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Διατηρούμε μικρή υποεπενδεδυμένη 

θέση, ωστόσο αυξάνουμε την έκθεση στις 

μετοχές Ευρωζώνης εις βάρος της μικρής 

κεφαλαιοποίησης στις ΗΠΑ, καθώς 

πιστεύουμε ότι οι πολιτικοί κίνδυνοι 

μειώνονται στην Ευρωζώνη ενώ,  

τα θεμελιώδη υποεκτιμούνται. 

Η μετατόπιση των κινδύνων στις ΗΠΑ 

πιστεύουμε ότι αλλάζει, τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσμα, την τάση του EURUSD  

υπέρ του EUR. 

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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Με την ολοκλήρωση των πρώτων 100 ημερών της προεδρίας Τραμπ, μπορούμε 

να ισχυριστούμε ότι οι προσδοκίες (πακέτο δημοσιονομικής επέκτασης, μειώ-

σεις φόρων) των επενδυτών που οδήγησαν στο ράλι του τέλους του 2016 έχουν 

φθίνει. Γιατί τότε δεν αντέδρασαν αρνητικά οι αγορές ρίσκου και δεν γύρισαν 

τουλάχιστον στα προ αμερικανικών εκλογών επίπεδα; Η απάντηση βρίσκεται 

στο ότι διατηρείται η θετική δυναμική των προπορευόμενων οικονομικών στοι-

χείων, ενισχύεται η ανάκαμψη της εταιρικής κερδοφορίας και μειώνεται 

(προσωρινά τουλάχιστον) ο πολιτικός κίνδυνος στην Ευρώπη.  

Στο πλαίσιο αυτό είδαμε το πρώτο τρίμηνο μία επιστροφή στο «παλιό» μοντέ-

λο, αυτό της ρευστότητας και όχι της οικονομικής επιτάχυνσης, το οποίο είχε 

σαν αποτέλεσμα τη σημαντική στροφή των επενδυτών από τις αξίες αυτές που 

είχαν ευνοηθεί από τις προσδοκίες για τις πολιτικές Τραμπ (μικρή κεφαλαιοποί-

ηση ΗΠΑ, δολάριο, αμερικανικές τράπεζες) σε αξίες που ευνοούνται από το 

ασθενές δολάριο και την ήπια νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ (αναδυόμενες 

αγορές, Ευρωζώνη). Οι ανησυχίες των επενδυτών (κυρίως γεωπολιτικές) πήραν 

τη μορφή της αντιστάθμισης κινδύνου και αποτυπώθηκαν στην άνοδο του γιεν 

και του χρυσού.   

Ωστόσο, η διατήρηση της ανοδικής δυναμικής των μετοχικών αγορών προϋποθέ-

τει τη σχετικά γρήγορη εξαγγελία ενός προγράμματος που θα έχει τα χαρακτηρι-

στικά της οικονομικής επιτάχυνσης.   

Η αναμενόμενη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ στις ΗΠΑ, στο 4,3% το 2017 από 

2,7% το 2016, και η ανάκαμψη της εταιρικής κερδοφορίας προβλέπονται να ευ-

νοήσουν τις μετοχές, ωστόσο οι αποτιμήσεις στις αναπτυγμένες αγορές είναι 

ακριβές, με τον S&P500 να διαπραγματεύεται 2 τυπικές αποκλίσεις υψηλότερα 

του μέσου όρου δεκαετίας σε όρους Last12m P/E και Last12m P/BV. Η Ευρωζώνη, 

η Ιαπωνία και οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζονται να είναι πιο ελκυστικές σε 

επίπεδο αποτιμήσεων.  

01 
ΣΥΝΟΨΗ 

Η διατήρηση της ανοδικής δυναμικής των 

μετοχικών αγορών προϋποθέτει την σχετικά 

γρήγορη εξαγγελία ενός προγράμματος που 

θα έχει τα χαρακτηριστικά της οικονομικής 

επιτάχυνσης.   

θεωρούμε ότι διανύουμε μια περίοδο, όπου  

οι υψηλές αποτιμήσεις και η αβεβαιότητα  

που περιγράψαμε, συνεχίζουν να συνηγορούν 

σε μια αμυντική θέση στις μετοχικές αγορές  

με επίκεντρο την αγορά των ΗΠΑ.  

Συνεχίζουμε να αναζητούμε αξίες, όπου το 

reflation trade δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί 

επαρκώς. 
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Στο πλαίσιο αυτό  θεωρούμε ότι διανύουμε μια περίοδο, όπου οι υψηλές αποτι-

μήσεις και η αβεβαιότητα για τη μετάβαση στον νέο κόσμο συνεχίζουν να συνη-

γορούν σε μια μικρή αμυντική θέση στις μετοχικές αγορές με επίκεντρο την αγο-

ρά των ΗΠΑ. Δεδομένου ότι το πρώτο τρίμηνο αυξήσαμε την έκθεση σε μετοχές, 

διατηρούμε για την επόμενη περίοδο την υποεπενδεδυμένη θέση. 

Συνεχίζουμε να αναζητούμε αξίες, όπου το reflation trade δεν έχει ακόμα αποτυ-

πωθεί επαρκώς, και στο πλαίσιο αυτό αναβαθμίζουμε περαιτέρω τη θέση στην 

Ευρωζώνη σε υπερεπενδεδυμένη, μειώνοντας θέσεις από τη μικρή κεφαλαιοποί-

ηση στις ΗΠΑ.  

Στις ομολογιακές επενδύσεις ρίσκου διατηρούμε την ουδέτερη θέση στα εταιρικά 

ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης, καθώς τα χαμηλά spread έχουν σημαντική 

συσχέτιση με τη χαμηλή μεταβλητότητα, ωστόσο με τους ισολογισμούς των εται-

ρειών να παρουσιάζουν επιδείνωση, είμαστε σε επαγρύπνηση.  

Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στα κρατικά ομόλογα, καθώς προβλέ-

πουμε υψηλότερα επιτόκια σε ΗΠΑ και Γερμανία. 

Στο συνάλλαγμα περιμένουμε ανοδικές τάσεις στην ισοτιμία EURUSD που μπορεί 

να οδηγήσουν σε ένα νέο εύρος 1,0400-1,1500. Το USDJPY είναι σε ισορροπία και 

ευνοείται η κίνηση σε εύρος 104-123 για το 2017, ενώ η ισοτιμία EURGBP έχει 

υπερβάλει σημαντικά σε σχέση με την κυκλική δυναμική των δυο οικονομίων και 

οι αποτιμήσεις γίνονται πιο ελκυστικές για αγορά στερλίνας.  

Στα εμπορεύματα διατηρούμε ουδέτερη θέση στον χρυσό λόγω θεμάτων αποτί-

μησης σε σχέση με το δολάριο, ενώ στο πετρέλαιο αναζητούμε ευκαιρίες για τα-

κτικές τοποθετήσεις στο εύρος $45-$65.  
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2.1 ΗΠΑ 

 Η δημοσιονομική χαλάρωση (με μείωση των φορολογικών συντελεστών και 

αύξηση των δαπανών για έργα υποδομής) που αναμένεται να υιοθετήσει η 

κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ τροφοδοτεί τις προσδοκίες για υψηλότε-

ρους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας και για μεγαλύτερη εταιρική κερ-

δοφορία, που αντικατοπτρίζονται στα ενθαρρυντικά ευρήματα των πρόδρο-

μων οικονομικών δεικτών και στις αυξημένες τιμές των μετοχών. 

 Όμως, από την αρχή του 2017 αρκετά στοιχεία, που αντιπροσωπεύουν την 

πραγματική οικονομική δραστηριότητα, δεν έχουν ακολουθήσει την ενθαρ-

ρυντική πορεία των πρόδρομων δεικτών (Γραφήματα 1 και 2). Για παράδειγ-

μα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής, των νέων 

παραγγελιών, των πραγματικών μισθών, του πραγματικού διαθεσίμου εισο-

δήματος και κυρίως της παραγωγικότητας της εργασίας διαμορφώνονται σε 

πολύ χαμηλό (ή αρνητικό) επίπεδο.  

 Έως ένα βαθμό η απόκλιση αυτή είναι αναμενόμενη, κυρίως όμως γύρω από 

τα σημεία αλλαγής της τάσης των οικονομικών στοιχείων ως προς τις φάσεις 

του οικονομικού κύκλου. Στην τρέχουσα συγκυρία προεξοφλείται ενίσχυση 

της τάσης της επιτάχυνσης. Στις περιπτώσεις αυτές η προβλεπτική ικανότητα 

των πρόδρομων δεικτών είναι σχετικά ασθενέστερη. Επομένως, διατηρούμε 

προδιάθεση για ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών μας για τον ρυθμό 

ανάπτυξης, αλλά οφείλουμε να αναμείνουμε περισσότερο για την επιβε-

βαίωση των ενδείξεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

μας, χρησιμοποιώντας πρόδρομους δείκτες και στοιχεία αγορών του Α’ τρι-

μήνου του 2017, ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ 

συγκλίνει στο 2,8%. 

 Η θετική επίδραση της δημοσιονομικής χαλάρωσης στην οικονομία εκτιμάται 

ότι θα αρχίσει από τα μέσα του Β’ εξαμήνου του 2017 και θα καταγραφεί 

κυρίως κατά τη διάρκεια του 2018. Βεβαίως, το μέγεθος της θετικής επίδρα-

σης εξαρτάται από το μέγεθος και το μίγμα των μέτρων που θα συνθέσουν 

τη δημοσιονομική χαλάρωση, λόγω κυρίως του διαφορετικού πολλαπλασια-

02 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οι προσδοκίες που απορρέουν από τη 

δημοσιονομική τόνωση, που 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 (Ι) 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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στή που ασκεί το κάθε μέτρο στην οικονομία (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 

Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, CBO). Όμως, η πρόσφατη αποτυ-

χία υπερψήφισης της κατάργησης του προγράμματος Obamacare από το 

Κογκρέσο καταδεικνύει την πολιτική αβεβαιότητα που ελλοχεύει σχετικά 

με την υπερψήφιση των μέτρων της δημοσιονομικής χαλάρωσης, τα οποία 

συνεπάγονται διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος και διόγκωση του 

δημόσιου χρέους και κατά συνέπεια αύξηση του ορίου του χρέους. 

 Επομένως, η αμερικανική οικονομία εκτιμούμε ότι το 2017 θα κινηθεί με 

υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (2,3%) σε σύγκριση με το 1,6% του 2016 

(Γράφημα 3). Η ανάκαμψη των επενδύσεων (από -1,5% σε 4,0%) θα αποτελέ-

σει τον βασικό λόγο της επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, 

ενώ η ιδιωτική κατανάλωση και οι δημόσιες δαπάνες θα συνεχίσουν να μεγε-

θύνονται με τον ίδιο περίπου ρυθμό (Πίνακας 1).  

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

κής δαπάνης) ενισχύθηκε έντονα (στο 2,1%) το πρώτο δίμηνο του 2017, λόγω 

κυρίως του έντονου ανοδικού αποτελέσματος βάσης από τις διεθνείς τιμές 

ενέργειας (Γράφημα 4). Όμως, από το Β’ τρίμηνο του 2017 και ύστερα, το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα βάσης αναμένεται να είναι μικρό. Υιοθετώντας 

την παραδοχή ότι δεν θα σημειωθεί απότομη αύξηση ή μείωση των διεθνών 

τιμών ενέργειας, εκτιμούμε ότι ο μέσος πληθωρισμός το 2017 θα διαμορ-

φωθεί στο 1,8% και το 2018 στο 1,7%.  

 Ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε το Α’ δίμηνο του 2017 στο 1,8%. Όμως,  

ο συνδυασμός του χαμηλού ρυθμού ενίσχυσης των πραγματικών μισθών και 

της παραγωγικότητας, καθώς και το χαμηλό επίπεδο του ποσοστού συμμετο-

χής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό, εκτιμούμε ότι καθιστούν δύσκο-

λη την αύξηση και διατήρηση του δομικού πληθωρισμού στο 2,0%. Στην 

περίπτωση κατά την οποία η δημοσιονομική τόνωση είναι τέτοια ώστε να 

οδηγήσει σε ρυθμό ενίσχυσης της παραγωγικότητας της τάξης του 3% (από 

το τωρινό 1%), τότε είναι πιθανή η διατηρήσιμη υπέρβαση του ορίου του 

2,0% για τον δομικό πληθωρισμό, μέσω της πιθανής ισχυρής αύξησης των 

πραγματικών μισθών και κατ’ επέκταση της ζήτησης. 

 Σύμφωνα με τις νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις της Fed (που δημοσιεύ-

τηκαν τον Μάρτιο) αναμένονται άλλες δύο αυξήσεις του βασικού επιτοκίου 

(στο 1,25%-1,50%) εντός του 2017 και άλλες τρεις εντός του 2018. Ως προς 

την αγορά εργασίας εκτιμούμε ότι ο στόχος της Fed έχει σχεδόν επιτευχθεί 

(καθώς το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται στο 4,5%). Όμως, σύμφωνα με 

την εξέλιξη του πληθωρισμού που προαναφέραμε, εκτιμούμε ότι η Fed εί-

ναι πιθανόν να προβεί σε λιγότερες αυξήσεις (άλλη μια εντός του 2017 και 

δύο το πολύ εντός του 2018), όπως επίσης προεξοφλούν οι αγορές (Fed 

Fund Futures).  

 Στο τέλος του 2017 ή στις αρχές του 2018, εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει η στα-

διακή μείωση των επανεπενδύσεων του κεφαλαίου των λήξεων των αξιο-

γράφων που κατέχει η Fed (Γράφημα 5) και η συνέχισή της ως εναλλακτική 

επιλογή για τη μετάβαση στη σφιχτότερη νομισματική πολιτική. Η μείωση των 

επανεπενδύσεων ταυτόχρονα με διαδοχικές αυξήσεις του βασικού επιτοκίου, 

εκτιμούμε ότι θα πρέπει να αποφευχθεί διότι θα προκύψουν σοβαρές επιπτώ-

σεις από την απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού στο περιβάλλον της 

υψηλής δανειακής μόχλευσης που επικρατεί στην αμερικανική οικονομία. 

Βέβαια, το μίγμα των μέτρων και το μέγεθος της αναμενόμενης δημοσιονομι-

κής χαλάρωσης, εκτιμούμε ότι θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη νομισματι-

κή πολιτική το 2018.  

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 
Πραγματικό ΑΕΠ 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4 
Πληθωρισμός (βάσει του PCE Price Index) 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5 
Fed: Συνολικό Ενεργητικό & Παρεμβατικό Επιτόκιο 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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2.2 Ευρωζώνη 

 Η συνέχιση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ (έως τουλάχι-

στον το τέλος του 2017) και η μείωση του πολιτικού κινδύνου, ύστερα από 

τα εκλογικά αποτελέσματα σε Γαλλία και Ολλανδία, αποτελούν τους βασι-

κούς λόγους ανοδικής αναθεώρησης του ρυθμού ανάπτυξης που εκτιμούμε 

για το 2017. Η ομαλή εξέλιξη των διαπραγματεύσεων του Brexit και η αποφυ-

γή του ενδεχομένου πρόωρων εκλογών στην Ιταλία θα μπορούσαν να οδηγή-

σουν σε περαιτέρω ανοδική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης που εκτι-

μούμε για το 2017.  

 Η πλειοψηφία των πρόδρομων οικονομικών δεικτών διαμορφώνεται σε 

υψηλό επίπεδο σηματοδοτώντας ρυθμό μεγέθυνσης περί το 1,9% για το 

πραγματικό ΑΕΠ (όταν ο μακροχρόνιος μέσος όρος του ισούται με 1,4%). 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, χρησιμο-

ποιώντας τους πρόδρομους δείκτες και τα στοιχεία αγορών του Α’ τριμήνου 

του 2017, ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ συ-

γκλίνει στο 1,8%. Η προοπτική για τον ρυθμό ανάπτυξης εκτιμάται ότι είναι 

πιθανόν να οδηγήσει σε μείωση του ποσοστού ανεργίας κοντά στο 9,0% στο 

τέλος του 2017.   

 Όμως, όπως και στην περίπτωση της αμερικανικής οικονομίας, από την αρχή 

του 2017 αρκετά στοιχεία, που αντιπροσωπεύουν την πραγματική οικονομι-

κή δραστηριότητα, δεν έχουν ακολουθήσει την ενθαρρυντική πορεία των 

πρόδρομων δεικτών (Γράφημα 6). Για παράδειγμα, ο ετήσιος ρυθμός μετα-

βολής της βιομηχανικής και της κατασκευαστικής παραγωγής για το σύνολο 

της Ευρωζώνης, καθώς και εκείνος των νέων παραγγελιών στον βιομηχανικό 

τομέα της Γερμανίας διαμορφώνονται σε πολύ χαμηλό (ή αρνητικό) επίπεδο. 

 Επομένως, η οικονομία της Ευρωζώνης, εκτιμούμε ότι το 2017 θα συνεχίσει 

να κινείται περίπου με το ρυθμό ανάπτυξης (1,7%) που κινήθηκε το 2016 

(Γράφημα 7). Ο πληθωρισμός ενισχύθηκε έντονα (στο 2,0%) το πρώτο δίμηνο 

του 2017, κυρίως λόγω του έντονου ανοδικού αποτελέσματος βάσης από τις 

διεθνείς τιμές ενέργειας. Όμως, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα βάσης αναμέ-

νεται να είναι μικρό τους υπόλοιπους μήνες του 2017, οδηγώντας ήδη στην 

αξιοσημείωτη μείωση (στο 1,5%) του Μαρτίου (Γράφημα 8). Υιοθετώντας την 

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 1.5 3.5 2.5 2.5 2.6 1.6 2.3 

Κατανάλωση 1.6 4.4 3.0 3.5 2.0 3.5 3.0 3.0 3.1 2.7 2.7 

Επενδύσεις -3.3 -7.9 3.0 9.4 9.0 5.0 5.0 5.0 5.0 -1.5 4.0 

Δημόσιες Δαπάνες 1.7 -1.7 0.8 0.2 1.0 1.0 2.0 3.0 1.8 0.8 1.1 

Εξαγωγές -0.7 1.8 10.0 -4.5 3.0 3.0 3.0 3.0 0.1 0.5 3.0 

Εισαγωγές -0.6 0.2 2.2 9.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.6 1.1 5.0 

Headline PCE PI 0.9 1.0 1.1 1.5 2.0 1.8 1.8 1.7 0.4 1.1 1.8 

Core PCE PI 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.3 1.7 1.8 

Ποσοστό Ανεργίας 4.9 4.9 4.9 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 5.3 4.9 4.6 

Fed - Παρεμβατικό Επιτόκιο 0.50 0.50 0.50 0.75 1.00 1.00 1.25 1.25 0.50 0.75 1.25 
        

  

ΓΡΑΦΗΜΑ 6 

Αναντιστοιχία μεταξύ Πρόδρομων Δεικτών  
& Πραγματικών Στοιχείων 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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παραδοχή ότι δεν θα σημειωθεί απότομη αύξηση ή μείωση των διεθνών 

τιμών ενέργειας, εκτιμούμε ότι ο μέσος πληθωρισμός το 2017 θα διαμορ-

φωθεί στο 1,5% και το 2018 στο 1,4%. Ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώνε-

ται σε πολύ χαμηλό επίπεδο (0,7%) αντανακλώντας το υψηλό ποσοστό ανερ-

γίας και τον χαμηλό ρυθμό αύξησης των μισθών. Εφόσον το ποσοστό ανεργί-

ας δεν υποχωρήσει εντυπωσιακά (στο 8,0%-8,5%), ο δομικός πληθωρισμός 

εκτιμούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπερβεί το 1,5%. 

