% θυγατρική του Γερμανικού 

Οργανισμού TÜV NORD Group) για τις μεθοδολογίες που έχει αναπτύξει 

αναφορικά με τον σχεδιασμό και την επισκόπηση: 1. Μοντέλων Αξιολόγησης 

Επενδυτικών Επιλογών σε Ομόλογα, Μετοχές, και Αμοιβαία Κεφάλαια και 2. 

Προτύπων Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων. Πρόκειται για τη μοναδική πιστοποίηση 

στο είδος της στην ελληνική αγορά. 

*Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο πρότυπο για τη 
διαχείριση της ποιότητας και αφορά  
σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, 
ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος  
και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.  
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1. Σκοπός επένδυσης 

Στόχος η διατήρηση (όχι εγγύηση) του αρχικού κεφαλαίου μέσω ενός χαρτοφυ-

λακίου πολύ χαμηλής μεταβλητότητας.  

Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι 2 έως 3 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. 

 

2. Σκοπός επένδυσης 

Στόχος η ελαφρά ενίσχυση του αρχικού κεφαλαίου μέσω ενός χαρτοφυλακίου 

χαμηλής μεταβλητότητας.  

Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι 2 έως 3 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 χαρτοφυλακίου 

μεσαίας μεταβλητότητας.  

Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι 2 έως 3 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 χαρτοφυλακίου υψηλής 

μεταβλητότητας. 

Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι 3 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. 

Οι ανάγκες ρευστότητας, μεσοπρόθεσμα, δεν υπάρχουν. 

Ομόλογα, 
25.7%

Μετοχές, 
8.7%

Μετρητά, 
65.6%

Cash Plus

Ομόλογα, 
56.3%
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ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 
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Μετοχές Υποεπενδεδυμένη 

Η δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας και της εταιρικής κερδοφορίας στις αγορές είναι οι θετικοί καταλύτες που έχουν 
οδηγήσει επιμέρους δείκτες σε ιστορικά υψηλά. Οι ακριβές αποτιμήσεις, ο περιορισμός των προσδοκιών για 
δημοσιονομική επέκταση στις ΗΠΑ, η ουδέτερη προς αρνητική εικόνα του επενδυτικού κλίματος και οι επιφυλάξεις που 
δημιουργεί η τεχνική εικόνα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα μας οδηγούν στη διατήρηση υποεπενδεδυμένης θέσης. 

   

ΗΠΑ Υποεπενδεδυμένη 

Με τις αποτιμήσεις να είναι σε υψηλά επίπεδα, τη θετική δυναμική της οικονομίας να έχει προεξοφληθεί και την τεχνική 
εικόνα να δείχνει σημάδια κόπωσης, η πρόθεση της Fed να περιορίσει περαιτέρω τη νομισματική της πολιτική και ο περιο-
ρισμός των προσδοκιών για τη δημοσιονομική πολιτική από την κυβέρνηση, δημιουργούν τις συνθήκες για διατήρηση της 
Υποεπενδεδυμένης θέσης στις μετοχές στις ΗΠΑ. Αναβαθμίζουμε σε ουδέτερη τη θέση μας στη μικρή κεφαλαιοποίηση. 

Ευρωζώνη Υπερεπενδεδυμένη 

Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στην Ευρωζώνη, καθώς η οικονομία διατηρεί τη θετική δυναμική της, η κερδο-
φορία ανακάμπτει με τις αποτιμήσεις κοντά σε ιστορικά υψηλά. αλλά σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με άλλες κύριες 
αγορές. ενώ το πολιτικό ρίσκο μειώθηκε. Διατηρούμε την προτίμηση στη Γερμανία. στις κύριες αγορές και στην Ισπανία 
στην περιφέρεια. 

Ιαπωνία Υπερεπενδεδυμένη 

Διατηρούμε την υπερπενδεδυμένη θέση στην Ιαπωνία λόγω των ελκυστικών αποτιμήσεων, πάντα σε σχέση με τις υπόλοι-
πες αγορές, τη. δυναμική της οικονομίας και τη θετική τεχνική εικόνα. Ωστόσο μας προβληματίζει το momentum στην 
κερδοφορία. Η έκθεσή μας παραμένει στην φάση αυτή unhedged, καθώς αναμένουμε η ισοτιμία να κινηθεί εντός εύρους. 

