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Βασικά Σημεία της Απόφασης της Συνεδρίασης της 15ης Μαρτίου 2017

 Όπως γενικά αναμενόταν, η Fed ανακοίνωσε χθες αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου της κατά 25 μ.β., το νέο εύρος

του οποίου διαμορφώνεται πλέον μεταξύ 0,75% και 1,0%. Με την απόφαση διαφώνησε ένα μέλος της που

επιθυμούσε την παραμονή του επιτοκίου στο εύρος 0.50%-0.75%.

 Αναφορικά με τις μελλοντικές κινήσεις της επανέλαβε ότι η αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου θα γίνεται σταδιακά

και η καταλληλότητα της χρονικής στιγμής θα αξιολογείται σε κάθε συνεδρίαση βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων

της οικονομίας. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, τα μέλη της αρμόδιας για τη νομισματική πολιτική επιτροπής της

Fed εξακολουθούν να προβλέπουν άνοδο του παρεμβατικού επιτοκίου κατά ακόμη 50 μ.β. εντός του 2017,

πιθανότατα μέσω δύο αυξήσεων κατά 25 μ.β. έκαστη.

 Παράλληλα, η Fed συνεχίζει την πολιτική επανεπένδυσης του κεφαλαίου των αξιογράφων που κατέχει και τα οποία

λήγουν σε αντίστοιχα νέα. Εκτιμά ότι θα εξακολουθήσει αυτήν την πρακτική έως ότου η πορεία προς μία πιο

«κανονική» νομισματική πολιτική θα έχει προχωρήσει αρκετά. Ωστόσο, σε αυτήν τη συνεδρίαση ξεκίνησε μία πρώτη

συζήτηση για αυτό το θέμα επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η πορεία προσαρμογής θα είναι σταδιακή και προβλέψιμη.

 Διαπιστώνει ότι το τελευταίο διάστημα ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί φθάνοντας πλησίον του στόχου του 2%, ενώ

εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας αναγνωρίζει ότι συνεχίζει να υπολείπεται ελαφρά του 2%.

 Σημειώνει τη συνεχιζόμενη βελτίωση στην αγορά εργασίας και τη μετριοπαθή άνοδο των δαπανών των νοικοκυριών,

ενώ διαπιστώνει ενίσχυση του ρυθμού αύξησης των επιχειρηματικών πάγιων επενδύσεων. Επίσης, διαβλέπει μικρό

πλέον περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης στην αγορά εργασίας.

 Γενικά, εκτιμά ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με μέτριο (moderate) ρυθμό. Σύμφωνα με τις νέες

προβλέψεις της, που ελάχιστα διαφοροποιούνται από τις προηγούμενες του Δεκεμβρίου, το πραγματικό ΑΕΠ θα

αυξηθεί κατά 2,1% το 2017 και το 2018 (προβλ. Δεκ. 16: 2,0%), ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 1,9% το 2017 και

στο 2,0% τα επόμενα δύο έτη. Οι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το ρυθμό ανάπτυξης

κρίνονται ως ισορροπημένοι.

 Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 3η Μαΐου του 2017.
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Αντιδράσεις Αγορών
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 Η Fed αύξησε το βασικό επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης όπως αναμενόταν. Η αντίδραση των αγορών ήταν σχετικά
θετική, με τον S&P500 να ενισχύεται, τα spreads των ομολόγων HY να μειώνονται, ενώ το δολάριο και τα διετή επιτόκια
υποχώρησαν.