 Παράλληλα, όμως, οι εκτιμήσεις μας καταδεικνύουν πολύ μικρή πιθανότητα 

για επιστροφή του πληθωρισμού σε επίπεδο χαμηλότερο του 1,0%. Επιπλέ-

ον, οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ αναμένουν για τη διετία 2018 - 2019 τον γενικό και 

τον δομικό πληθωρισμό να διαμορφωθούν στο εύρος του 1,5%-1,8%. Επομέ-

νως, από τις αρχές του 2018 και ύστερα είναι πιθανόν να μην είναι αναγκαία 

η συνέχιση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης με μηνιαίο μέγεθος 

αγορών 60 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ. Ο συνδυασμός της διατήρησης του βασι-

κού επιτοκίου σε πολύ χαμηλό (ή μηδενικό) επίπεδο και της εφαρμογής 

κάποιου αρκετά μικρότερου μηνιαίου μεγέθους αγορών (σε σύγκριση με 

το τωρινό επίπεδο των 60 δισ. ευρώ) είναι πιθανόν να επαρκούν για την 

επίτευξη του στόχου του πληθωρισμού. Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι η 

έως τώρα εφαρμογή του πλαισίου της πολύ χαλαρής νομισματικής πολιτικής 

δεν έχει οδηγήσει στην ενίσχυση της τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτι-

κού τομέα στον επιθυμητό βαθμό που θα μπορούσε να υποστηρίξει περισσό-

τερο την ανάπτυξη (Γράφημα 9). 

 Η συνέχιση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ προκαλεί 

εφησυχασμό ως προς τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, που είναι αναγκαίες σε αρκετές χώρες της Ευρωζώνης.  

Η ενδεχόμενη μεγάλη μείωση ή η ολοκλήρωση του προγράμματος της ΕΚΤ  

το 2018 μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη άνοδο του κόστους εξυπηρέτησης του 

δημοσίου και του ιδιωτικού χρέους των χωρών αυτών και κατά συνέπεια σε 

υπονόμευση της προοπτικής της ανάπτυξής τους και της ανταγωνιστικότητάς 

τους. Επομένως, είναι πιθανόν να καταστεί πολύ εμφανής η μεγάλη διαφορά 

που επικρατεί μεταξύ των χωρών του πυρήνα και της περιφέρειας που απαρ-

τίζουν την Ευρωζώνη. Επιπλέον, μια ενδεχόμενη «σκληρή-τιμωρητική» εξέλιξη 

των διαπραγματεύσεων του Brexit θα μπορούσε να υπονομεύσει την προσπά-

θεια περαιτέρω ενοποίησης της Ευρωζώνης (και ολόκληρης της Ε.Ε.) και να 

ενισχύσει τις υποβόσκουσες φυγόκεντρες τάσεις, αποτελώντας έναν πιθανόν 

σημαντικό κίνδυνο για την πτωτική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης.  

 

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 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 1.9 1.7 1.7 

Κατανάλωση 0.7 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 1.8 1.8 1.7 

Επενδύσεις 0.3 1.1 -0.7 0.7 0.5 1.0 1.0 0.5 2.9 2.5 1.9 

Δημόσιες Δαπάνες 0.7 0.3 0.1 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 1.3 1.7 1.7 

Εξαγωγές 0.3 1.3 0.3 1.5 0.5 1.0 1.0 1.0 6.3 2.9 3.5 

Εισαγωγές -0.1 1.3 -0.1 2.0 0.5 1.0 1.0 1.0 6.9 3.3 3.5 

Πληθωρισμός 0.0 0.0 0.3 0.7 1.8 1.5 1.5 1.4 0.0 0.2 1.5 

Ποσοστό Ανεργίας 10.3 10.1 9.9 9.7 9.5 9.4 9.2 9.1 10.9 10.0 9.3 

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 
Πληθωρισμός 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9 
Τραπεζική Χρηματοδότηση 

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

 Το 2016, επιβραδύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας στο 

1,8% (από 2,2% και 3,1% το 2016 και 2015 αντίστοιχα), ενώ η ισοτιμία της 

στερλίνας υποχώρησε κατά περίπου 16% έναντι του δολαρίου και κατά περί-

που 14% έναντι του ευρώ, ύστερα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 

για Brexit. Το 2017, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί 

περαιτέρω και θα διαμορφωθεί κοντά στο 1,5% (Γράφημα 10). 

 Ο πληθωρισμός αυξήθηκε ελαφρώς το 2016 στο 0,7% (από 0,0% το 2015).  

Το 2017, η μέση τιμή του εκτιμάται ότι θα ανέλθει κοντά στο 2,5% λόγω του 

ανοδικού αποτελέσματος βάσης που προέρχεται από τις διεθνείς τιμές ενέρ-

γειας και τη μειωμένη ισοτιμία της στερλίνας έναντι των άλλων βασικών 

νομισμάτων (Γράφημα 11). 

 Παρά την άνοδο του πληθωρισμού, η Τράπεζα της Αγγλίας (ΤτΑ) εκτιμούμε 

ότι θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιό της στο 0,25% για μακρύ χρονικό 

διάστημα, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις επιπτώσεις από 

το Brexit στην οικονομία και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στην παρούσα 

φάση εκτιμούμε ότι η πιθανότητα για αύξηση του μεγέθους του ενεργητικού 

της (μέσω της αγοράς αξιογράφων) εντός του 2017 είναι μικρή. 

 Η επιτάχυνση του τριμηνιαίου ρυθμού ανάπτυξης του Δ’ τριμήνου του 2016 

μπορεί να ερμηνευθεί ως απόρροια των θετικών επιδράσεων που ασκήθη-

καν από την απότομη διολίσθηση της ισοτιμίας της στερλίνας και της συνεχι-

ζόμενης πολύ χαλαρής νομισματικής πολιτικής (που διατηρεί τα πολύ χαμη-

λά επιτόκια). Οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες παραμένουν έως τώρα σε 

υψηλό επίπεδο.  

 Όμως, οι μετέπειτα φάσεις της διαδικασίας του Brexit ενδεχομένως να απο-

δειχθούν επιβαρυντικές για τον ρυθμό ανάπτυξης, καθιστώντας πιο αναγκαία 

την περαιτέρω διευκολυντική παρέμβαση της ΤτΑ. Η εξασφάλιση της πρόσβα-

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

ο χρηματοπιστωτικός και εκείνος των αυτοκινήτων) αποτελεί το βασικό θέμα 

των διαπραγματεύσεων του Brexit επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τη μελλο-

ντική εμπορική και επενδυτική δραστηριότητα στο ΗΒ. Η έκτακτη προκήρυξη 

εκλογών στο ΗΒ (για τις 8 Ιουνίου) και η διεξαγωγή των γερμανικών εκλο-

γών στα τέλη Σεπτεμβρίου παρατείνουν την έναρξη των ουσιαστικών δια-

πραγματεύσεων μεταξύ ΗΒ και Ε.Ε. προς τα τέλη του 2017.                    

 

2.4 Ιαπωνία 

 Τον ρυθμό ανάπτυξης του Γ’ τριμήνου διατήρησε και κατά το τελευταίο τρίμη-

νο του 2016 η ιαπωνική οικονομία. Ειδικότερα, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε 

κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση, στηριζόμενο κυρίως στις ιδιωτικές επενδύσεις 

εκτός του τομέα των κατοικιών και στις καθαρές εξαγωγές, ενώ σε ετήσια 

βάση αυξήθηκε κατά 1,6% (Γ΄ τρίμ. 16: 1,1%) (Γράφημα 12). Συνεπώς, συνολι-

κά το 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 1,0% (2015: 1,2%), ενώ 

για το 2017, σύμφωνα με τις συγκλίνουσες προβλέψεις των αναλυτών του 

Bloomberg, δεν αναμένεται ουσιαστική διαφοροποίηση (1,2%).  

 Προς την ίδια κατεύθυνση συνηγορεί και η εξέλιξη του πρόδρομου επιχειρη-

ματικού δείκτη Τάνκαν (Γράφημα 13). Η τιμή του δείκτη για τις μεγάλες επι-

χειρήσεις της μεταποίησης το Α΄ τρίμηνο του 2017 αυξήθηκε στο 12 (Δ΄ τρίμ. 

16: 10), ενώ για το επόμενο τρίμηνο εκτιμάται υποχώρησή του στο 11. Ση-

μειώνεται ότι το 2016 η τιμή του δείκτη κυμάνθηκε μεταξύ του 6 και του 10. 

Ταυτόχρονα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις στους εκτός μεταποίησης τομείς, ο 

ΓΡΑΦΗΜΑ 10 
Πραγματικό ΑΕΠ 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 11 
Πληθωρισμός & Ισοτιμία Στερλίνας 

Πηγή: Datastream | Οικονομική Ανάλυση  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 12 
Πραγματικό ΑΕΠ  

Πηγή: Datastream | Οικονομική Ανάλυση  
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δείκτης έφθασε στο 20 (Δ΄ τρίμ. 16: 18). Για το Β΄ τρίμηνο του 2017 προβλέπε-

ται μείωσή του στο 16. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, η κατά 5,0% ενίσχυση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του γιεν έναντι του δολλαρίου το Α΄ τρίμηνο του 

2017 (Δ΄ τρίμ. 16: -13,3%). 

 Στην τελευταία συνεδρίασή της η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (ΤτΙ) διατή-

ρησε αμετάβλητη την ακολουθούμενη νομισματική πολιτική, η οποία χαρα-

κτηρίζεται ως ιδιαίτερα χαλαρή και διευκολυντική της ανάπτυξης. Στο προσε-

χές διάστημα δεν αναμένεται ουσιώδης μεταβολή της, ώστε να διασφαλι-

στεί σε μεγαλύτερο βαθμό η επίτευξη του στόχου του πληθωρισμού.   

 Ο πληθωρισμός, ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ χαμηλά έναντι του 

μεσομακροπρόθεσμου στόχου του 2% της ΤτΙ. Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο 

διαμορφώθηκε στο 0,3% (Ιαν. 17: 0,4%). Όμως, αφαιρουμένων των νωπών 

τροφίμων που οι τιμές τους είναι αρκετά ευμετάβλητες, ο πληθωρισμός ανήλ-

θε στο 0,2% (Ιαν. 17: 0,1%). Η ΤτΙ τοποθετεί την επίτευξη του στόχου κατά τη 

διάρκεια του δημοσιονομικού έτους που λήγει τον Μάρτιο του 2019. 

 Συμπερασματικά, για το 2017 δεν αναμένεται ουσιαστική διαφοροποίηση του 

ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με αυτόν του 2016, ενώ θα συνεχιστεί η επεκτα-

τική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Ταυτόχρονα, το υψηλό δημόσι-

ο χρέος και ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός θα παραμείνουν. Τέλος, επισημαί-

νεται η σημαντική αβεβαιότητα που προκύπτει από την απροσδιόριστη ακόμη 

πολιτική διεθνούς εμπορίου των ΗΠΑ.   

 

2.5 Κίνα 

 H τάση μικρής επιβράδυνσης της ανάπτυξης που σημειώνεται τα τελευταία 

χρόνια αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος. Σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση 

του Κινέζου πρωθυπουργού, ο στόχος για την ανάπτυξη το 2017 ορίστηκε «στο 

6,5% περίπου ή και υψηλότερα, εάν καταστεί εφικτό» έναντι του 6,7% που 

επιτεύχθηκε το 2016. Ταυτίζεται, όμως, με την πρόβλεψη του ΔΝΤ, όσο και με 

τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg.  

 Ενθαρρυντική ένδειξη για τη δυνατότητα επίτευξης του στόχου αποτελεί η 

αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το Α΄ τρίμηνο του 2017 κατά 6,9% σε ετήσια 

βάση (Δ΄ τρίμ. 16: 6,8%) (Γράφημα 14). Η εξέλιξη, ωστόσο, των επιμέρους στοι-

χείων δεν ήταν ομοιόμορφη: η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε σε ετήσια 

βάση κατά 6,8% (Δ΄ τρίμ. 16: 6,1%), οι λιανικές πωλήσεις κατά 10,0% (Δ΄ τρίμ. 

16: 10,6%) και οι επενδύσεις σε πάγια (εκτός αυτών των νοικοκυριών του αγρο-

τικού τομέα) κατά 9,2% (2016: 8,1%). Μία πρώτη -θετική- ένδειξη για το προσε-

χές διάστημα αποτελεί η διατήρηση κατά το Α΄ τρίμηνο του 2017 του πρόδρο-

μου δείκτη Caixin PMI στη μεταποίηση στο συγκριτικά υψηλό επίπεδο του  

Δ΄ τριμήνου του 2016 (51,3), που συνιστά το υψηλότερο από το Α΄ τρίμηνο  

του 2013.  

 Ταυτόχρονα, το πρώτο δίμηνο του έτους καταγράφηκε τάση σταθεροποίησης 

της ισοτιμίας του γουάν ως προς τα τρία επιλεγμένα από την Κεντρική Τράπε-

ζα καλαθιού νομισμάτων (Φεβρ. 17/Δεκ. 16: -1,2% έως +0,30% ανάλογα το 

καλάθι νομισμάτων). Επομένως, αμβλύνθηκε η πίεση για περαιτέρω μείωση 

των συναλλαγματικών διαθεσίμων προκειμένου να στηριχθεί το εγχώριο νόμι-

σμα και να μην πληγούν σημαντικά οι εξαγωγές (από το αυξημένο κόστος των 

εισαγόμενων πρώτων υλών) και κατά συνέπεια ο ρυθμός ανάπτυξης, αλλά και 

να μην επιταχυνθεί ο πληθωρισμός (Μάρ. 17: στο 0,9%). Ειδικότερα, τα συναλ-

λαγματικά διαθέσιμα της Κίνας συρρικνώθηκαν το Α΄ τρίμηνο του 2017 κατά 

μόλις $-1,4 δισ. έναντι $-155,9 δισ. το Δ΄ τρίμηνο του 2016 (Γράφημα 15) και το 

γουάν ανατιμήθηκε έναντι του δολαρίου κατά περίπου 0,8% σε σχέση με τα 

τέλη Δεκεμβρίου του 2016 (Δεκ. 16/Σεπτ. 16: διολίσθηση 4,1%).  

ΓΡΑΦΗΜΑ 13 
Πραγματικό ΑΕΠ & Δείκτης Τάνκαν 

Πηγή: Datastream | Οικονομική Ανάλυση  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 14 
Πραγματικό ΑΕΠ  
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 Ωστόσο, η αναμενόμενη αύξηση (κατά 0,25 μ.β. σύμφωνα με το επικρατέστε-

ρο σενάριο) του παρεμβατικού επιτοκίου της Fed θα καταστήσει ελκυστικότε-

ρες τις επενδύσεις σε δολάρια. Συνεπώς, είναι πιθανόν να ενισχυθεί η πίεση 

στο γουάν.  

 Προς την ίδια κατεύθυνση συνηγορεί, αλλά και ένδειξη για το μέγεθος του 

υπερδανεισμού και των διαρθρωτικών προβλημάτων της Κίνας συνιστά η 

εξέλιξη του λόγου της συνολικής χρηματοδότησης της κινεζικής οικονομίας ως 

προς τα συναλλαγματικά διαθέσιμα (βάσει του Ιαν. του 2003). Συγκεκριμένα, 

τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στις 3,83 φορές (+16 μ.β. σε σύγκριση με τον Δε-

κέμβριο του 2016). Αλλά και ο λόγος της προσφοράς χρήματος (βάσει του 

ορισμού Μ2) ως προς τα συναλλαγματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκε στις 7,73 

φορές (+31 μ.β. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, μηνιαία αύξηση 

υψηλότερη από το μέσον όρο των τελευταίων 15 ετών που διαμορφώνεται 

στις -0,6 μ.β.) (Γράφημα 16).   

 Συμπερασματικά, με την προϋπόθεση ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι 

στα κινεζικά προϊόντα δεν θα μεταβληθεί σημαντικά, δεν αναμένουμε το 

2017 ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στην ακολουθούμενη οικονομική πολι-

τική, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να κινηθεί περί το 6,5%. Ωστόσο, 

δεν αποκλείεται περαιτέρω συρρίκνωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων 

στην περίπτωση που ενισχυθεί η πίεση στο γουάν προκειμένου να αποφευ-

χθεί εντονότερη διολίσθησή του από το επιθυμητό. Επίσης, παραμένει ο προ-

βληματισμός από την έλλειψη σημαντικής προόδου στην αντιμετώπιση των 

διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας.   

 

2.6 Ρωσία 

 Το 2016, η οικονομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε, όπως αναμενόταν, με 

σημαντικά χαμηλότερη ένταση, και συγκεκριμένα το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε 

0,2% ετησίως από αντίστοιχη μείωση 2,8% το 2015. Η οικονομική δραστηριότητα 

εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τις καθαρές εξαγωγές, οι οποίες συνέβαλαν 

θετικά στο ΑΕΠ, ενώ αντίθετα η εγχώρια ζήτηση παραμένει σε αρνητική περιοχή. 

Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι το παραγωγικό κενό στην οικονομία διευρύνε-

ται περαιτέρω. 

 Η διεύρυνση του παραγωγικού κενού εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην επιτά-

χυνση της μείωσης των τιμών το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ ανοί-

γει το δρόμο για την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. 

 Για το 2017, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να σημειώσει θετικό ρυθ-

μό μετά από δύο χρόνια ύφεσης και συγκεκριμένα το πραγματικό ΑΕΠ προβλέ-

πεται να αυξηθεί κατά 1,2%. 