Ελλάδα Ουδέτερη 
Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η πτώση των spreads είναι θετικές εξελίξεις για τις μετοχές. Ωστόσο οι αποτιμήσεις 
των εταιρειών (πλην τραπεζών) δεν είναι πλέον φθηνές. Η τεχνική εικόνα της αγοράς είναι ιδιαίτερα θετική.  

Αναδυόμενες Αγορές Υπερεπενδεδυμένη 

Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στις αναδυόμενες αγορές, καθώς η δυναμική των οικονομιών τους βελτιώνεται 
με υψηλότερους ρυθμούς από τις ανεπτυγμένες, οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία αναθεωρούνται ανοδικά, οι αποτιμή-
σεις είναι πιο ελκυστικές σε σχέση με τις ανεπτυγμένες, ενώ η τεχνική εικόνα παραμένει θετική. 

Βραζιλία Υποεπενδεδυμένη Η οικονομία παραμένει σε ύφεση και οι αποτιμήσεις είναι σε ιστορικά υψηλά. 

Ρωσία Ουδέτερη 

Η υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι διατηρήθηκαν οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ σε αντί-
θεση με τις προσδοκίες, έχει επηρεάσει αρνητικά τη μετοχική αγορά της Ρωσίας. Παρόλο που οι αποτιμήσεις και τα θεμε-
λιώδη διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, προχωρήσαμε σε αναθεώρηση της θέσης μας στη Ρωσία σε ουδέτερη από 
υπερεπενδεδυμένη. 

Ινδία Υποεπενδεδυμένη 
Με τις εκτιμήσεις για την κερδοφορία να αναθεωρούνται πτωτικά και τις αποτιμήσεις να είναι ακριβές, διατηρούμε τη 
θέση μας σε υποεπενδεδυμένη. 

Κίνα Υπερεπενδεδυμένη 

Οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία αναθεωρούνται ανοδικά και η οικονομία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης που αντι-
σταθμίζουν μερικώς την ανησυχία που προκαλεί η υψηλή μόχλευση των εταιρειών, με την τεχνική εικόνα του δείκτη να 
είναι αρκετά θετική. 

Κλαδικές Προτιμήσεις  Προτίμηση σε financials και μη κυκλικά προϊόντα. 

   

Ομόλογα     

   

Κρατικά ομόλογα ΗΠΑ Υποεπενδεδυμένη 

Περιμένουμε τα επιτόκια της αμερικανικής δεκαετίας να κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα, λόγω επιτάχυνσης του 
ρυθμού ανάπτυξης και περισσότερο της επεκτατικής ρητορικής της Fed. Ωστόσο, η υποχώρηση των πληθωριστικών 
πιέσεων θα αποτρέψει τις έντονες ανοδικές εξάρσεις.  

Κρατικά ομόλογα  
Γερμανίας 

Υποεπενδεδυμένη 
Ακόμα και με τις τρέχουσες ήπιες πληθωριστικές προσδοκίες η γερμανική δεκαετία εμφανίζεται ακριβή. Παράλληλα, 
στα τρέχοντα επίπεδα δεν αποτιμά τη σταδιακή μείωση των αγορών ομολόγων από την ΕΚΤ.  

Ομόλογα περιφέρειας 
Ευρωζώνης 

Υποεπενδεδυμένη 

Αν τα γερμανικά δεκαετή επιτόκια κινηθούν πάνω από το 0,70%, πιθανώς όταν ανακοινώσει η ΕΚΤ τον περαιτέρω περιορι-
σμό των αγορών σε μία περίοδο που μπορεί να επιστρέφει η πολιτική αβεβαιότητα με αφορμή τις επικείμενες ιταλικές 
εκλογές, θα οδηγήσουν τα spreads σε υψηλότερα επίπεδα. 

Κρατικά ομόλογα  
αναδυόμενων αγορών 

Ουδέτερη 

Διατηρούμε την ουδέτερη θέση στις αναδυόμενες αγορές με προτίμηση στα κρατικά ομόλογα, καθώς η υπερβάλλουσα 
απόδοση που προσφέρουν (carry) παραμένει ελκυστική σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες σταθερού εισοδήματος και 
σε σχέση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο.  