EURUSD S&P 500

Επιτόκιο διετίαςiBoxx US ΗΥ CDS spreads



Συμπεράσματα Νομισματικής Πολιτικής 
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• Από τη συνέντευξη τύπου της Yellen που ακολούθησε της συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου υπήρξε ένδειξη ότι
παραμένει η σχετικά ήπια (dovish) στάση στη διαδικασία της επιστροφής στην «κανονικότητα» της νομισματικής
πολιτικής, καθώς ειπώθηκε πάλι ότι η FED μπορεί να υπάρξει ανοχή για κάποιο χρονικό διάστημα σε πληθωρισμό
υψηλότερο του 2,0% ώστε να εναρμονιστεί καλλίτερα η σταδιακή αύξηση των επιτοκίων με τη στήριξη της ανάπτυξης
της οικονομικής δραστηριότητας. Τονίστηκε επίσης ότι η οικονομία είναι κοντά στην επίτευξη του διττού στόχου της
FED (πληθωρισμός στο 2,0% και πλήρης απασχόληση στην αγορά εργασίας) ειδικότερα εάν η νέα κυβέρνηση
υλοποιήσει την αναγγελία της για δημοσιονομική χαλάρωση. Όμως, ασαφές παραμένει το πότε ακριβώς θα
αποφασιστεί να ξεκινήσει η μείωση του μεγέθους των επανεπενδύσεων των λήξεων των περιουσιακών στοιχείων που
βρίσκονται στον ισολογισμό της FED.

• Οι νέες εκτιμήσεις της FED του Μαρτίου διαβλέπουν άλλες δύο επιπλέον αυξήσεις του βασικού επιτοκίου εντός του
2017 και άλλες τρεις εντός του 2018. Όμως, οι προσδοκίες των αγορών (από τα FED Fund Futures) προεξοφλούν άλλη
μια αύξηση εντός του 2017 και άλλες δύο εντός του 2018. Σύμφωνα με την τεκμαρτή πιθανότητα (από το
Bloomberg_WIRP) προεξοφλείται το ενδεχόμενο αύξησης του βασικού επιτοκίου κατά 50% τον Ιούνιο και κατά 80%
το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το υπόδειγμα Taylor το βασικό επιτόκιο της FED θα έπρεπε να διαμορφώνεται κοντά στο
4,00% βάσει της καταγεγραμμένης επιτάχυνσης του πληθωρισμού, του χαμηλού ποσοστού ανεργίας και της χαμηλής
μεταβλητότητας των τιμών των αμερικανικών μετοχών.

• Η εκτίμησή μας για το 2017 κατανέμεται ισομερώς μεταξύ εκείνης της FED και των προσδοκιών των αγορών, διότι ο
πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί από τα τέλη του 2017, καθώς θα περιοριστεί αρκετά το ανοδικό αποτέλεσμα βάσης
που απορρέει από τις αυξημένες τιμές της ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων. Επιπλέον, ο ρυθμός αύξησης των
μισθών και του διαθεσίμου εισοδήματος σε πραγματικούς όρους διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο (λόγω της
σημαντικής επιτάχυνσης του πληθωρισμού) επηρεάζοντας αρνητικά τη δυνητική ενίσχυση της ζήτησης. Εκτιμούμε ότι
εντός του 2018 θα ξεκινήσει η μείωση των επανεπενδύσεων των λήξεων διότι θα είναι αρκετά πιθανό η μείωση του
μεγέθους των επανεπενδύσεων των λήξεων να επιβαρύνει σε μικρότερο βαθμό τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες
έναντι της περαιτέρω αύξησης του βασικού επιτοκίου της FED.

• Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρακολουθούμε, υποστηρίζεται η συνέχιση της επιστροφής στην κανονικότητα της
νομισματικής πολιτικής της FED λόγω κυρίως των έντονα ανοδικών πιέσεων που ασκούνται από τον υψηλό ετήσιο
ρυθμό ενίσχυσης των διεθνών τιμών ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων. Όμως, αξίζει να επισημανθεί ότι οι
μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (5Y/5Y) εξακολουθούν να διαμορφώνονται αρκετά
χαμηλότερα έναντι του μακροχρόνιου μέσου όρου.