 Οι πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας σηματοδοτούν βελτίωση στην οικονομική 

δραστηριότητα, καθώς τους δύο πρώτους μήνες του έτους οι λιανικές πωλήσεις 

συρρικνώθηκαν με μικρότερη ένταση. Η μείωση που παρατηρήθηκε στον δείκτη 

βιομηχανικής παραγωγής εκτιμάται ότι ήταν τεχνική και δεν οφείλεται σε αντι-

στροφή της θετικής τάσης το τρέχον έτος.  

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

κατά 25 μονάδες βάσης στο 9,75%, ξεκινώντας έναν κύκλο χαλάρωσης της πολι-

τικής.  

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

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

γικό προσανατολισμό.   

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 16 
Προσφορά χρήματος & συναλλαγματική ισοτιμία 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 17 
Πραγματικό ΑΕΠ και τιμή πετρελαίου 
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2.7 Βραζιλία 

 Παρά τα αποδυναμωμένα μεγέθη των πρόδρομων δεικτών για τον Ιανουάριο, 

η οικονομία δείχνει τα πρώτα σημάδια πιθανής ανάκαμψης της οικονομικής 

δραστηριότητας μετά από 11 τρίμηνα πρωτοφανούς μακροχρόνιας ύφεσης. 

Ωστόσο, η αναμενόμενη ανάκαμψη δεν αναμένεται να είναι παρατεταμένη, 

καθώς η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις από την 

περιορισμένη χρηματοδότηση, την αποδυναμωμένη αγορά εργασίας και την 

εξωτερική ζήτηση, τα υψηλά επίπεδα χρεών των νοικοκυριών, καθώς και την 

σημαντικά αβέβαιη πολιτική σταθερότητα. 

 Για το 2017, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται 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. 

 Τον Απρίλιο, η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας επιτάχυνε τη χαλάρωση της 

νομισματικής πολιτικής με περαιτέρω μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου 

κατά 100 μονάδες βάσης στο 11,25%. Αναμένουμε, περαιτέρω χαλάρωση της 

πολιτικής εντός του έτους με υψηλότερα επίπεδα μείωσης του επιτοκίου.  

 Βασική πρόκληση για τη χώρα είναι η άμεση συνέχιση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε από το 2016, καθώς και η επίτευξη των δη-

μοσιονομικών πλεονασμάτων μέσα στην επόμενη διετία που ανακοίνωσε η 

κυβέρνηση τον Απρίλιο. 

 Η σωρευτική ανοδική τάση των πλεονασμάτων του εμπορικού ισοζυγίου, η 

οποία παρατηρείται τους τελευταίους 12 μήνες αναμένεται να αντιστραφεί 

από τη σημαντική ενίσχυση του νομίσματος σε πραγματικούς όρους που έχει 

ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2016, καθώς και τα σημάδια ανάκαμψης 

της  επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

2.8 Ινδία 

 Το πραγματικό ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2016 ανήλθε στο 7,0% ετησίως 

από 7,4% το τρίτο τρίμηνο και 6,9% την αντίστοιχη περίοδο το 2015, ενώ σε 

τριμηνιαία βάση το ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σημαντικά με αύξηση κατά 0,6% τους 

τρείς τελευταίους μήνες του 2016 από 8,3% το τρίτο τρίμηνο.  

 Τα παραπάνω στοιχεία προσδίδουν θετικότερη -από την αναμενόμενη- εικόνα 

για την οικονομία της Ινδίας σε συνέχεια της ξαφνικής απόφασης της κυβέρ-

νησης τον Νοέμβριο του 2016 για απόσυρση όλων των χαρτονομισμάτων 

αξίας INR 500 και INR 1,000, τα οποία και αποτελούν σύμφωνα με εκτιμήσεις 

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

της κίνησης αυτής ήταν να περιοριστεί η παραοικονομία στη χώρα και να 

σταματήσει η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Εντούτοις, η ξαφνική αυτή 

απόφαση οδήγησε σε έντονη έλλειψη ρευστότητας, η οποία όμως όπως φαί-

νεται ίσχυσε για μικρό χρονικό διάστημα και δεν αναμένεται πλέον να συμβά-

λει αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα. 

 Οι πρόδρομοι δείκτες της πραγματικής οικονομίας, όπως η μεταποίηση, οι 

πωλήσεις αυτοκινήτων, το PMI, η παραγωγή χάλυβα και η κατανάλωση 

προϊόντων πετρελαίου από τον Δεκέμβριο του 2016 είτε να έχουν παραμεί-

νει σταθεροί είτε να ανακάμπτουν. 

 Για το Δημοσιονομικό Έτος 2017, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να 

αυξηθεί με μικρότερη ένταση στο 7,0% ετησίως από 7,9% το προηγούμενο 

έτος, ενώ αναμένεται να ανακάμψει τα επόμενα δύο έτη. 

 Ο πληθωρισμός αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες, καθώς η 

επίδραση της απόσυρσης των χαρτονομισμάτων στις τιμές των τροφίμων θα 

υποχωρήσει και η τιμή πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί. 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  

ΓΡΑΦΗΜΑ 18 
Πρόδρομος Δείκτης και Πληθωρισμός 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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2.7 Ελλάδα 

 H οικονομία το 2016 δεν κατάφερε να ανακτήσει τη δυναμική της και να 

επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο σε δημοσιονομικό επί-

πεδο πέτυχε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης.   

 Ειδικότερα, το 2016, με βάση τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, η ελληνική 

οικονομία κινήθηκε με οριακά αρνητικό ρυθμό της τάξεως του -0,1%  (2015:  -

0,3%), καθώς ύστερα από τη θετική πορεία το Β’ και το Γ’ 3μηνο, το Δ’ 3μηνο 

του έτους το ΑΕΠ υποχώρησε σε τριμηνιαία βάση κατά -1,2%.  Σύμφωνα με τις 

βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ, το 2016 θετική ήταν η συμβολή της εγχώριας 

ζήτησης, κυρίως λόγω της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης. Ωστόσο, το 

εξωτερικό εμπόριο συνέβαλε αρνητικά, καθώς η πτώση των εξαγωγών υπερέ-

βη την αντίστοιχη μείωση των εισαγωγών.  

 Στις 21 Απριλίου ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ τα δημοσιονομικά στοιχεία 

για την περίοδο 2013- 2016 κατά ESA –2010. To 2016 εκτιμάται ότι στη ελλήνι-

κή οικονομία διαμορφώθηκε πλεόνασμα στο ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης της 

τάξεως του 0,7% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3,9% του 

ΑΕΠ. Μη λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση από την υποστήριξη των χρημα-

τοπιστωτικών ιδρυμάτων, το πλεόνασμα του 2016 εμμένει στο 0,7% έναντι 

ελλείματος της τάξεως του –3,2% του ΑΕΠ το 2015 και –3,7% το 2014, ενώ το 

πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 3,9% έναντι 0,4% το 2015 και 

0,3% το 2014. Εντούτοις, το ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αυξή-

θηκε το 2016 στο 179% του ΑΕΠ από 177,4% το 2015 και 179,7% το 2014. Με 

βάση την μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, σύμφωνα 

με την οποία τίθενται οι στόχοι που πρέπει να επιτύχει η ελληνική κυβέρνηση, 

το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται στο 4,2% του ΑΕΠ σημαντικά ανώτερο 

του στόχου για 0,5% του ΑΕΠ που είχε τεθεί.            

 Το 2016, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 23,5% έναντι 24,9% το 2015, κα-

θώς οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 62,9 χιλ. άτομα (1,7%) και οι άνεργοι 

μειώθηκαν κατά 66,0 χιλ. άτομα (-5,5%).  Τον Ιανουάριο του 2017, το ποσοστό 

ανεργίας, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, διαμορφώθηκε στο 

23,5% έναντι 24,3% τον Ιαν.’16 (Δεκ.’16: 23,5%).   

 Τον Απρίλιο, το IMF αναθεώρησε προς τα κάτω την αρχική του πρόβλεψη 

για ανάπτυξη το 2017, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινη-

θεί και η ευρωπαϊκή επιτροπή. Ειδικότερα, το IMF αναμένει ανάπτυξη της 

τάξεως του 2,2% (πρόβλεψη Οκτ.’16: 2,8%), εκτίμηση που διατηρείται θετι-

κότερη των προβλέψεών μας για ανάπτυξη της τάξεως του 0,7%. Σημειώ-

νουμε ότι το αρνητικό αποτέλεσμα του ΑΕΠ στα τέλη του 2016 οδηγεί σε 

μεταφορά αρνητικού carry over effect της τάξεως του -0,6 το 2017, ενώ πα-

ράλληλα, η εφαρμογή νέων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής σε συν-

δυασμό με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της 

δεύτερης αξιολόγησης και την εκ νέου αύξηση της αβεβαιότητας, υπονομεύ-

ουν τις προοπτικές ανάπτυξης για το τρέχον έτος. Η πρώτη εκτίμηση του 

ΑΕΠ για το A’ τρίμηνο του 2017 αναμένεται να δημοσιοποιηθεί από την 

ΕΛΣΤΑΤ στις 15 Μαΐου και να προσδιορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια την 

κατεύθυνση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους. 

 Εν εξελίξει των συζητήσεων με τους θεσμούς για τα ανοιχτά θέματα της αξιο-

λόγησης, το ελληνικό ζήτημα κυριαρχεί στο προσκήνιο. Στο πλαίσιο του τελευ-

ταίου Eurogroup της 7ης Απριλίου συμφωνήθηκαν οι κατευθύνσεις των βασι-

κών μεταρρυθμίσεων ως προς το ύψος και τον χρονικό ορίζοντα εφαρμογής 

τους. Με βάση την παραπάνω συμφωνία προσδιορίστηκε ένα πακέτο μέτρων 

ύψους 2% του ΑΕΠ, εκ του οποίου 1% του ΑΕΠ για το 2019, το οποίο θα αφο-

ρά κυρίως τις συντάξεις και 1% του ΑΕΠ για το 2020, το οποίο θα αφορά κυρί-

ως τη φορολογία εισοδήματος. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η δυνατότητα 

νομοθέτησης αντιμέτρων υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομία και τα δημοσι-

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ| Οικονομική Ανάλυση 

ΓΡΑΦΗΜΑ 20 
Πραγματικό ΑΕΠ (% ρυθμός μεταβολής)  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 22 
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ονομικά αποτελέσματα θα κινηθούν καλύτερα του αναμενόμενου. Στο πλαίσι-

ο αυτό ανακοινώθηκε ότι τα τεχνικά κλιμάκια θα επιστρέψουν το συντομότε-

ρο δυνατόν στην Αθήνα, με στόχο την επίτευξη Staff Level Agreement, ώστε το 

Eurogroup να επανέλθει στο ζήτημα του προσδιορισμού των δημοσιονομικών 

στόχων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για την περίοδο μετά τη λήξη του προ-

γράμματος, αλλά και στη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του χρέους.  

 Η αβεβαιότητα στην αγορά από την επιφυλακτικότητα τόσο στις προσδοκίες 

των επιχειρήσεων όσο και στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αποτυπώνε-

ται στην πορεία του δείκτη οικονομικού κλίματος, ο οποίος τον Μάρτιο αν και 

βελτιώθηκε οριακά στις 93,4 μνδ. (Φεβ.’17: 92,9 μνδ.), διατηρήθηκε 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 επιχειρημα-

τικών προσδοκιών στις κατασκευές, αλλά και των αντίστοιχων δεικτών στις 

υπηρεσίες και στο λιανικό εμπόριο, η οποία υπερκέρασε την επιδείνωση τόσο 

του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία όσο και του δείκτη 

εμπιστοσύνης καταναλωτών, ο οποίος υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο 

των τελευταίων 3,5 ετών. 

 Τον Μάρτιο, οι πληθωριστικές πιέσεις διατηρούνται και ο πληθωρισμός ανήλ-

θε στο 1,7% σε ετήσια βάση (Φεβ.’17: 1,3%, Μαρ.’16: -1,5%). Σε αντίστοιχα 

θετικά επίπεδα είχε να κινηθεί από τον Αύγουστο του 2012. Παράλληλα κινή-

θηκε και ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος αυξήθηκε 

επίσης τον Μάρτιο κατά 1,7% σε ετήσια βάση (Φεβ.’17: 1,4%, Μαρ.’16: -0,7%).  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΟ, σε ταμειακά τροποποιημένη βάση, o 

κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017 παρου-

σίασε πλεόνασμα ύψους €434 εκατ. έναντι στόχου για έλλειμμα €-806 εκατ. 

και έναντι πλεονάσματος €1,1 δισ. την αντίστοιχη περίοδο το 2016. Η καλύτε-

ρη εικόνα έναντι του στόχου οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών κατά 

€1,0 δισ., αλλά και στην αύξηση των καθαρών εσόδων κατά €209 εκατ.. Πιο 

συγκεκριμένα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά €-

836 εκατ. και οι δαπάνες του ΠΔΕ κατά €-196 εκατ.. Ταυτόχρονα, τα καθαρά 

έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού υπερέβησαν τον στόχο κατά €414 εκατ.. 

Ωστόσο, σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε μέρισμα από την Τρά-

πεζα της Ελλάδος ύψους €734 εκατ. (€334 εκατ. μεγαλύτερο του στόχου). Όσο 

αφορά τα φορολογικά έσοδα, η αύξηση των άμεσων φόρων κατά €166 εκατ. 

υπερκεράστηκε εν μέρει από τη μείωση των έμμεσων κατά €-91 εκατ.. Τα 

έσοδα ΠΔΕ ήταν κατώτερα του στόχου κατά €205 εκατ. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 23 
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή-DG ECFIN| Οικονομική Ανάλυση  
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 Στο ξεκίνημα του 2017 διατηρήθηκε το θετικό επενδυτικό κλίμα χωρίς όμως τα 

χαρακτηριστικά του «νέου οικονομικού υποδείγματος» που προεξοφλήθηκε 

μετά από τις εκλογές στις ΗΠΑ, οπότε και είχε αποτελέσει το έναυσμα για τη 

σημαντική βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Είναι ενδιαφέρον ότι παρά 

την αβεβαιότητα για τον τρόπο και τον χρόνο της εφαρμογής του δημοσιονο-

μικού πακέτου Τραμπ, ιδιαίτερα μετά την αποτυχία κατάργησης του Obamac-

are,  διατηρείται η αισιοδοξία στις αγορές. Ωστόσο, παρατηρείται μια επι-

στροφή στις πιο οικείες συσχετίσεις μεταξύ των αγορών που υποδηλώνουν 

στροφή στον γνωστό παράγοντα ρευστότητα και όχι σε οικονομική επιτά-

χυνση, η οποία θα βασίζεται σε ουσιαστική δημοσιονομική τόνωση. Υπενθυ-

μίζουμε ότι το νέο αυτό υπόδειγμα περιλαμβάνει επιτάχυνση στην παραγωγι-

κότητα, τα πραγματικά εισοδήματα και τελικά και τον δυνητικό ρυθμό ανά-

πτυξης των ΗΠΑ στα προ της κρίσης του 2007 επίπεδα, με παράλληλη σταθε-

ροποίηση του πληθωρισμού γύρω από το 2% (reflation). Η μετάβαση αυτή θα 

επέτρεπε τη συνύπαρξη ενός δυνατού δολαρίου, σχετικά υψηλά επιτόκια με 

παράλληλη διατήρηση της ανοδικής πορείας των μετοχικών αγορών. Αντίθε-

τα, από την αρχή του 2017 παρατηρούμε ότι η ανοδική πορεία των μετοχικών 

αγορών υποστηρίζεται από μια υποχώρηση του δολαρίου, των αποδόσεων 

των ομολόγων, αλλά και των πληθωριστικών προσδοκιών. 

 Οι υψηλές τιμές των μετοχικών αγορών εν μέρει αντικατοπτρίζουν και τις 

πολύ υψηλές τιμές πολλών πρόδρομων δεικτών τόσο στη μεταποίηση όσο και 

στην κατανάλωση. Έως τώρα, όπως αναφέραμε και στο τμήμα της οικονομικής 

ανάλυσης, στο στάδιο αυτό υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των ενδείξεων 

των πρόδρομων δεικτών και των πραγματικών στοιχείων. Παράλληλα, όπως 

συχνά αναφέρουμε στις εκδόσεις μας, η βελτίωση των πρόδρομων δεικτών 

προϋπήρχε των αμερικάνικων εκλογών και οφειλόταν, σε μεγάλο βαθμό, στην 

ήπια ρητορική της FED και το αδύναμο δολάριο. Έτσι λοιπόν οι πρόδρομοι 

δείκτες ενέχουν δυο εν μέρει αντίρροπα στοιχεία: Το δημοσιονομικό παρά-

γοντα «Τραμπ» με τα υψηλά επιτόκια και το δυνατό δολάριο που συνεπάγε-

ταικαι το οποίο θα τείνει να ακυρώσει τον νομισματικό παράγοντα 

«Γελλεν». Έτσι λοιπόν, καθώς αναμένουμε εξαγγελίες οικονομικής πολιτικής 

03 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
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ανοδικής τάσης. 

Αυξάνουμε τη μετοχική έκθεση στην 

Ευρωζώνη εις βάρος της μικρής 

κεφαλαιοποίησης στις ΗΠΑ. 
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και μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες για την ικανότητα δημοσιονομικής τόνω-

σης, οι μετοχικές αγορές βρίσκουν στήριξη από τη ρευστότητα. Η εικόνα αυτή 

δεν είναι συντηρήσιμη. Η διατήρηση της ανοδικής δυναμικής των μετοχικών 

αγορών προϋποθέτει την σχετικά γρήγορη εξαγγελία ενός προγράμματος 

που θα έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε παραπάνω (αύξηση παρα-

γωγικότητας κλπ). Στην περίπτωση σημαντικής απογοήτευσης των επενδυτών 

είναι πιθανή η επιστροφή των αγορών, αλλά και των πρόδρομων δεικτών στα 

προ των αμερικάνικων εκλογών επίπεδα. 

 Είναι πιθανό λοιπόν στο στάδιο αυτό να παραμείνουμε σε ένα εύρος διακύ-

μανσης, με αρχικά τουλάχιστον αυξημένους κίνδυνους για τις μετοχικές 

αγορές. Είναι ενδεικτικό ότι πάρα το θετικό επενδυτικό κλίμα παρατηρείται η 

υπεραποδοση του γεν και του χρυσού, όπως και μέρος της πτώσης των απο-

δόσεων των Treasuries ενέχουν τα στοιχεία της αυξημένης  ανησυχίας. Η ανη-

συχία αυτή μπορεί να συνδέεται με πολιτικά και γεωπολιτικά θέματα (Κορέα, 

Γαλλικές εκλογές) -οπότε μάλλον θα αποδειχτεί παροδική- αλλά και με θέματα 

δυνατότητας εφαρμογής των πολίτικων Τραμπ, οπότε θα είχε πιο μεσοπρόθε-

σμο χαρακτήρα. 