Εταιρικά ομόλογα  
επενδυτικής διαβάθμισης 

Ουδέτερη 
Διατηρούμε την ουδέτερη θέση μας στα ομόλογα Επενδυτικής Διαβάθμισης, καθώς οι προσδοκώμενες αποδόσεις στη συγκε-
κριμένη κατηγορία επένδυσης είναι μικρές και τα θεμελιώδη επιδεινώνονται. Προτιμούμε τις εκδόσεις εταιρειών ΗΠΑ. 

Εταιρικά ομόλογα  
υψηλών αποδόσεων 

Υποεπενδεδυμένη 
Παρόλο που η συγκεκριμένη κατηγορία ευνοείται στην τρέχουσα φάση του οικονομικού κύκλου, διατηρούμε την υποε-
πενδεδυμένη θέση, καθώς οι τρέχουσες αποτιμήσεις είναι ακριβές. 

   

Συνάλλαγμα     

   

EURUSD Ουδέτερη 
Αναμένουμε διατήρηση της ανοδικής τάσης του EURUSD με νέα ζώνη διακύμανσης 1.11-1.20. Αναμένουμε σημαντική 
αντίσταση στην περιοχή 1.1620-1.1500. 

EURGBP Υπέρ GBP 

Παραμένουμε θετικοί για τη στερλίνα μεσομακροπρόθεσμα, καθώς η ισοτιμία από τη μια υπερβάλει σημαντικά σε σχέση 
με την κυκλική δυναμική των δύο οικονομιών και οι αποτιμήσεις είναι ελκυστικές, ωστόσο η τεχνική εικόνα βραχυπρόθε-
σμα είναι υπέρ του ευρώ. 

USDJPY Ουδέτερη 
Διατηρούμε τη θέση μας στην ισοτιμία σε ουδέτερη και ευνοείται η κίνηση σε εύρος 108-123 για το 2017 από τα τρέχοντα 
επίπεδα. Μεσοπρόθεσμα, η τάση παραμένει ανοδική για την ισοτιμία. 

   

Εμπορεύματα     

   

Χρυσός Αρνητική 
Τα περισσότερα στοιχεία που παρακολουθούμε έχουν επιδεινωθεί και συνηγορούν σε αναθεώρηση της θέσης μας στον 
χρυσό σε αρνητική από ουδέτερη.  

Πετρέλαιο Ουδέτερη 
Η διατήρηση των συνθηκών υπερπροσφοράς και η πιο αδύναμη τεχνική εικόνα, μας ωθούν να αναθεωρήσουμε χαμηλότερα 
το εύρος διακύμανσης της τιμής του πετρελαίου στο 40-55δολ/βαρ. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε στρατηγική buy on dips. 
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Το παρόν έντυπο εκδόθηκε από την υπηρεσία Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η «Τράπεζα»), η 
οποία εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με 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 δυνατότητα και την πείρα ή γνώση των πιθανών παρα-
ληπτών 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 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 βασίζονται σε πηγές που η Τράπεζα θεωρεί αξιόπιστες και πα-
ρατίθενται 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 υπόκει-
νται σε μεταβολές 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, συνε-
πώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που εμπεριέ-
χονται στο παρόν. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, η Τράπεζα, τα Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα ουδεμία 
ευθύνη αναλαμβάνουν ως προς τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ή/και την έκβαση τυχόν επενδυτικών αποφάσεων που λαμβάνο-
νται σύμφωνα με αυτές. Ο Ομιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή παρουσία, και 
μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του 
Ομίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισημαί-
νεται 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 από-
κτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή ή την απόκτηση λοιπών κινητών αξιών. β) Ενδέχεται να παρέχουν έναντι αμοιβής υπηρεσίες επενδυτικής 
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) Ενδεχο-
μένως να έχουν εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. Η Τράπεζα και οι λοιπές 
εταιρείες του Ομίλου της έχουν θεσπίσει, εφαρμόζουν και διατηρούν αποτελεσματική πολιτική, η οποία αποτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων 
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 συμφερόντων 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, μεταξύ 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 ατομικά δεδομένα εκάστου επεν-
δυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει 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 εκάστοτε εφαρμοστέα νομο-
θεσία. Για το λόγο αυτό, ο παραλήπτης του παρόντος καλείται να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, 
ώστε να διερευνήσει τυχόν τέτοιους περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 



H «Επενδυτική Στρατηγική - 3ο Τρίμηνο 2017» είναι διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://www.piraeusbankgroup.com/el/oikonomiki-analisi-ependitiki-stratigiki/ependytiki-stratigiki  
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