• Συνολικά, τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα για τη συνεδρίαση του Μαρτίου (όπως απεικονίζονται στον Πίνακα της
σελίδας 5) καταδεικνύουν ανοδική επίδραση στον πληθωρισμό, ελαφρώς μεγαλύτερη σε σύγκριση με εκείνη που
καταδείκνυαν τα αντίστοιχα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα για τη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου.
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Μακροοικονομικές Εκτιμήσεις & Επιδράσεις στον Πληθωρισμό
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Μέγεθος 2017 2018 2019
Μακρο-

πρόθεσμα

% μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2.1 2.1 1.9 1.8

Πρόβλεψη Δεκεμβρίου 2.1 2.0 1.9 1.8

% ανεργίας 4.5 4.5 4.5 4.7

Πρόβλεψη Δεκεμβρίου 4.5 4.5 4.5 4.8

Πληθωρισμός (βάσει του δείκτη PCE) 1.9 2.0 2.0 2.0

Πρόβλεψη Δεκεμβρίου 1.9 2.0 2.0 2.0

Δομικός πληθωρισμός (βάσει του 

δείκτη core PCE) 1.9 2.0 2.0

Πρόβλεψη Δεκεμβρίου 1.8 2.0 2.0

Παρεμβατικό επιτόκιο Fed (Fed 

Funds rate) 1.4 2.1 3.0 3.0

Πρόβλεψη Δεκεμβρίου 1.4 2.1 2.9 3.0

Προβλέψεις Fed για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη

Πηγή: Fed.    Σημείωση: Τα στοιχεία αναφέρονται στο δ΄ τρίμηνο του 

έτους & όχι στο μέσον όρο του έτους.

Μεταβλητή

Απόκλιση                             

(στοιχεία Φεβ. 2017)

Απόκλιση                                              

(στοιχεία Ιαν. 2016)

Επίδραση στον 

Πληθωρισμό

WTI-NYMEX (%,Υ/Υ) 1.7 1.5 πολύ ανοδική

S&P GS Commidities  Index (%,Υ/Υ) 1.1 1.1 πολύ ανοδική

Ισοτιμία USD (%,Υ/Υ) 0.1 0.1 ουδέτερη

Τιμές Εισαγωγών (%,Υ/Υ) 0.5 0.3 ανοδική

Ποσοστό Ανεργίας (%) 0.9 0.8 ανοδική

Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (%,Υ/Υ) 0.3 0.7 ουδέτερη

Μισθοί (%,Υ/Υ) 0.5 0.2 ανοδική

Πρόσφορά Χρήματος Μ2 (%,Υ/Υ) 0.5 0.7 ανοδική

Πρόσφορά Χρήματος Μ1 (%,Υ/Υ) 0.7 0.5 ανοδική

Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα (%,Υ/Υ) -0.3 -0.3 ουδέτερη

USD IS 5Y/5Y FWR -1.1 -0.7 πολύ καθοδική

Τιμές Παραγωγού (%,Υ/Υ) 0.5 0.1 ανοδική

Σύνολο 0.5 0.4 ανοδική

Επίδραση Παραγόντων στον Πληθωρισμό
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Disclaimer: Το παρόν συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου, συντάσσεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς από την Τράπεζα Πειραιώς 
(εφεξής η «Τράπεζα»), η οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, και αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση τρίτων χωρίς να υπάρχει υποχρέωση προς τούτο 
από το συντάκτη του. Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν πληροφορίες ή απόψεις απευθύνονται σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες με γενικό τρόπο, χωρίς να έχουν 
λάβει υπ' όψιν τις εξατομικευμένες περιστάσεις, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική δυνατότητα και την πείρα ή γνώση των πιθανών παραληπτών του 
παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
νομίσματα ούτε ως σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτά. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, ο λήπτης της παρούσας 
πληροφόρησης πρέπει να προχωρήσει στη δική του έρευνα, ανάλυση και επιβεβαίωση της πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό το κείμενο, πριν προχωρήσει στη λήψη 
της επενδυτικής του απόφασης.

• H παρούσα πληροφόρηση δεν συνιστά έρευνα της Τράπεζας στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε 
πηγές που η Τράπεζα θεωρεί αξιόπιστες και παρατίθενται αυτούσιες, αλλά η Τράπεζα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους. Οι απόψεις και 
εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και 
υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν 
εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες και, συνεπώς, δεν 
αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν.

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

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

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

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

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

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

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

• Ρητά επισημαίνεται ότι:

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

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

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

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

• · η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου επενδυτή και 
ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς την εκάστοτε 
εφαρμοστέα φορολογική νομοθεσία.

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