 Έτσι λοιπόν διανύουμε μια περίοδο, όπου οι υψηλές αποτιμήσεις και η αβε-

βαιότητα που περιγράψαμε συνεχίζουν να συνηγορούν σε μια αμυντική 

θέση στις μετοχικές αγορές με επίκεντρο την αγορά των ΗΠΑ. Παράλληλα, 

κατά την περίοδο «αναμονής», ο παράγοντας ρευστότητα και ένα σχετικά 

αδύναμο δολάριο, θα συνηγορούν σε μια σχετική υπερ-απόδοση των αναδυο-

μένων αγορών, ενώ στην Ευρώπη η σχέση οικονομικής δυναμικής/πολιτικού 

κίνδυνου δείχνει να βελτιώνεται (με την προϋπόθεση «λογικού» αποτελέσμα-

τος στις Γαλλικές εκλογές), έτσι ώστε οι μετοχικές αγορές να μπορούν να υπε-

ραποδώσουν ακόμα και με μια σχετική ενδυνάμωση του ευρώ και άνοδο των 

αποδόσεων των ομολόγων.  

 Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου διατηρούμε την ελαφρώς υποεπενδεδυμένη θέση 

στις μετοχές και περιμένουμε καλύτερες αποτιμήσεις ή σαφέστερες ενδείξεις 

διατηρήσιμης οικονομικής επιτάχυνσης. 

 Στις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές αυξάνουμε την έκθεση μας στην Ευρω-

ζώνη σε υπερεπενδεδυμένη, μειώνοντας περαιτέρω την έκθεση στις μετοχές 

ΗΠΑ, καθώς εκτιμούμε ότι εκτός από τη μείωση του πολιτικού ρίσκου, οι μετο-

χές Ευρωζώνης πρέπει να αποτιμήσουν τη σχετική βελτίωση των ρυθμών ανά-

πτυξης και κερδοφορίας και τη θετική επίδραση των (ακόμα) χαλαρών νομι-

σματικών πολιτικών. Από την άλλη μειώνουμε περαιτέρω την έκθεση μας στη 

μικρή κεφαλαιοποίηση στις ΗΠΑ λόγω απώλειας του αποτιμησιακού πλεονε-

κτήματος έναντι της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παρά την υστέρηση το πρώτο 

τρίμηνο του έτους. Σε κλαδικό επίπεδο διατηρούμε την προτίμηση στην Τεχνο-

λογία, καθώς συνδυάζει ισχυρούς ρυθμούς αύξησης κερδοφορίας με ελκυστι-

κές αποτιμήσεις.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 25 
Case Shiller PE για τον S&P500 
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 Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στις αναδυόμενες αγορές, λόγω της 

θετικής δυναμικής των οικονομιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 

Διατηρούμε την προτίμηση στην αγορά της Ρωσίας, ωστόσο παραμένουμε σε 

εγρήγορση λόγω της αύξησης των γεωπολιτικών κινδύνων.  

 Στα κρατικά ομόλογα διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση, καθώς παρά 

την πρόσφατη υποχώρηση των πληθωριστικών προσδοκιών θεωρούμε ότι η 

φάση εξομάλυνσης των επιτοκίων έχει ξεκινήσει, αλλά θα έχει διακυμάνσεις, 

καθώς ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει χαμηλά. Προτιμούμε τα 

κρατικά ομόλογα αναδυομένων αγορών (ουδέτερη θέση), καθώς τα spreads 

παραμένουν ικανοποιητικά, ειδικά σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες 

επένδυσης σταθερού εισοδήματος και τα θεμελιώδη είναι βελτιωμένα σε 

σχέση με το παρελθόν. 

 Η διατήρηση της μεταβλητότητας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα δικαιολογεί εν 

μέρει τα χαμηλά spreads των εταιρικών ομολόγων, παρόλο που οι μοχλευμένοι 

ισολογισμοί δημιουργούν προβληματισμό σε περιβάλλον αύξησης των επιτοκί-

ων. Προτιμούμε τα ομόλογα σε δολάριο, λόγω ελκυστικότερων αποτιμήσεων. 

Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων, 

καθώς οι αποτιμήσεις έχουν αποκλίνει σημαντικά από τα θεμελιώδη. 

 Στο συνάλλαγμα, η μείωση του πολιτικού κινδύνου στην Ευρωζώνη θα φέρει 

στο προσκήνιο  τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία θα δημιουργήσουν ανοδικές 

πιέσεις στο EURUSD που μπορεί να ξεπεράσει το 1,1260 και να δοκιμάσει το 

1,1500. Ωστόσο, μακροχρόνια, όσο διατηρούνται οι φυγόκεντρες τάσεις στην 

Ευρωζώνη κάνουν μη συντηρήσιμες τις ανοδικές εξάρσεις του ευρώ και πιο 

πιθανή την επαναπροσέγγιση των παρόντων επιπέδων ή και χαμηλότερα ανά-

λογα με την δριμύτητα αυτών.  

 Στο USDJPY θεωρούμε ότι η ισοτιμία δέχεται δύο ισοδύναμες αντίρροπες δυ-

νάμεις, από τη μία της αποστροφής στον κίνδυνο και από την άλλη της διαφο-

ρετικής νομισματικής φάσης των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, οι οποίες θα κινούν 

την ισοτιμία στο εύρος 104-123 για τη διάρκεια του έτους. 

 Στην ισοτιμία EURGBP είμαστε υπέρ της αγοράς στερλίνας, καθώς στα τρέχο-

ντα επίπεδα έχουν προεξοφληθεί πολλά από τα ρίσκα που αντιμετωπίζει η 

οικονομία του ΗΒ από το Brexit, ενώ η κυκλική δυναμική των οικονομιών ευ-

νοεί τη στερλίνα.  

 Ο χρυσός παρουσιάζει θετική τεχνική εικόνα, ωστόσο στα τρέχοντα επίπεδα 

έχει προεξοφλήσει μία ήπια νομισματική εξομάλυνση από τη Fed, ενώ δεν 

έχει ενσωματώσει την ενδυνάμωση του δολαρίου από το 2014. Παραμένουμε 

ουδέτεροι.  

 Το πετρέλαιο, απουσία ισχυρών καταλυτών, εκτιμούμε ότι θα συνεχίσει να 

κινείται σε εύρος $45-$65. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Επενδυτικές θέσεις 

Πηγή: Επενδυτική Στρατηγική 
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4.1 Κρατικά Ομόλογα: Η φάση του οικονομικού κύκλου που διανύουμε και η 

αναμενόμενη μείωση των επενδύσεων σε US Treasuries και Bunds περιμένουμε 

να αποτυπωθούν σε υψηλότερα δεκαετή επιτόκια. Ωστόσο, η ήπια άνοδος του 

πληθωρισμού περιορίζει τις προσδοκίες για πιο σφικτή νομισματική πολιτική. 

Προτιμούμε US Treasuries σε σχέση με Bunds, λόγω καλύτερης θεμελιώδους και 

τεχνικής εικόνας. 

 Τα δεκαετή επιτόκια των κρατικών ομολόγων ΗΠΑ και Γερμανίας, το Α’ τρίμη-

νο, κινήθηκαν σε εύρος (2,30%-2,60% και 0,20%-0,50% αντίστοιχα), μετά τη 

σημαντική άνοδο που σημείωσαν στο τέλος του προηγούμενου έτους, λόγω 

της υπεραισιοδοξίας που προκάλεσαν οι εκλογές στις ΗΠΑ.   

 Η απόκλιση στον βαθμό βελτίωσης της οικονομίας που αποτυπώνουν οι πρό-

δρομοι οικονομικοί δείκτες με τους δείκτες οικονομικής συγκυρίας σε συνδυα-

σμό με την πτώση των πληθωριστικών προσδοκιών σε ΗΠΑ και Ευρωζώ-

νη ,οδηγούν τους επενδυτές να περιορίσουν τις εκτιμήσεις τους για τα μακρο-

χρόνια επιτόκια. 

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, της πραγματικής απόδοσης του πενταετούς 

ομολόγου και της τεκμαρτής μεταβλητότητας (VIX) του αμερικανικού χρηματι-

στηρίου, η δίκαιη τιμή για το δεκαετές αμερικανικό κρατικό ομόλογο σε ορί-

ζοντα εξαμήνου είναι της τάξης του 2,50%. Η μείωση στην εκτίμηση της 

04 
ΟΜΟΛΟΓΑ Αναμένουμε οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις 

των ομολόγων ΗΠΑ να κινηθούν σε σχετικά 

υψηλότερα επίπεδα. 

Τα επιτόκια στα γερμανικά Bunds  

αναμένουμε να κινηθούν υψηλότερα  

από τα τρέχοντα επίπεδα, καθώς υποχωρεί 

το πολιτικό ρίσκο και οι ανησυχίες για  

τον αποπληθωρισμό. 

Προτιμούμε τα εταιρικά ομόλογα 

επενδυτικής διαβάθμισης εκδοτών ΗΠΑ. 

Αποδόσεις 10ετίας ΗΠΑ  
& Πληθωριστικές προσδοκίες ΗΠΑ 

ΓΡΑΦΗΜΑ 26 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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«δίκαιης» τιμής σε σύγκριση με την εκτίμηση σε ορίζοντα εξαμήνου (2,70%) 

της προηγούμενης έκδοσης της Επενδυτικής Στρατηγικής οφείλεται, κυρίως, 

στην υποχώρηση της πραγματικής πενταετούς απόδοσης, λόγω της ανόδου 

του πληθωρισμού. Επιπλέον, η τρέχουσα απόδοση του δεκαετούς κρατικού 

ομολόγου αποκλίνει σε σημαντικό βαθμό από τον ετήσιο ρυθμό ενίσχυσης 

του ονομαστικού ΑΕΠ (3,5%) του Δ’ τριμήνου του 2016, καθώς και του μέσου 

όρου του (3,7%) της τελευταίας πενταετίας με το οποίο διατηρεί σημαντική 

μακροχρόνια συσχέτιση.   

 Οι τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα ΗΠΑ συνεχίζουν να μειώνονται με 

ετήσιο ρυθμό 8% (Γράφημα 28). Οι επενδύσεις ξένων επενδυτών του επίση-

μου τομέα σε US Treasuries κατέγραψαν ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο του 

2014 και έκτοτε έχουν υποχωρήσει 9% ή 340 δισ. δολ. Από το ποσό αυτό, τα 

220 δισ. δολ. αφορούν ρευστοποιήσεις από την Κίνα, η οποία χρησιμοποιεί 

τα συναλλαγματικά διαθέσιμα για να περιορίσει τις εκροές κεφαλαίου και 

να στηρίξει το νόμισμά της. Η σταθεροποίηση των συναλλαγματικών διαθε-

σίμων της Κίνας από το τέλος του περασμένου έτους έχει περιοριστεί, αλλά 

δεν έχει εξαλείψει τις πιέσεις για περαιτέρω ρευστοποιήσεις US Treasuries. 

 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. 

 Οι κερδοσκοπικές θέσεις short σε US Treasuries έχουν μειωθεί από τα ιστο-

ρικά υψηλά (Γράφημα 29), κυρίως αν λάβουμε υπόψη τον αριθμό των συ-

νολικών ανοικτών θέσεων. Τα τρέχοντα επίπεδα short θέσεων βρίσκονται 

μόλις 0,4 τυπικές αποκλίσεις από τον μακροχρόνιο μέσο όρο, σε σχέση με 

2 τυπικές αποκλίσεις στην αρχή του έτους. Επομένως, οι κερδοσκοπικές 

θέσεις δεν δίνουν ισχυρό σήμα για την πορεία των αποδόσεων στη λήξη, 

το επόμενο διάστημα.   

 Η τεχνική εικόνα των τιμών της Αμερικανικής δεκαετίας, (TY1 Comdty κλεί-

σιμο 7/4/2017 124-26), είναι ουδέτερη. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ο RSI 

κινείται ανοδικά και το ίδιο ισχύει για τον MACD, ο οποίος διατηρεί το σήμα 

αγοράς που είχε δώσει τελευταία. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο RSI 

όσο και ο MACD κινούνται ακόμη πτωτικά δείχνοντας, όμως, σημάδια στα-

θεροποίησης ή μικρότερης πτωτικής τάσης. Συνεπώς, η συνολική τεχνική 

εικόνα είναι ουδέτερη. 

 η αγορά, θεωρούμε ότι έχει προεξοφλήσει αρκετές αβεβαιότητες σε πολι-

τικό και οικονομικό επίπεδο. Περιμένουμε τα επιτόκια της αμερικανικής 

δεκαετίας να κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα, λόγω επιτάχυνσης των 

ρυθμών ανάπτυξης και ρευστοποιήσεων από θεσμικούς επενδυτές, οι 

οποίες αναμένεται να αυξηθούν όσο εντείνεται η συζήτηση περί συρρί-

κνωσης του ισολογισμού της Fed. Ωστόσο, η υποχώρηση των πληθωριστι-

κών πιέσεων και η ήπια ρητορική της Fed θα αποτρέψουν τις έντονες ανο-

δικές εξάρσεις.  

 Παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, καθώς 

πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε περισσότερη αξία σε άλλες κατηγορίες  

επενδύσεων. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 28 
Επενδύσεις σε US Treasuries  
(επίσημος τομέας και Κίνα) 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 29 
Z-Score κερδοσκοπικών θέσεων σε US Treasuries 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 27 
Δεκαετία ΗΠΑ και Ονομαστικό ΑΕΠ 

Πηγή: Bloomberg | ΟικονομικήΑνάλυση 
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Κρατικά Ομόλογα Γερμανίας 

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

μπυλότητα) των γερμανικών κρατικών ομολόγων, της φάσης του κύκλου 

που βρίσκεται η οικονομία της Ευρωζώνης, της πραγματικής απόδοσης         

του πενταετούς ομολόγου και της τεκμαρτής μεταβλητότητας (VDAX) του 

γερμανικού χρηματιστηρίου η δίκαιη τιμή για το δεκαετές γερμανικό κρα-

τικό ομόλογο σε ορίζοντα εξαμήνου είναι της τάξης του 0,50% . Η μείωση 

στην εκτίμηση της «δίκαιης» τιμής σε σύγκριση με την εκτίμηση σε ορίζο-

ντα εξαμήνου (0,60%) της προηγούμενης έκδοσης της Επενδυτικής Στρατη-

γικής οφείλεται, κυρίως, στην υποχώρηση της πραγματικής πενταετούς 

απόδοσης, λόγω της ανόδου του πληθωρισμού. Η επίδραση από τη συνέ-

χιση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ με μηνιαίο μέγε-

θος αγορών 60 δισ. ευρώ έως τουλάχιστον το τέλος του 2017, εκτιμάται 

ότι θα μπορούσε να αφαιρέσει 20μβ από τη δίκαιη τιμή.   

 Ωστόσο, η τρέχουσα απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου αποκλί-

νει σε σημαντικό βαθμό από τον ετήσιο ρυθμό ενίσχυσης του ονομαστι-

κού ΑΕΠ της Ευρωζώνης (2,3%) του Δ’ τριμήνου του 2016, καθώς και       

του μέσου όρου του (1,7%) της τελευταίας πενταετίας, με το οποίο έχει 

σημαντική συσχέτιση. Επίσης, η μείωση του πολιτικού κινδύνου που δια-

φαίνεται από τα εκλογικά αποτελέσματα σε Ολλανδία και Γαλλία ενδεχο-

μένως ασκήσει ανοδική πίεση στις αποδόσεις των γερμανικών κρατικών 

ομολόγων. 

 Η διαφορά ανάμεσα στη δεκαετή απόδοση ΗΠΑ – Γερμανίας παραμένει 

στις 210μβ (χαμηλότερα έναντι των 230μβ που είχε ανέλθει στο τέλος     

του 2016), που όμως κρίνεται υπερβολικά υψηλό βάσει της διαφοράς του 

πληθωρισμού ΗΠΑ (Δείκτης Τιμών PCE) – Γερμανίας (Εναρμονισμένος Πλη-

θωρισμός). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου στη Γερμανία ση-

μειώθηκε οριακά υψηλότερος πληθωρισμός, ενώ σύμφωνα με τα αρχικά 

στοιχεία του Μαρτίου ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα είναι ελαφρώς υψηλό-

τερος.  

 Η τεχνική εικόνα των τιμών της γερμανικής δεκαετίας, (RX1 Comdty κλείσι-

μο 7/4/2017 162.85) είναι αρνητική, αν και οριακά. Βραχυπρόθεσμα τόσο  

ο RSI όσο και ο MACD κινούνται ανοδικά και επιπλέον ο MACD θα μπορού-

σε σύντομα να δώσει σήμα αγοράς αν συνεχισθεί η ανοδική κίνηση των 

τιμών. Μεσοπρόθεσμα, οι τεχνικοί δείκτες κινούνται πτωτικά και οι δύο, αν 

και δείχνουν σημάδια μείωσης της πτωτικής τάσης. Η συνολική τεχνική 

εικόνα των τιμών της Γερμανικής δεκαετίας είναι αρνητική.  

 Συμπερασματικά, ο συνδυασμός ήπιων πληθωριστικών πιέσεων και συ-

νέχισης έως τα τέλη του 2017 της εφαρμογής του προγράμματος της πο-

σοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, δικαιολογούν τη διατήρηση του επιτοκί-

ου στη γερμανική δεκαετία σε χαμηλό επίπεδο. Ωστόσο, η αναμενόμενη, 

δημοσκοπικά, επικράτηση των φιλοευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων 

στις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία μπορεί να οδηγήσει 

σε μείωση του risk premium και άνοδο των επιτοκίων, καθώς και η μερι-

κή τουλάχιστον υποχώρηση των ανησυχιών για αποπληθωρισμό.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 31 
Απόκλιση επιτοκίων και πληθωρισμού 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 30 
Δεκαετία Γερμανίας και Ονομαστικό ΑΕΠ 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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 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. 

4.2 Ομόλογα περιφέρειας Ευρωζώνης 

 Τα spreads των ομολόγων των περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης διευ-

ρύνθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους με τη μεγαλύτερη άνοδο να παρατη-

ρείται στα ιταλικά spreads για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο, λόγω της ανησυχίας 

των επενδυτών για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και το μέλλον του τρα-

πεζικού κλάδου.  

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

κρατών της Ευρωζώνης είναι ο βασικός λόγος για την παραμονή των spreads 

στα τρέχοντα επίπεδα. Ωστόσο, ήδη από τον Μάρτιο η ΕΚΤ περιόρισε τις μη-

νιαίες αγορές ομολόγων κατά 20 δισ. ευρώ, εντείνοντας τη συζήτηση για τον 

περαιτέρω σταδιακό περιορισμό του προγράμματος αγοράς ομολόγων, γε-

γονός που αναμένουμε να δημιουργήσει ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια, πε-

ρισσότερο της περιφέρειας. 

 Η απόκλιση που παρουσιάζουν οι οικονομικές επιδόσεις της Ισπανίας και 

της Ιρλανδίας σε σχέση με της Ιταλίας και της Πορτογαλίας διευρύνεται, 

γεγονός που συνδέεται με τον βαθμό προώθησης των μεταρρυθμίσεων σε 

κάθε χώρα. Σε συνδυασμό με την αρνητική δυναμική του χρέους και με τις 

πολιτικές προκλήσεις που είναι μεγαλύτερες στην Ιταλία (εκλογές πρώτου 

τριμήνου ‘18), εκτιμούμε ότι τα ρίσκα είναι αυξημένα στην Ιταλία και δεν 

αποτιμώνται στα τρέχοντα επίπεδα αποδόσεων.    

 Αποφεύγουμε τις τοποθετήσεις στα ομόλογα της περιφέρειας της Ευρωζώ-

νης, καθώς οι προσδοκώμενες αποδόσεις δεν αποζημιώνουν για το ρίσκο 

που αναλαμβάνουμε. Προτιμούμε τα ομόλογα Ισπανίας έναντι Ιταλίας. 

 

4.3 Ομόλογα αναδυομένων αγορών: Ουδέτερη Θέση  

 Τα ομόλογα αναδυομένων αγορών βρέθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους 

στην κορυφή των αποδόσεων ανάμεσα στις επενδύσεις σταθερού εισοδή-

ματος. Μετά από μία μακρά περίοδο υστέρησης, τα κρατικά ομόλογα σε 

τοπικό νόμισμα υπεραπέδωσαν και ενισχύθηκαν 6,6%, καθώς τα νομί-

σματα αναδυομένων αγορών ενισχύθηκαν έναντι του δολαρίου, ενώ ακο-

λούθησαν σε επιδόσεις τα κρατικά ομόλογα σε ξένο νόμισμα (4,1%). Ωστό-

σο, από το 2011, η υποαπόδοση των ομολόγων σε τοπικό νόμισμα έναντι 

των αντίστοιχων σε ξένα νομίσματα διαμορφώνεται στο 40% δημιουργώ-

ντας βάσιμες προσδοκίες για μείωση της ψαλίδας. Μικρότερα κέρδη κατέ-

γραψαν τα εταιρικά ομόλογα (2,1%), καθώς οι επενδυτές παραμένουν επι-

φυλακτικοί για τα θεμελιώδη των εταιρειών.  

 Η αναζήτηση αποδόσεων στηρίζει τη ζήτηση για ομόλογα αναδυομένων 

αγορών, καθώς τα ρίσκα που περιμέναμε στην αρχή του έτους δεν έχουν 

υλοποιηθεί. Η άνοδος των επιτοκίων, το ισχυρό δολάριο και η αβεβαιότη-

τα για το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου δεν πραγματοποιήθηκαν, με 

αποτέλεσμα το spread των ομολόγων αναδυομένων αγορών έναντι              

των αναπτυγμένων να περιοριστεί περαιτέρω και να διαμορφώνεται 

πλέον 0,5 τυπική απόκλιση κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 32 
Spreads ομολόγων περιφέρειας Ευρωζώνης 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

0

200

400

600

800

1000

1200

0

100

200

300

400

500

600

700

800

'12 '13 '14 '15 '16 '17

Ισπανία Ιρλανδία

Ιταλία Πορτογαλία (δεξ.)

ΓΡΑΦΗΜΑ 33 
Συνολική απόδοση κρατικών (ΕΜ Local & EM Hard) 
και εταιρικών ομολόγων (CEMBI)  

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Παρά τις λιγότερο ελκυστικές αποδόσεις, η ζήτηση για ομόλογα αναδυομέ-

νων αγορών παραμένει πολύ ισχυρή, με τις σωρευτικές εισροές σε αμοι-

βαία κεφάλαια από την αρχή του έτους να ανέρχονται σε $28δισ.($42,7δισ. 

για το σύνολο του 2016). Μόνο το 2013 είχε ξεκινήσει με περισσότερες εισ-

ροές ($40δισ. το πρώτο τρίμηνο). οι οποίες ωστόσο αντιστράφηκαν βίαια το 

δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω του tapering της Fed. Δεδομένου ότι βρι-

σκόμαστε εν αναμονή της σταδιακής αποεπένδυσης της Fed από τα US 

Treasuries, ο κίνδυνος μαζικών ρευστοποιήσεων είναι αυξημένος.  

 Ωστόσο, με εξαίρεση την Κίνα, τα θεμελιώδη μεγέθη των αναδυομένων 

οικονομιών είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με το παρελθόν .                     

Η αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων, η μείωση των ελλειμμάτων 

και η συνετή νομισματική πολιτική έχουν βάλει τις αναδυόμενες αγορές σε 

έναν ενάρετο κύκλο, o οποίος αποτυπώνεται στην μέση πιστοληπτική δια-

βάθμιση, η οποία από ΒΒ1 το 2007 διαμορφώνεται πλέον σε ΒΒΒ-.                 

Για το 2017, οι αναδυόμενες οικονομίες αναμένεται να επιταχύνουν, κυρί-

ως 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.  

 Διατηρούμε την ουδέτερη θέση στις αναδυόμενες αγορές με προτίμηση 

στα κρατικά ομόλογα, καθώς οι προσδοκώμενες αποδόσεις παραμένουν 

ελκυστικές σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες σταθερού εισοδήματος 

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

ο βασικός κίνδυνος εμφανίζεται στα επίπεδα χρέους των αναδυομένων 

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

πτυγμένων, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 

 

4.4 Εταιρικά ομόλογα: Είμαστε ουδέτεροι στα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμι-

σης, καθώς τα spreads υποχωρούν, ενώ η μόχλευση των εταιρειών αυξάνεται.    

Η απόκλιση των θεμελιωδών από τα spreads είναι πιο έντονη και αυξάνεται στα 

ομόλογα υψηλών αποδόσεων για αυτό παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι. 

 Τα εταιρικά ομόλογα προσέφεραν θετικές αποδόσεις το πρώτο τρίμηνο       

του έτους, καθώς τα spreads συρρικνώθηκαν. Τα ομόλογα επενδυτικής δια-

βάθμισης κατέγραψαν οριακά κέρδη (+1% τα USD και αμετάβλητα τα EUR), 

ενώ τα ομόλογα υψηλής απόδοσης ενισχύθηκαν 2% και 1% αντίστοιχα.  

 Στη φάση στην οποία βρίσκεται ο γενικός πρόδρομος δείκτης του οικονομι-

κού κλίματος στις ΗΠΑ (υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του και 

ταυτόχρονα κινείται με αυξητική τάση), τα εταιρικά ομόλογα, ιστορικά, κα-

ταγράφουν μέση πραγματική μηνιαία απόδοση της τάξης του 0,15%, θετική 

αλλά σημαντικά χαμηλότερη από ότι στη φάση της επιβράδυνσης ή της 

ύφεσης. Τα αντίστοιχα κρατικά ομόλογα καταγράφουν σημαντικά μικρότερη 

απόδοση (0,01%). 

 Στην Ευρώπη, στη φάση στην οποία βρίσκεται ο γενικός πρόδρομος δεί-

κτης του οικονομικού κλίματος ( υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου 

του και ταυτόχρονα κινείται με αυξητική τάση), τα εταιρικά ομόλογα, ιστο-

ρικά, καταγράφουν μέση πραγματική μηνιαία απόδοση της τάξης του 

0,05%. Τα αντίστοιχα κρατικά ομόλογα καταγράφουν σημαντικά μικρότερη 

απόδοση (0,01%). 

ΓΡΑΦΗΜΑ 34 
Net Debt/Ebitda εταιρειών επενδυτικής διαβάθμισης 

Πηγή: Bloomberg | FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Η ανάλυση των θεμελιωδών των εταιρειών (ως δείγμα λαμβάνονται οι εται-

ρείες που χρησιμοποιούνται στο Piraeus Bond Screening Model) στις ΗΠΑ, 

φανερώνει ότι οι δείκτες μόχλευσης και κάλυψης τόκων επιδεινώνονται με 

τον δείκτη Net Debt/ Ebitda να διαμορφώνεται στο 1,74x, το υψηλότερο 

σημείο από το 2004. Στις ευρωπαϊκές εταιρείες, επίσης, τα θεμελιώδη επιδει-

νώνονται με τη μόχλευση να βρίσκεται στις 2,3x, ενώ πτωτική πορεία ακο-

λουθεί ο δείκτης κάλυψης, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε χαμηλά 2003. 

 Τα spreads των ομολόγων επενδυτικής διαβάθμισης διαμορφώνονται μετά 

την πρόσφατη πτώση τους στον ιστορικό μέσο όρο (123μβ), γεγονός που 

από μόνο του δεν είναι αρκετό για να μας κάνει να μειώσουμε περαιτέρω 

θέσεις, αλλά απαιτεί μεγαλύτερη επαγρύπνηση στο ενδεχόμενο ταχύτερων 

αυξήσεων επιτοκίων στις ΗΠΑ. Επίσης, η μεταβλητότητα των μετοχικών αγο-

ρών, με την οποία τα spreads παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση, παραμέ-

νει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γεγονός που δικαιολογεί τα τρέχοντα χαμηλά 

επίπεδα των spreads.  

 Οι αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων δεν είναι ελκυστικές, καθώς 

διαμορφώνονται χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου των 89μβ (0,1 τυπι-

κές αποκλίσεις). Η πολιτική της ΕΚΤ προσφέρει, εν μέρει, μαξιλάρι ασφαλεί-

ας για επιμέρους εταιρικές εκδόσεις μεγάλων εταιρειών, ωστόσο με τα θε-

μελιώδη να επιδεινώνονται και το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων να βαίνει 

μειούμενο, το risk reward δεν είναι ελκυστικό.  

 Διατηρούμε την ουδέτερη θέση μας στα ομόλογα Επενδυτικής Διαβάθμισης, 

καθώς οι προσδοκώμενες αποδόσεις στην συγκεκριμένη κατηγορία επένδυ-

σης είναι μικρές και τα θεμελιώδη επιδεινώνονται. Προτιμούμε τις εκδόσεις 

εταιρειών ΗΠΑ. 

 Τα θεμελιώδη για τα εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων συνεχίζουν να 

επιδεινώνονται, με τους δείκτες μόχλευσης να παραμένουν στο υψηλότερο 

σημείο της τελευταίας δεκαπενταετίας στις ΗΠΑ, ενώ αντίθετα τα ταμειακά 

διαθέσιμα, ως ποσοστό προς το συνολικό χρέος, διαμορφώνονται στο 13%,     

το χαμηλότερο σημείο της δεκαπενταετίας. Στην Ευρώπη, τα θεμελιώδη      

των εταιρειών υψηλών αποδόσεων είναι επιδεινούμενα, αλλά παραμένουν 

σε καλύτερα επίπεδα έναντι των αντίστοιχων στις ΗΠΑ. Οι δείκτες μόχλευσης 

είναι σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι αυτών στις ΗΠΑ, ενώ τα ταμειακά διαθέ-

σιμα, ως ποσοστό προς το συνολικό χρέος, διαμορφώνονται στο 35%. 

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

μελιώδη μεγέθη, καθώς διαμορφώθηκε στο τέλος του 3μήνου στις 348μβ 

και 294μβ αντίστοιχα, 0,8 και 1,2 τυπικές αποκλίσεις χαμηλότερα από       

τον ιστορικό μέσο όρο.  

 Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων, 

καθώς οι τρέχουσες αποτιμήσεις είναι αρκετά ακριβές σε σχέση με το πα-

ρελθόν και δεν απεικονίζουν τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 35 
US IG Spreads και δείκτης μεταβλητότηταςVix 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 36 
Δείκτες Merrill Lynch: Spreads 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Οι μετοχικές αγορές σημείωσαν υψηλές αποδόσεις στη διάρκεια του Α’ τριμή-

νου, καθώς τα μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται παραμένουν 

θετικά, ενώ οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία αναθεωρούνται ανοδικά.           

Η αισιοδοξία για τις επικείμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις στις ΗΠΑ οδηγεί 

υψηλότερα τις μετοχές, ωστόσο οι προσδοκίες για την οικονομική πολιτική          

της νέας κυβέρνησης περιορίζονται. Η αύξηση των επιτοκίων από τη Fed δεν 

επηρέασε το επενδυτικό κλίμα, ενώ η έναρξη της διαδικασίας του Brexit δεν 

απασχολεί ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία τους επενδυτές.   

 Η πλειοψηφία των κυριότερων μετοχικών αγορών κατέγραψε κέρδη στη  

διάρκεια του Α΄ τριμήνου, με τον δείκτη MSCI EM($) των αναδυομένων αγο-

ρών να ενισχύεται με τον υψηλότερο τριμηνιαίο ρυθμό της τελευταίας πεντσε-

τίας, ενώ στον αντίποδα, η Ιαπωνία κατέγραψε απώλειες μετά τα εντυπωσια-

κά κέρδη του προηγούμενου τριμήνου. Ωστόσο, σε όρους ευρώ και δολαρίου 

ενισχύθηκε 2,21% και 3,66% αντίστοιχα (υπενθυμίζουμε ότι η έκθεση μας στην 

Ιαπωνία είναι unhedged). 

 Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει θετικό για την ανάληψη επεν-

δυτικού κινδύνου. Η βελτίωση της κυκλικής εικόνας υποστηρίζει τις αξίες 

ρίσκου, ενώ η σχετικά ηπιότερη στάση της Fed συνηγορεί σε ήπια άνοδο      

των επιτοκίων και σε μη ενίσχυση του δολαρίου. Ο συνδυασμός αυτός βρίσκε-

ται εν μέρει πίσω από τη σύσταση στην προηγούμενη Επενδυτική Στρατηγική 

για αύξηση του μετοχικού κινδύνου, με εστίαση σε μετοχικές αγορές εκτός 

ΗΠΑ. Ωστόσο, η αβεβαιότητα διατηρείται έως ότου υπάρξει επιβεβαίωση   

των ενδείξεων των πρόδρομων δεικτών και συνδυάζεται με την αβεβαιότητα 

σχετικά με την πολιτική της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ.  

 Η επιφυλακτικότητά μας προκύπτει κυρίως λόγω των υψηλών αποτιμήσεων, 

ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες αγορές. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, η μετοχική 

αγορά των ΗΠΑ είναι η πλέον ακριβή, με τον  S&P500 να διαπραγματεύεται 2 

τυπικές αποκλίσεις υψηλότερα του μέσου όρου δεκαετίας σε όρους Last12m P/

E και Last12m P/BV, όπου σύμφωνα με την τελευταία τους παρατήρηση κατα-

τάσσονται στο υψηλότερο δεκατημόριο της κατανομής τους στη δεκαετία.  

05 
ΜΕΤΟΧΕΣ Η βελτίωση της δυναμικής της οικονομίας,  

η ανάκαμψη της κερδοφορίας και οι 

προοπτικές δημοσιονομικής επέκτασης 

επηρεάζουν θετικά την επενδυτική 

κοινότητα στις μετοχικές αγορές, ωστόσο η 

κόπωση των μετοχικών δεικτών σύμφωνα με 

την τεχνική τους εικόνα αποτελεί αρνητική  

ένδειξη και προστίθεται στις ακριβές 

αποτιμήσεις και στο ρίσκο υλοποίησης των 

προεκλογικών εξαγγελιών στις ΗΠΑ. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 37 
Αποδόσεις κυριότερων μετοχικών αγορών  
στο Α’ τρίμηνο 

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

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Στον αντίποδα, η Ιαπωνία και οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζονται να είναι 

πιο ελκυστικές έναντι των κυριότερων αγορών σε επίπεδο αποτιμήσεων. 

 Οι δείκτες μεταβλητότητας των χρηματιστηρίων διαμορφώνονται αρκετά 

χαμηλότερα του μέσομακροχρόνιου μέσου όρου τους, παρόλο που                 

το επενδυτικό κλίμα (σύμφωνα με τον δείκτη AAII Index (Bull - Bears) κινεί-

ται το τελευταίο διάστημα μεταξύ αρνητικού και θετικού πρόσημου ενώ η 

τεχνική εικόνα σε επιμέρους μετοχικές αγορές δείχνει σημάδια κόπωσης και 

εξασθένισης της ανοδικής τάσης. 

 Οι εκτιμήσεις για την εταιρική κερδοφορία το 2017 για επιμέρους περιοχές 

συνεχίζουν να ανακάμπτουν, στον απόηχο της βελτίωσης του οικονομικού 

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

του 2017 έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά 4% στον Nikkei225, 3% στις αναδυόμε-

νες, 1% στον EuroStoxx, ενώ έχει αναθεωρηθεί πτωτικά 2% για τον S&P500. 

 Σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής, ορισμέ-

να από τα θετικά που μας οδήγησαν σε αύξηση θέσεων, αλλά σε υποεπεν-

δεδυμένα επίπεδα στις μετοχές, παραμένουν ίδια, όπως η βελτίωση της 

δυναμικής της οικονομίας, η ανάκαμψη της κερδοφορίας και οι προοπτικές 

δημοσιονομικής επέκτασης. Ωστόσο, η επιδείνωση του επενδυτικού κλίμα-

τος και η κόπωση των μετοχικών δεικτών σύμφωνα με την τεχνική τους ει-

κόνα αποτελούν αρνητικές βραχυπρόθεσμες ενδείξεις και προστίθενται στις 

ακριβές αποτιμήσεις και στο ρίσκο υλοποίησης των προεκλογικών εξαγγε-

λιών στις ΗΠΑ. 

 Στο πλαίσιο αυτό, διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση. 

 

5.1 ΗΠΑ: Υποεπενδεδυμένη θέση 

 Η μετοχική αγορά των ΗΠΑ κατέγραψε κέρδη στη διάρκεια του Α΄ τριμήνου 

ωθούμενη από τα καλύτερα, του αναμενόμενου, εταιρικά αποτελέσματα     

του Δ’ τριμήνου του 2016, τα ιδιαίτερα δυνατά στοιχεία από πρόδρομους 

δείκτες οικονομίας και προσδοκίες για την οικονομική πολιτική.  

 Η δυναμική της οικονομίας των ΗΠΑ είναι θετική, ωστόσο η εξέλιξη των στοι-

χείων που αντανακλούν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα υπολεί-

πονται αρκετά έναντι των πρόδρομων δεικτών. Παράλληλα, η νέα κυβέρνη-

ση απέτυχε να ψηφίσει νέο νομοσχέδιο για την υγεία, δημιουργώντας ερωτη-

ματικά για την υλοποίηση των προεκλογικών εξαγγελιών της κυβέρνησης.   

 Ο S&P 500 παραμένει σε σχετικά «ακριβό» επίπεδο, τόσο σε bottom-up 

προσέγγιση όσο και σε top-down. Στο Γράφημα 39 αντιπαραβάλλεται πώς 

εξελίσσεται ο δείκτης P/E του S&P500 έναντι στατιστικού μοντέλου που υπο-

λογίζει τη δίκαιη τιμή του P/E. Ο δείκτης P/E ήταν σε συμφωνία με το υπό-

δειγμά μας μέχρι τον Μάρτιο του 2014, ωστόσο στη συνέχεια, παρά το ότι      

η σημαντική άνοδος του δολαρίου θα συνηγορούσε σε άνοδο του P/E,           

οι ανοδικές τάσεις του κόστους δανεισμού παράλληλα με τη μείωση της κλί-

σης της καμπύλης 10Υ-2Υ και την περαιτέρω πτώση της ταχύτητας κυκλοφορί-

ας του χρήματος (αυξημένη διακράτηση μετρητών από εταιρείες και νοικοκυ-

ριά), διαμόρφωσαν τη «δίκαιη» εκτιμημένη τιμή του P/E στο 15, σημαντικά 

χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. Η σύγκλιση στη δίκαιη τιμή γίνεται 

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

 Σε επίπεδο κερδοφορίας, η κυκλική εικόνα των κερδών εμφανίζεται πολύ 

βελτιωμένη, με την εταιρική κερδοφορία (βάσει εθνικών λογαριασμών           

Δ’ τριμήνου του 2016) να αναπτύσσεται κατά 9%. Το υπόδειγμά μας σηματο-

δοτεί τη βελτίωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής της εταιρικής κερδοφορίας 

έως το τέλος του 2017, λόγω της ενίσχυσης του ISM και του λόγου των νέων 

παραγγελιών προς τα αποθέματα, αλλά και της επιτάχυνσης του πληθωρι-

σμού. Συνεπώς, η κυκλική εικόνα της οικονομίας παραμένει υποστηρικτική 

ΓΡΑΦΗΜΑ 38 
Πορεία εκτιμήσεων για EPS17 κύριων αγορών  
(rebased 2015) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 39 
Πορεία δείκτη P/E και εκτιμώμενου δείκτη P/E 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 40 
Πορεία ετήσιου ρυθμού μεταβολής κερδών  
και εκτιμώμενου ρυθμού μεταβολής 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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για τις μετοχικές αγορές. Παράλληλα, μια σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας 

του χρήματος (με αύξηση του δανεισμού και των επενδύσεων των εταιρειών) 

θα ήταν ενδεχομένως ένας αναγκαίος παράγοντας προκειμένου να εξισορρο-

πηθούν οι υψηλές αποτιμήσεις. Βάσει των εκτιμήσεών μας στα υποδείγματα 

του P/E και της κερδοφορίας, το «δίκαιο» επίπεδο για τον S&P500 σε ορίζο-

ντα 12 μηνών είναι οι 2.100 μονάδες. 

 Η κερδοφορία επιστρέφει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος με 

τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων για το Α΄ τρίμηνο του 2017, με τις εκτι-

μήσεις να είναι αισιόδοξες για αύξηση EPS 10,4% (υψηλότερο από Q3:14), 

πωλήσεων 8,9% (υψηλότερο από Q1:12), ενώ τα περιθώρια κέρδους αναμένο-

νται να διατηρηθούν κοντά σε ιστορικά υψηλά. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο 

guidance που θα δώσουν (εάν δώσουν) οι εταιρείες για το επόμενο διάστημα.  

 Τα θεμελιώδη των εταιρειών του S&P500 σταθεροποιήθηκαν, όπως φάνηκε 

στα αποτελέσματα Δ’  τριμήνου, με την ανοδική τάση των δεικτών μόχλευσης 

να ανακόπτεται, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε νέα υψηλά ($1,43 

τρισ - S&P500 ex fin). 

 Η ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επίπεδο M&As αποδεί-

χτηκε προσωρινή, καθώς μειώθηκε το Α’ τρίμηνο του 2017, ενώ η ιστορική συ-

σχέτιση που υπάρχει με το ποσό που διατίθεται για επαναγορές ιδίων μετοχών 

και μερίσματα, μας προϊδεάζει ότι τα αποτελέσματα Ά τριμήνου θα αναδεί-

ξουν εικόνα περιορισμού του ποσού αυτού. Ενδεχόμενο παροχής κινήτρων 

επαναπατρισμού κεφαλαίων και φορολογικής ελάφρυνσης από τη νέα κυβέρ-

νηση των ΗΠΑ θα αποτελέσει θετικό καταλύτη, καθώς είναι πιθανόν να αυξή-

σει το ποσό που διατίθεται για επαναγορές ιδίων μετοχών και μερισμάτων. 

 Η τεχνική εικόνα του S&P500 (κλείσιμο 7/4/17 2,355.5) έχει εξασθενήσει 

έναντι της εικόνας που είχε ο δείκτης στις αρχές Μαρτίου και Φεβρουαρίου. 

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κινείται ελαφρά πτωτικά και η εικόνα του είναι 

αρνητική, καθώς έχουμε σήμα πώλησης τόσο από τον RSI όσο και από τον 

MACD. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η εικόνα δεν έχει αλλάξει από την προη-

γούμενη φορά. Τόσο ο RSI όσο και ο MACD κινούνται ανοδικά. Το γεγονός 

όμως ότι ο RSI βρίσκεται σε υπερ-αγορασμένα επίπεδα και ο MACD ετοιμάζε-

ται να δώσει σήμα πώλησης, μας κάνει επιφυλακτικούς στη παρούσα φάση.    

Η συνολική τεχνική εικόνα του δείκτη έχει βαρύνει, κυρίως λόγω της βραχυ-

πρόθεσμης συμπεριφοράς του, αν και παραμένει ακόμη θετική. 

 Με τη δυναμική της οικονομίας να είναι θετική, αλλά να έχει προεξοφληθεί  

σε κάποιο βαθμό, την αγορά να είναι αισιόδοξη για τη κερδοφορία, τις αποτι-

μήσεις να είναι σε υψηλά επίπεδα και την τεχνική εικόνα να δείχνει σημάδια 

κόπωσης, διατηρούμε την Υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές στις ΗΠΑ. 

 

Κλάδοι: Υπερεπενδεδυμένη θέση σε Τεχνολογία και Υγεία 

 Ο S&P500 ενισχύθηκε, με την πλειοψηφία των κλάδων να ενισχύεται, ενώ 

μόλις δύο έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο. Η τεχνολογία σημείωσε τα υψηλό-

τερα κέρδη, καθώς ήταν ο κλάδος με το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών εκπλή-

ξεων σε επίπεδο αποτελεσμάτων EPS και πωλήσεων, ενώ ακολούθησαν σε 

επίπεδο αποδόσεων, αλλά και θετικών εκπλήξεων, τα κυκλικά προϊόντα και    

η υγεία. Επιπλέον, τα κυκλικά προϊόντα ευνοήθηκαν από τις θετικές εκπλήξεις 

σε επίπεδο μάκρο, ενώ ο κλάδος Υγείας βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της μη 

έγκρισης του νομοσχεδίου για την υγεία. 

 Σύμφωνα με το Piraeus Equity Screening Model, το οποίο για την αξιολόγηση 

των κλάδων χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία και εκτιμήσεις για θεμελιώδη, 

αποτιμήσεις, τεχνική ανάλυση και consensus αγοράς, καθώς και  το υπόδειγμα 

αποτίμησης και επιλογής κλαδικών μετοχικών επενδύσεων βάσει μακροοικο-

νομικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι κλάδοι που πιθανόν να υπερα-

ΓΡΑΦΗΜΑ 42 
Επαναγορές & μερίσματα, M&As 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 43 
Αποδόσεις επιμέρους κλάδων S&P500  

στο Α’ τρίμηνο 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 41 
%EPS & Ebitda Margin ανά 3μηνο (ε/ε) - S&P500 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ποδώσουν έναντι του S&P500 είναι η τεχνολογία και η υγεία. Στο Γράφημα 44 

παρατίθενται οι προτιμήσεις σε κλάδους βάσει του υποδείγματος ,ενώ για 

λόγους πληρότητας αναφέρονται οι εκτιμήσεις των υπερβαλλουσών αποδό-

σεων στους κλάδους για το κλείσιμο του μήνα. 

 Ο κλάδος Τεχνολογίας διαπραγματεύεται κοντά σε υψηλά δεκαετίας, όπως 

άλλωστε η πλειοψηφία των κλάδων (βλέπε Πίνακα 6), ωστόσο η διαφορά της 

τεχνολογίας είναι οι εκτιμήσεις για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης έναντι 

της αγοράς και των περισσοτέρων κλάδων. Οι εκτιμήσεις (βλ. Πίνακα 5) για 

τους ρυθμούς αύξησης πωλήσεων, EPS και μερίσματος, για το 2017, βρίσκο-

νται στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων, ενώ αναμένεται να 

προσφέρει 11% υψηλότερο μέρισμα, τη 2η υψηλότερη θέση μεταξύ των κλά-

δων, ενώ είναι από τους ελάχιστους κλάδους όπου η μερισματική απόδοση 

ξεπερνά τους μέσους όρους 10ετίας. Με τα ταμειακά διαθέσιμα να διατη-

ρούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά ($639δισ.) και να αποτελούν το 42% του 

συνόλου του S&P500 ex financials, μια πιθανή υιοθέτηση κινήτρων επαναπα-

τρισμού κεφαλαίων θα λειτουργήσει ευνοϊκά για τον κλάδο, καθώς μεγάλο 

ποσοστό διαθεσίμων βρίσκονται εκτός ΗΠΑ ενώ είναι πιθανόν μέρος του πο-

σού να οδηγηθεί προς επαναγορές και μερίσματα. Παράλληλα, η τεχνολογία 

παραμένει ο μοναδικός κλάδος με αρνητικό καθαρό δανεισμό. 

 Η τεχνική εικόνα του κλάδου της τεχνολογίας (δείκτης S5INFT Index κλείσιμο 

7/4/20  900.93) έχει εξασθενήσει από την προηγούμενη φορά. Σε βραχυπρό-

θεσμο ορίζοντα ο δείκτης κινείται εκτός του επάνω εύρους του ανοδικού 

καναλιού, ο RSI βρίσκεται σε υπεραγορασμένα  επίπεδα και κινείται πτωτικά, 

το ίδιο και ο MACD. Και οι δύο τεχνικοί δείκτες δεν έχουν δώσει σήμα πώλη-

σης ακόμη. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη, 

αλλά και εδώ έχουμε τον RSI να βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα, χω-

ρίς να έχει δώσει σήμα πώλησης και τον δείκτη να κινείται πολύ κοντά στο 

ιστορικό υψηλό μηνιαίο κλείσιμο (916.71). Ο MACD, όμως, κινείται ανοδικά 

και δεν έχει δώσει ακόμη σήμα πώλησης. Ο παραπάνω συνδυασμός ενδείξε-

ων μας κάνει επιφυλακτικούς για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του δείκτη.         

Η συνολική τεχνική εικόνα παραμένει θετική. 

 Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στον κλάδο τεχνολογίας.  

 Ο κλάδος Υγείας βρέθηκε στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος 

προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά μετά την αποτυχία της νέας κυβέρνησης 

να εγκριθεί νέο νομοσχέδιο για τον κλάδο.  

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, ο κλάδος εμφανίζεται πιο φθηνός σε όρους 

Last12m P/E έναντι της αγοράς, με το discount του κλάδου έναντι                 

του S&P500 να διαμορφώνεται στο 14% έναντι 4% μέσου όρου δεκαετίας.  

 Ο κλάδος έχει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα ($243δισ.), το 2ο υψηλότερο με-

ταξύ των ex financials κλάδων με χαμηλότερους δείκτες μόχλευσης                   

(βλ. Πίνακα 5), ενώ το Δ’ τρίμηνο υιοθέτησε πιο φιλική πολιτική προς         

τους μετόχους, καθώς αύξησε 62% το ποσό που διατέθηκε για επαναγορές 

ιδίων μετοχών και μερίσματα έναντι του Γ’ τριμήνου. Παράλληλα, το ποσό 

που διατέθηκε ($40,6δισ), απείχε 4% από το υψηλότερο ποσό της 12ετία,   

ενώ για τους υπόλοιπους κλάδους το ποσοστό διαμορφώνεται σε εύρος –20% 

με –60%. 

 Η τεχνική εικόνα του κλάδου Υγείας (δείκτης S5HLTH Index κλείσιμο 7/4/20 

859.9) έχει εξασθενήσει από προηγούμενα. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ο RSI 

κινείται πτωτικά, αν και δε πήγε σε υπεραγορασμένα επίπεδα. Το ίδιο ισχύει 

και για τον MACD, ο οποίος κινείται πτωτικά χωρίς να έχει δώσει και αυτός 

σήμα πώλησης. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο RSI κινείται ανοδικά από         

τα πρόσφατα χαμηλά επίπεδα του και ο MACD κινείται ανοδικά και ετοιμάζε-

ται να δώσει σήμα αγοράς. Συμπερασματικά, το γεγονός ότι ο κλάδος Υγείας 

έχει υπεραποδώσει σημαντικά από τα χαμηλά του 2009 (+250%) μάς κάνει 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Εκτιμήσεις για κλάδους στις ΗΠΑ το 2017 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

  Μτβ % 
ROE 

Net Debt / 
Ebitda 

EV / Ebitda 

  Πωλ. EPS Μερ. 

 

      

Βιομηχανία 3% 4% 10% 11,9 24% 1,6 

Τεχνολογία 11% 10% 11% 11,4 28% -1,1 

Μη Κυκλικά 2% 5% 6% 13,8 27% 1,7 

Κυκλικά Πρ 7% 6% 5% 12,6 24% 1,0 

Υγεία 5% 5% 9% 12,0 29% 0,8 

Ενέργεια 21% 292% 1% 9,8 7% 1,3 

Financials 4% 13% 13% - 10% - 

Πρώτες Ύλες 5% 11% 3% 10,8 26% 1,3 

Κοινή Ωφέλ 7% -1% 6% 10,4 11% 4,3 

Τηλεπ/νων 0% 1% 2% 6,9 30% 2,2 

Real Estate 5% -14% -3% - 12% - 

  
            

ΓΡΑΦΗΜΑ 44 
Εκτιμήσεις αποδόσεων κλάδων βάσει υποδείγματος 

Πηγή: Οικονομική Ανάλυση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Δείκτες αποτίμησης επιμέρους κλάδων S&P500 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Decile 
κατα-
νομής 

Latest 10y avg 
Decile 
κατα-
νομής 

 

         

Βιομηχανία 19,3 15,7 10 4,6 3,0 10 2,1% 2,4% 3 

Τεχνολογία 19,4 15,8 9 4,6 3,5 10 1,4% 1,2% 6 

Μη Κυκλικά 21,4 17,3 10 5,0 3,9 10 2,6% 2,7% 2 

Κυκλικά Πρ 21,1 18,3 9 4,8 3,3 9 1,5% 1,5% 6 

Υγεία 16,8 14,7 7 3,7 3,1 9 1,6% 2,0% 2 

Ενέργεια 98,0 22,6 9 1,9 1,9 6 2,7% 2,3% 8 

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

Πρώτες Ύλες 19,9 16,1 10 3,9 3,0 10 2,1% 2,3% 3 

Κοινή Ωφέλ 18,0 14,4 10 1,9 1,6 9 3,4% 4,0% 2 

Τηλεπ/νων 13,9 14,0 4 2,8 2,2 8 4,6% 5,2% 2 

Real Estate 18,8 18,8 4 2,9 2,4 8 3,8% 3,4% 8 

S&P500 19,6 15,3 10 3,1 2,4 10 2,0% 2,2% 3 
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επιφυλακτικούς για το προσεχές βραχυπρόθεσμο διάστημα. Η συνολική τε-

χνική εικόνα του δείκτη, παρ’ όλα αυτά, παραμένει θετική. 

 Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στον κλάδο Υγείας. 

 

Μικρή κεφαλαιοποίηση: Υποβάθμιση σε Υποεπενδεδυμένη θέση 

 Η μικρή κεφαλαιοποίηση (S&P600) υστέρησε το Α’ τρίμηνο έναντι                  

του S&P500, καθώς ενισχύθηκε μόλις 0,74% έναντι 5,53% του S&P500.              

Οι προσδοκίες για την οικονομική πολιτική της νέας κυβέρνησης εξασθε-

νούν και πλέον η αγορά αναμένει εξαγγελίες που θα τονώσουν την οικονο-

μία των ΗΠΑ, ιδιαίτερα την μικρή κεφαλαιοποίηση, λόγω του εγχώριου 

προσανατολισμού της. Παράλληλα, πιθανή φορολογική μεταρρύθμιση θα 

αποτελέσει καταλύτη. 

 Η υποαπόδοση του S&P600 μπορεί να αποδοθεί και στις ανακοινώσεις των 

αποτελεσμάτων Δ’ τριμήνου, όπου το EPS υποχώρησε 7,4%, το μέρισμα 1,4%, 

ενώ οι πωλήσεις ενισχύθηκαν 3,9%, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τον S&P500 

ήταν θετικά και διαμορφώθηκαν 7,6%, 7,9% και 4,2%. Οι εκτιμήσεις για        

τον S&P600 συνεχίζουν να υστερούν για τα 2 επόμενα τρίμηνα, όπως φαίνε-

ται στον Πίνακα 8, ενισχύοντας το ενδεχόμενο υποαπόδοσης το επόμενο διά-

στημα. 

 Η ενίσχυση των τιμών των πρώτων υλών σε συνδυασμό με την αύξηση του 

ονομαστικού μισθού στις ΗΠΑ πλήττει περισσότερο τη μικρή κεφαλαιοποίη-

ση, λόγω του εγχώριου προσανατολισμού της, αυξάνοντας τα κόστη και δημι-

ουργώντας πιέσεις στα περιθώρια κέρδους (βλ. Γράφημα 45).  

 Παράλληλα, οι αποτιμήσεις διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα, σε περι-

βάλλον πτωτικών αναθεωρήσεων κερδοφορίας, όπως φαίνεται στο Πίνακα 7. 

 Η τεχνική εικόνα του δείκτη S&P600 Small Cap (κλείσιμο 7/4/17 827.49) έχει 

εξασθενήσει από την προηγούμενη φορά τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Βραχυπρόθεσμα, ο RSI αφού έδωσε σήμα πώλησης 

πρόσφατα, κινείται πτωτικά. Το ίδιο ισχύει και για τον MACD, ο οποίος και 

αυτός έδωσε πρόσφατα σήμα πώλησης και κινείται πτωτικά. Σε μεσοπρόθε-

σμο ορίζοντα ο δείκτης κινείται πολύ κοντά στα πρόσφατα ιστορικά υψηλά 

(863.54), ο RSI έχει δώσει σήμα πώλησης πρόσφατα και ο MACD κινείται πτω-

τικά χωρίς να έχει δώσει σήμα πώλησης ακόμη. Συμπερασματικά, η συνολική 

τεχνική εικόνα είναι ουδέτερη (οριακά αρνητική).  

 Μειώνουμε την προτίμησή μας στη μικρή κεφαλαιοποίηση έναντι της μεγά-

λης και υιοθετούμε υποεπενδεδυμένη θέση. 

 

5.2 Ευρωζώνη: Υπερεπενδεδυμένη από Ουδέτερη 

 Ο EuroStoxx ενισχύθηκε 6,7% στο Α’ τρίμηνο, με τις κυριότερες μετοχικές αγο-

ρές στην Ευρωζώνη να καταγράφουν ικανοποιητικά κέρδη ωθούμενες από     

την ενίσχυση των τραπεζών στην Ευρωζώνη και τα θετικά στοιχεία για          

την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ισπανικός 

Ibex35 σημείωσε τη μεγαλύτερο άνοδο, με τις υπόλοιπες μετοχικές αγορές να 

καταγράφουν κέρδη μεταξύ 5,5% - 6,5%. 

 Η πλειοψηφία των πρόδρομων οικονομικών δεικτών στην Ευρωζώνη βρίσκε-

ται σε επίπεδα υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου, ωστόσο η εξέλιξη 

των στοιχείων που αντανακλούν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα 

υπολείπεται αρκετά έναντι των δεικτών, όπως και στις ΗΠΑ. Οι εκτιμήσεις 

για την ανάπτυξη το 2017 διαμορφώνονται στο 1,6%, έναντι 1,7% το 2016, με 

το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις γαλλικές εκλογές, όπου εάν το αποτέλεσμα 

είναι αντίστοιχο με την Ολλανδία, πιθανόν να αναθεωρήσουμε ανοδικά το 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
Δείκτες αποτίμησης για S&P600 & S&P500 

  P/E P/BV  Div Yield  

  
Latest 

10y 
avg 

Decile 
κατα-
νομής 

Lat-
est 

10y 
avg 

Decile 
κατανο-

μής 
Latest 

10y 
avg 

Decile 
κατα-
νομής 

 

         

S&P 500 19,6 15,3 10 3,1 2,4 10 2,0% 2,2% 3 

S&P 600 22,4 18,0 10 2,0 1,7 9 1,4% 1,6% 4 

  
                  

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Εκτιμήσεις για EPS, πωλήσεων - S&P600 & S&P500 

  EPS% (ε/ε) Πωλήσεις% (ε/ε) Μέρισμα% (ε/ε) 

  Q1:17e Q2:17e Q1:17e Q2:17e Q1:17e Q2:17e 

 

      

S&P 500 10,4% 8,9% 8,9% 6,3% 6,9% 7,8% 

S&P 600 -5,8% 0,5% 4,5% 5,3% 1,8% 0,3% 

  
            

ΓΡΑΦΗΜΑ 45 
Εξέλιξη περιθωρίων κέρδους - Ebitda Margin 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 46 
Αποδόσεις κυριότερων αγορών στην Ευρωζώνη 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
Δείκτες αποτίμησης κυριότερων μετοχικών αγορών 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

Last 12m 
data  

P/E P/BV  Div Yield  

Latest 
10y 
avg 

Decile 
κατα-
νομής 

Lat-
est 

10y 
avg 

Decile 
κατανο-

μής 

Lat-
est 

10y 
avg 

Decile 
κατα-
νομής 

 

         

EuroStoxx 17,1 13,7 9 1,6 1,5 8 3,2% 3,1% 2 

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

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

Ibex-35 16,8 14,6 6 1,4 1,5 7 3,8% 5,1% 1 

FTSE MIB 35,3 14,2 10 1,0 1,1 6 3,6% 4,1% 3 
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ρυθμό ανάπτυξης. Παράλληλα, η συνέχιση του προγράμματος ποσοτικής 

χαλάρωσης της ΕΚΤ έως το τέλος του 2017 είναι θετικός παράγοντας για την 

ευρύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, ωστόσο ενδεχόμενη μεγάλη μείωση ή 

παύση του προγράμματος μπορεί να οδηγήσει σε υπονόμευση της προοπτι-

κής του ρυθμού ανάπτυξης.   

 Στις αποτιμήσεις, ο EuroStoxx διαπραγματεύεται σε υψηλότερα επίπεδα από 

τον μέσο όρο δεκαετίας, ωστόσο έναντι των κυριότερων αγορών διαπραγμα-

τεύεται πιο κοντά στους ιστορικούς μέσους όρους (βλ. Πίνακα 4). Σε επιμέ-

ρους αγορές, ο Dax-30 παραμένει η πιο φθηνή αγορά σε σχέση με τις υπό-

λοιπες αγορές, όπως φαίνεται στον Πίνακα 9, παρόλο που διαπραγματεύεται 

υψηλότερα από τους μέσους όρους δεκαετίας.  Στον αντίποδα, οι αποτιμήσεις 

του FTSE MIB ενισχύθηκαν μετά από τις ζημιές που σημείωσε η Unicredit. 

 Όπως είδαμε, οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία στην Ευρωζώνη αναθεω-

ρούνται ανοδικά, με τις εκτιμήσεις για το EPS του 2017 να έχει αναθεωρηθεί 

ανοδικά 4,5% για Ιταλία και Ισπανία, 2% για Γερμανία (DAX30), καθώς  ευνοεί-

ται από τον εξαγωγικό προσανατολισμό των εταιρειών του και ιδιαίτερα       

την έκθεση που έχει στην Ασία, ενώ στη Γαλλία το momentum είναι οριακά 

θετικό (+0,3% από αρχές του 2017) εν αναμονή των εκλογών. 

 Η τεχνική εικόνα του Euro Stoxx (κλείσιμο 7/4/17 373.87) έχει ισχυροποιηθεί 

σημαντικά από την προηγούμενη φορά. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ο RSI 

βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα χωρίς να έχει δώσει σήμα πώλησης 

και ο MACD κινείται ανοδικά χωρίς σήμα πώλησης και αυτός. Σε μεσοπρόθε-

σμο ορίζοντα, τόσο ο RSI όσο και ο MACD κινούνται ανοδικά με ήπιους ρυθ-

μούς και μακριά από υπεραγορασμένα επίπεδα. Συνεπώς, παραμένουμε θετι-

κοί για τον δείκτη με μία μικρή επιφύλαξη λόγω του υπεραγορασμένου επιπέ-

δου του βραχυπρόθεσμου RSI. Η συνολική τεχνική εικόνα του δείκτη είναι 

αρκετά θετική. 

 Αναβαθμίζουμε τη θέση στην Ευρωζώνη από Ουδέτερη σε υπερεπενδεδυμέ-

νη, καθώς η δυναμική της οικονομίας της Ευρωζώνης βελτιώνεται, η κερδο-

φορία ανακάμπτει με τις αποτιμήσεις κοντά σε ιστορικά υψηλά, αλλά και σε 

καλύτερα επίπεδα σε σχέση με άλλες κύριες αγορές, ενώ το πολιτικό ρίσκο 

μάλλον μειώνεται, τουλάχιστον προσωρινά. Διατηρούμε την προτίμηση στη 

Γερμανία έναντι της περιφέρειας. 

 

5.3 Ιαπωνία: Υπερπενδεδυμένη (unhedged) 

 Ο δείκτης Nikkei225 υποχώρησε 1,1% στη διάρκεια του Α΄ τριμήνου σε τοπικό 

νόμισμα, ωστόσο σε όρους ευρώ και δολαρίου ενισχύθηκε κατά 2,21% και 

3,66% αντίστοιχα. Η πορεία της ισοτιμίας του γεν έναντι των υπολοίπων 

νομισμάτων έχει άμεση επίδραση στην πορεία της μετοχικής αγοράς, με 

αποτέλεσμα η πρόσφατη ανατίμηση του να επιδράσει αρνητικά στην πορεία 

του Nikkei225.  

 Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να συνεχίσει το 2017               

την εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, μέσω του ελέγχου 

επί των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, προκειμένου 

ο πληθωρισμός να προσεγγίσει το 2,0%. Παράλληλα, η οικονομία αναμένεται 

να έχει ρυθμό ανάπτυξης ελαφρώς υψηλότερα από το 1,0%. 

 Σε επίπεδο κερδοφορίας, οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία στην Ιαπωνία 

συνεχίζουν να αναθεωρούνται ανοδικά και πιο έντονα από τις κύριες αγο-

ρές, όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 49, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν για 

αύξηση 17% στο EPS το 2017.   

 Παράλληλα, όπως είδαμε στον Πίνακα 4, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυ-

στικές σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές, καθώς διαπραγματεύεται με dis-

count 14% σε όρους Last12m P/E έναντι του μέσου όρου δεκαετίας και κατα-

ΓΡΑΦΗΜΑ 47 
Πορεία εκτιμήσεων για EPS17 κύριων αγορών Ευρω-
ζώνης - (rebased 2015) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
Εκτιμήσεις για κύριες αγορές Ευρωζώνης το 2017 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

  Μτβ % 
EV / Ebitda ROE 

Net Debt / 
Ebitda 

  Πωλ. EPS Μερ. 

 

      

Dax-30 6% 15% 8% 8,3 15% 0,82 

Cac-40 7% 8% 2% 9,3 11% 0,68 

Ibex-35 8% 25% 1% 10,1 15% 1,57 

FTSE MIB 8% 47% 8% 8,3 10% 1,28 

EuroStoxx 7% 22% 3% 9,9 14% 1,11 

  
            

ΓΡΑΦΗΜΑ 48 
Πορεία Nikkei225 και ισοτιμία USD / JPY 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 49 
EPS 2017 - 3m momentum στη  Ιαπωνία 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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τάσσεται στο τέταρτο δεκατημόριο της κατανομής στη δεκαετία, σε αντίθεση 

με τις κυριότερες αγορές, όπου διαπραγματεύονται σε premium και κατατάσ-

σονται στο υψηλότερο δεκατημόριο της κατανομής τους στη δεκαετία.  

 Η τεχνική εικόνα του Nikkei 225 (κλείσιμο 7/4/17 18,664.63) έχει εξασθενήσει 

έναντι της εικόνας που είχε ο δείκτης στην προηγούμενη έκδοση. Σε βραχυ-

πρόθεσμο ορίζοντα, η εικόνα έχει γυρίσει αρνητική από θετική που ήταν και 

έχουμε τον RSI να κινείται πτωτικά και τον MACD να έχει δώσει σήμα πώλη-

σης. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η εικόνα είναι καλύτερη, με τον RSI να κινεί-

ται σε ουδέτερο επίπεδο και τον MACD να έχει δώσει πρόσφατα σήμα αγο-

ράς. Συνεπώς, παραμένουμε θετικοί για τον Nikkei και περιμένουμε καλύτερο 

σημείο εισόδου για βραχυπρόθεσμο trade. Αυτό το σημείο θα είναι πάνω από 

τις 19.246 μονάδες (ισχυρό σημείο αντίστασης). Η συνολική τεχνική εικόνα 

του δείκτη είναι ουδέτερη. 

 Διατηρούμε την υπερπενδεδυμένη θέση στην Ιαπωνία, καθώς η δυναμική 

της κερδοφορίας παραμένει θετική, οι αποτιμήσεις είναι πιο ελκυστικές 

έναντι των κυριότερων αγορών και τα θεμελιώδη των εταιρειών είναι ικανο-

ποιητικά. Ωστόσο, η έκθεση μας παραμένει unhedged, καθώς αναμένουμε      

η ισοτιμία να κινηθεί εντός εύρους. 

 

5.4 Αναδυόμενες Αγορές: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

 Ο δείκτης αναδυομένων αγορών MSCI EM($) ενισχύθηκε με τον υψηλότερο 

τριμηνιαίο ρυθμό της τελευταίας πενταετίας (+11%), αποτυπώνοντας τη θετι-

κή δυναμική των οικονομιών, τις ελκυστικότερες αποτιμήσεις, το ανοδικό 

momentum της κερδοφορίας, καθώς και την τόνωση του επενδυτικού ενδια-

φέροντος. Στις επιμέρους κύριες αγορές, η πλειοψηφία κατέγραψε κέρδη,             

τα οποία διευρύνθηκαν για τους δολαριακούς επενδυτές. Όπως φαίνεται 

στο γράφημα 50, η Ινδία ξεχώρισε μετά την υποαπόδοση του Δ’ τριμήνου ενώ 

στον αντίποδα, η Ρωσία υστέρησε, καθώς οι επενδυτές αποκόμισαν κέρδη. 

 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 51, 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. 

 Οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία στις αναδυόμενες αγορές συνεχίζουν να 

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

νίζεται στο Γράφημα 52. Ενδεικτικά, στα τέλη Μαρτίου, οι εκτιμήσεις για        

το EPS το 2017 στις αναδυόμενες αγορές έχουν αναθεωρηθεί 3,1% σε σχέση 

με τις εκτιμήσεις τριμήνου έναντι 0,3% που είναι για τις ανεπτυγμένες. Πλέον 

οι εκτιμήσεις για τις αναδυόμενες αγορές, το 2017, συγκλίνουν σε αύξηση 

16% για το EPS, 11% για τις πωλήσεις και 10% για το μέρισμα, με τις χώρες 

παραγωγούς των εμπορευμάτων να έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά.  

 Οι επενδυτές επιστρέφουν στις αναδυόμενες αγορές με αργούς, αλλά σταθε-

ρούς ρυθμούς όπως φαίνεται από τις εισροές σε Α/Κ που επενδύουν στην 

ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με στοιχεία της Morgan Stanley, τα Α/Κ που ε-

πενδύουν στο σύνολο της αγοράς και τα Α/Κ που τοποθετούνται σε επιμέρους 

χώρες BRIC παρουσιάζουν εισροές στη διάρκεια του 2017, ενώ αντίστοιχη 

εικόνα, αλλά για το σύνολο της χρονιάς, παρατηρήθηκε το 2012. 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 11, οι αποτιμήσεις στις αναδυόμενες αγορές 

παραμένουν πιο ελκυστικές έναντι των ανεπτυγμένων τόσο σε απόλυτα 

μεγέθη (διαπραγματεύονται στους μέσους όρους δεκαετίας για P/E και μερι-

σματική απόδοση και σε discount σε όρους P/BV και ROE). Ενδεικτικά, ο MSCI 

ΓΡΑΦΗΜΑ 50 
Αποδόσεις αναδυομένων αγορών  στο Α’ τρίμηνο 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 51 
Πορεία ρυθμού ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 52 
EPS 2017 - Πορεία 3m momentum 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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EM διαπραγματεύεται με discount 19% και 29% αντίστοιχα σε όρους Last12m 

P/E και P/BV έναντι των ανεπτυγμένων, μεγέθη που ξεπερνούν τη μία απόκλι-

ση σε σχέση με τον μέσο όρο στη δεκαετία. 

 Οι μετοχές των αναδυομένων αγορών παραμένουν ευάλωτες σε περιόδους 

ενίσχυσης του δολαρίου, όπως φάνηκε από τη σημαντική υποαπόδοση των 

αναδυόμενων αγορών έναντι των ανεπτυγμένων τα προηγούμενα χρόνια. 

Όπως έχουμε περιγράψει στα προηγούμενα, ένα δυνατό δολάριο έχει ήδη 

προεξοφληθεί  από επιμέρους αγορές, με τη ρητορική της Fed να διαμορ-

φώνεται λιγότερο επιθετική σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Ενδεικτι-

κά, η υποαπόδοση των αναδυομένων αγορών σε σχέση με τη μετοχική αγορά 

των ΗΠΑ σε όρους δολαρίου διαμορφώνεται στο 115,6% από 31/12/2010 και 

έχει ήδη απορροφήσει τις αρνητικές συνέπειες της ενδυνάμωσης του δολαρί-

ου στην ίδια περίοδο (27% σε εμπορικά σταθμισμένους όρους). 

 Η τεχνική εικόνα του δείκτη MSCI EM (κλείσιμο 7/4/17 961.61) παραμένει 

θετική, όπως και την προηγούμενη φορά. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κινεί-

ται ανοδικά προς την περιοχή των 994 μονάδων, όπου πιθανόν να υπάρξει 

μία μικρή αντίσταση, με επόμενο στόχο τις 1.024 μονάδες περίπου. Ο RSI 

κινείται ελαφρώς πτωτικά, αλλά σε ουδέτερο έδαφος και ο MACD κινείται 

οριακά πτωτικά, χωρίς όμως να αναιρεί το σήμα αγοράς. Σε μεσοπρόθεσμο 

ορίζοντα, ο δείκτης κινείται ανοδικά προς την αντίσταση των 994 μονάδων, 

την οποία θεωρούμε ότι θα διασπάσει ανοδικά και θα συνεχίσει προς τις 

1.050 – 1.100 μονάδες. Συνεπώς, διατηρούμε θετική άποψη για την πορεία 

του δείκτη, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.        

Η συνολική τεχνική εικόνα του δείκτη είναι θετική. 

 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. 

 

 Η Ρωσία έχει σημαντική εξάρτηση από την πορεία της τιμής των εμπορευμά-

των, καθώς το 65% της κεφαλαιοποίησης του RTS($) αντιστοιχεί στους κλά-

δους ενέργειας και πρώτων υλών. Η οικονομία ανακάμπτει, οι εκτιμήσεις για 

τα κέρδη του 2017 αναθεωρούνται ανοδικά συμπαρασύροντας ανοδικά       

τις εκτιμήσεις για το μέρισμα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 53. Το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στη μερισματική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι εταιρείες         

το 2017, καθώς έχει δημιουργηθεί η προσδοκία για αύξηση του payout ratio, 

διαμορφώνοντας τη μερισματική απόδοση ακόμα πιο ελκυστική, σε μια αγο-

ρά όπου οι αποτιμήσεις της προσελκύουν τους επενδυτές. 

 Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία έδειξαν και πάλι τη μεγάλη συσχέτι-

ση που έχουν τα γεωπολιτικά με τη μετοχική αγορά της Ρωσίας ,γεγονός που 

την καθιστά μία από τις πιο ευμετάβλητες μετοχικές αγορές παγκοσμίως. 

 Η τεχνική εικόνα του δείκτη RTS($) (κλείσιμο  7/4/17 1,113.45) είναι μικτή. Σε 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ο RSI υποχώρησε από τα υπεραγορασμένα επίπεδα 

στα οποία βρισκόταν την προηγούμενη φορά και κινείται καθοδικά, σε ουδέ-

τερα επίπεδα. Ο MACD έχει δώσει σήμα πώλησης το οποίο παραμένει σε 

ισχύ. Η βραχυπρόθεσμη στήριξη είναι στις 1.058 μονάδες περίπου. Σε μεσο-

πρόθεσμο ορίζοντα, η ανοδική τάση στην οποία κινείται ο δείκτης από           

τις αρχές του 2016 συνεχίζεται και έτσι διατηρούμε τις θέσεις long. Να τονί-

σουμε ότι η πτωτική γραμμή τάσης από την κορυφή του 2008 βρίσκεται ακό-

μη σε ισχύ, καθώς προς το παρόν δεν έχει διασπασθεί ανοδικά και κατά συνέ-

πεια μάς κάνει λίγο επιφυλακτικούς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1,195 μονά-

δες, ενώ οι στηρίξεις είναι στις 1.088 και η πιο σημαντική στις 1.026 μονάδες. 

Η συνολική τεχνική εικόνα είναι ουδέτερη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
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 14,89 14,42 7 18,38 15,23 9 

P / BV 1,71 2,05 2 2,41 2,04 9 

Div. Yield 2,7% 2,7% 4 2,6% 2,7% 4 

RoE 11,4% 14,2% 1 13,1% 13,7% 3 

  
         

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
Εκτιμήσεις για το 2017  στις κύριες            
αναδυόμενες αγορές 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

  μτβ % 
EV/ Ebitda 

N,Debt/
Ebitda 

  πωλ. EPS μερ. 

 

     

Κίνα 15% 13% 8% 12,0 0,29 

Ινδία 13% 18% 11% 11,3 0,17 

Βραζιλία 9% 41% 32% 7,8 1,59 

Ρωσία 16% 20% 17% 5,3 1,00 

Αν. Αγορές 11% 16% 10% 9,2 0,47 

  
          

ΓΡΑΦΗΜΑ 53 
EPS & DPS 2017 - 3m momentum στη Ρωσία 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση, αλλά παραμένουμε σε εγρήγορση 

λόγω του πολιτικού ρίσκου. 

 

 Η Ινδία είναι η πλέον ακριβή αγορά στις αναδυόμενες αγορές μετά την άνοδο 

που κατέγραψε η μετοχική αγορά στη διάρκεια του 1ου τριμήνου. Ενδεικτικά, 

ο Sensex διαπραγματεύεται σε όρους Last12m P/E μία τυπική απόκλιση υψη-

λότερα του μέσου όρου δεκαετίας τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και έναντι του 

MSCI EM. Η απόφαση της κυβέρνησης για απόσυρση των χαρτονομισμάτων 

δημιούργησε αρνητικές συνέπειες για την οικονομία, ενώ παράλληλα επέδρα-

σε αρνητικά στις εκτιμήσεις για την κερδοφορία. Ενδεικτικά, όπως φαίνεται 

στο Γράφημα 54, η Ινδία είναι από τις ελάχιστες μετοχικές αγορές, όπου το 

EPS αναθεωρείται πτωτικά σε σχέση με τις εκτιμήσεις 3μήνου. 

 Το ποσοστό που οι διαχειριστές Α/Κ είναι υπερεπενδεδυμένοι στην Ινδία είναι 

το υψηλότερο μεταξύ των αναδυομένων αγορών, ενώ σε σχέση και με το πα-

ρελθόν είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι επερχόμενες προεδρικές εκλο-

γές τον Ιούλιο είναι πιθανόν να αποτελέσουν αφορμή για αύξηση της μετα-

βλητότητας, ενώ πιθανός περιορισμός του ελεύθερου εμπορίου από τις ΗΠΑ 

θα επηρεάσει αρνητικά την Ινδική οικονομία, καθώς το 2% του ΑΕΠ και            

το 16% των συνολικών εξαγωγών προορίζεται για τις ΗΠΑ (πηγή: JPMorgan). 

 Η τεχνική εικόνα του Sensex (κλείσιμο 7/04/17 29,706.6) μας κάνει επιφυλα-

κτικούς. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα η ανοδική κίνηση, που αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη έκδοση, μάλλον ολοκληρώνεται, καθώς ο RSI βρίσκεται σε     

υπεραγορασμένα επίπεδα και ο MACD ετοιμάζεται να δώσει σήμα πώλησης. 

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τόσο ο RSI (όχι υπεραγορασμένος) όσο και             

ο MACD (πρόσφατο σήμα αγοράς) σηματοδοτούν την συνέχεια της ανοδικής 

κίνησης. Η επιφυλακτικότητά μας πηγάζει από το γεγονός ότι ο δείκτης βρί-

σκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (30,024.74 31/3/2015) και το επόμενο 

σημείο αντίστασης βρίσκεται στις 30.965 μονάδες (+4% περίπου). Η συνολική 

τεχνική εικόνα είναι θετική. 

 Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση. 

 

 Στην Κίνα, η οικονομία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, ενώ αντίστοιχη 

εικόνα παρατηρείται στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας στη διάρκεια 

του 2017, μετά από περίοδο 2,5 χρόνων πτωτικής πορείας. Οι προσδοκίες για 

την κερδοφορία αναθεωρούνται ανοδικά σε ορίζοντα τριμήνου, όπως φαίνε-

ται στο  Γράφημα 55. Οι εκτιμήσεις για το 2017 διαμορφώνονται σε αύξηση 

13% για EPS, 15% για τις πωλήσεις και 8% για το μέρισμα, με το 1/3 της αύξη-

σης του EPS να προέρχεται από τα financials. 

 Η τεχνική εικόνα του Shanghai CSI 300 (κλείσιμο 07/04/17 3.517,72) είναι 

θετική, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Σε βρα-

χυπρόθεσμο ορίζοντα έχουμε τον RSI να κινείται ανοδικά και να μην βρίσκεται 

σε υπεραγορασμένα επίπεδα, και τον MACD να έχει πρόσφατα δώσει σήμα 

αγοράς. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο RSI κινείται ανοδικά -και δεν βρίσκεται 

σε υπεραγορασμένα επίπεδα- και ο MACD ετοιμάζεται να δώσει σήμα αγο-

ράς. Μεσοπρόθεσμος στόχος οι 3.769 μονάδες περίπου (+7%). Η συνολική 

τεχνική εικόνα είναι αρκετά θετική.  

 Η μόχλευση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 56, 

ωστόσο είναι ενθαρρυντικό ότι έχει σταθεροποιηθεί, με επιμέρους δείκτες να 

εμφανίζουν μικρή βελτίωση. Η αύξηση της κερδοφορίας είναι θετική εξέλιξη, 

ώστε να περιοριστούν οι ανησυχίες για τη μόχλευση στο εγγύς μέλλον. 

 Ενδεχόμενη επιβολή εμπορικών δασμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ θα 

αποτελέσει αρνητικό καταλύτη για την μετοχική αγορά καθώς θα επηρεάσει 

σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 55 
EPS 2017 - 3m momentum στη Κίνα 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 54 
EPS 2017 - 3m momentum στη  Ινδία 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 56 
Δείκτες μόχλευσης στη Κίνα 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
Δείκτες αποτίμησης για Ρωσία και Ινδία 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

Ρωσία Ινδία 
Last 12m 

data  Latest 
10y 
avg 

Decile 
κατανομής 

Latest 10y avg 
Decile 

κατανομής 

 

      

P / E 6,94 6,62 7 19,43 17,20 9 

P / BV 0,85 0,82 6 2,87 3,09 4 

Div. Yield 4,5% 3,4% 8 1,7% 1,7% 5 

RoE 12,1% 12,9% 5 14,8% 18,0% 1 
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6.1 EURUSD 

 Η ισοτιμία EURUSD κατέγραψε το 1ο τρίμηνο του έτους ανοδική τάση και 

έκλεισε με κέρδη 3%, καθώς η ευφορία για ταχεία επιτάχυνση της ανάπτυ-

ξης και του πληθωρισμού στις ΗΠΑ εξασθένησε. Σε αυτό συνέβαλαν οι δη-

λώσεις του νέου Αμερικανού προέδρου περί «ακριβού δολαρίου» και η ήπια 

ρητορική της προέδρου της Fed Janet Yellen. 

 Παραμένουμε σε μια συγκυρία, όπου η ισοτιμία παραμένει «φτηνή», συ-

γκρινόμενη με τη σχετική δυναμική των δυο οικονομιών. Το συμπέρασμα 

αυτό ισχύει, όπως έχουμε αναφέρει και στο τμήμα των ομολόγων και για τα 

spreads  ΗΠΑ – Ευρωζώνης, τα όποια συνεχίζουν να προεξοφλούν σημαντική 

κυκλική υπεροχή στις ΗΠΑ, 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. 

Παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους δυο μήνες παρατηρήθηκε μια σχετική 

βελτίωση της εικόνας των ΗΠΑ, τα βασικά συμπεράσματα παραμένουν. 

 Στο στάδιο αυτό η ισοτιμία δεν αποτιμά σωστά τα οικονομικά στοιχεία είτε 

άμεσα είτε έμμεσα, λόγω των υπερβολικά διευρυμένων spreads ΗΠΑ-ΕΖ.  

Για παράδειγμα τα δεκαετή spreads, στο 2,13%, βρίσκονται 2,5 τυπικές αποκλί-

σεις πάνω από τον ιστορικό τους μέσο όρο, ενώ τα διετή (στο 2,1%)  1,5 τ.α. 

Παράλληλά, όμως, οικονομικά στοιχεία, όπως η διαφορά στους ετήσιους ρυθ-

μούς βιομηχανικής παραγωγής στους προδρόμους δείκτες, αλλά και στον πλη-

θωρισμό, όχι μόνο δεν βρίσκονται σε αντίστοιχα ακραία σημεία, αλλά τα περισ-

σότερα συνηγορούν σε υψηλότερες γερμανικές αποδόσεις/δυνατότερο ευρώ. 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφορά πληθωρισμών ΗΠΑ - ΕΖ (πυρήνα κα-

ταναλωτικών δαπανών για ΗΠΑ έναντι συνολικού για την ΕΖ). Ενώ τον Φε-

βρουάριο του 2016 βρέθηκε στο 1,9% (2,3 τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον 

μακροχρόνιο μ.ο.), στα τέλη του Ιανουάριου υποχώρησε οριακά κάτω από  τον 

μακροχρόνιο μέσο όρο της, υστέρα από την γρήγορη ενσωμάτωση του αποτε-

λέσματος της ανόδου του πετρελαίου, ενώ όταν δημοσιευτούν και τα στοιχεία 

06 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Περιμένουμε ανοδική κίνηση του EURUSD 

τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καθώς 

περιορίζεται το πολιτικό ρίσκο στην 

Ευρωζώνη και η ισοτιμία είναι υποτιμημένη. 

Μακροχρόνια οι δομικές ανησυχίες 

παραμένουν. 

Είμαστε θετικοί στη στερλίνα έναντι του 

ευρώ λόγω ελκυστικών αποτιμήσεων. 
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του Απρίλιου από τις ΗΠΑ, αναμένουμε οριακή μόνο άνοδο πάνω από αυτόν. 

Όπως διακρίνουμε και στο Γράφημα 57 τα τελευταία 7 χρόνια παρατηρείται 

μια θετική συνδιακύμανση της ισοτιμίας με τη διαφορά των πληθωρισμών 

αυτών (στόχων των κεντρικών τραπεζών). Παρατηρούμε ότι στο στάδιο αυτό    

η ισοτιμία, αλλά και τα spreads, δεν έχουν ενσωματώσει κανένα μέρος        

της ανοδικής επίδρασης των τιμών ενέργειας, πιθανόν λόγω του ότι οι επεν-

δυτές αναμένουν μια πολύ σημαντική εξασθένιση της επίδρασης του πετρε-

λαίου στις ευρωπαϊκές τιμές καταναλωτή, αλλά και μια πολύ σημαντικότερη 

οικονομική επιτάχυνση στις ΗΠΑ. Συνδυαστικά, οι προσδοκίες μας για τον 

πληθωρισμό δεν συνηγορούν σημαντική διεύρυνση της διαφοράς πληθωρι-

σμού ΗΠΑ-ΕΖ από τα παρόντα επίπεδα του 0,25%. Έτσι η προοπτική αυτή, σε 

συνδυασμό και με τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέραμε και τις προσδοκίες 

μας για την ανάπτυξη, θα συνηγορούσαν σε συρρίκνωση των μέσο-

μακροπροθέσμων spread ΗΠΑ - EZ και ενδυνάμωση του ευρώ. 

 Οι δίκαιες τιμές, οι οποίες αντιστοιχούν στη θεωρία της εξίσωσης της αγορα-

στικής αξίας (Purchasing Power Parity) βρίσκονται στο 1,16 (Bloomberg-χρήση 

δεικτών τιμών καταναλωτή) και 1,33 (OECD, μεγαλύτερο εύρος τιμών, που 

αντιστοιχεί σε όλο το ΑΕΠ πέρα από την κατανάλωση). 

 Ενάντια στην τάση σύγκλισης της ισοτιμίας προς τα θεμελιώδη αναμένεται 

να λειτουργήσουν, α) η ρητορική της EKT, η οποία φαίνεται να ανησυχεί όταν 

η αγορά τείνει να προεξοφλήσει μια λιγότερο χαλαρωτική πολιτική (έτσι τα 

διετή spread είναι δυσκολότερο να ακολουθήσουν τα θεμελιώδη, υποστηρίζο-

ντας το δολάριο), β) η συζήτηση στη FED για πιθανή πρόωρη μείωση του χαρ-

τοφυλακίου της και γ) σε μικρότερο βαθμό υστέρα από τα αποτελέσματα τα   

ων Ολλανδικών και των γαλλικών εκλογών (α’ γύρος), ο πολιτικός κίνδυνος και 

οι δομικές ατέλειες της Ευρωζώνης. 

 Οι παράγοντες αυτοί και ιδιαίτερα ο πολίτικος κίνδυνος, έχουν συνδυαστεί με 

αύξηση της αβεβαιότητας στην αγορά συναλλάγματος, η οποία είναι ιδιαίτερα 

εμφανής για την ισοτιμία EURUSD. Όπως παρατηρείται και στο Γράφημα 58, η 

τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός αυξήθηκε από 8,2% (τέλος Ιανουάριου) 

στο 14% πριν τον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών, για να υποχωρήσει πάλι 

στο 8,4% μετά τα θετικά αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Είναι ενδιαφέρον το 

ότι ενώ βρισκόμαστε (μετά το 2012) σε μια περίοδο θετικής συσχέτισης δολαρί-

ου και μεταβλητότητας, δεν παρατηρήσαμε σημαντική υποχώρηση του ευρώ 

κατά την άνοδο της μεταβλητότητας κατά την προεκλογική περίοδο. Εν μέρει 

λόγω του ότι πιο μακροχρόνιοι δείκτες μεταβλητότητας παρέμειναν σχετικά 

σταθεροί, αλλά και πιθανόν λόγω του ότι το ευρώ παραμένοντάς φτηνό, ήδη 

ενσωματώνει ένα σημαντικό discount, το οποίο εν μέρει προεξοφλεί τον πολιτι-

κό κίνδυνο της Ευρωζώνης. Όπως παρατηρούμε και στο διάγραμμα 58, η μεγά-

λη άνοδος της μεταβλητότητας αφορούσε περισσότερο μια ευθυγράμμισή της 

με τα παρόντα επίπεδα της ισοτιμίας (ήταν δηλαδή προεξοφλημένη). Έτσι, για 

υποχώρηση του ευρώ, ίσως να είναι αναγκαία περαιτέρω άνοδος της τεκμαρ-

τής μεταβλητότητα ενός μηνός πάνω από το 14%.  Από  την άλλη πλευρά, εν-

δείξεις δυσλειτουργίας της κυβέρνησής Τραμπ, θα μπορούσαν να μεταβάλουν 

τον τρόπο αποτύπωσης της αβεβαιότητας στην ισοτιμία με ενδυνάμωση του 

ευρώ. Καθώς, όμως, η αγορά δεν αντέδρασε σημαντικά στην αδυναμία ψήφι-

σης του νομοσχέδιου για την υγεία στις ΗΠΑ (Obamacare) είναι πιθανόν να 

παραμένουμε σε μια φάση εστίασης στον ευρωπαϊκό κίνδυνο (γεγονός που 

φαίνεται και από τη μεγαλύτερη ζήτηση για puts σε σχέση με calls για την ισοτι-

μία). Πάρα τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα στις ευρωπαϊκές εκλογικές ανα-

μετρήσεις, η τάση αυτή παραμένει, έχοντας όμως σημαντικά μετριαστεί. 

 Η τεχνική εικόνα του EURUSD έχει εξασθενήσει από την προηγούμενη 

έκδοση επενδυτικής στρατηγικής, καθώς τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα οι τεχνικοί δείκτες που παρακολουθούμε κινούνται 

ΓΡΑΦΗΜΑ 57 
Διαφορά πληθωρισμών ΗΠΑ-ΕΖ και EURUSD 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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Τεκμαρτή μεταβλητότητα 1 μηνός—USDEUR 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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πτωτικά. Βραχυπρόθεσμα ο RSI κινείται πτωτικά και βρίσκεται σε ουδέτερο 

επίπεδο και ο MACD κινείται μεν ανοδικά, αλλά με εμφανή εξασθένηση της 

τάσης του. Μεσοπρόθεσμα, τόσο ο RSI όσο και ο MACD κινούνται πτωτικά. 

Συνεπώς είμαστε επιφυλακτικοί μεν για το Ευρώ, αλλά δεν θα αλλάζαμε 

Ευρώ για Δολάρια τώρα. Καθώς το Ευρώ κινείται, από τον Μάρτιο του 2015 

μέχρι τώρα, σε ένα εύρος 1,04 – 1,15, θεωρούμε ότι αργά η γρήγορα το εύ-

ρος αυτό θα διασπασθεί. Η συνολική τεχνική εικόνα είναι αρκετά αρνητική. 

(Σημείωση: Καθώς ολοκληρωνόταν η έκδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής 

τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των Γαλλικών εκλογών είχαν σαν απο-

τέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση του Ευρώ. Η κίνηση αυτή είναι αρκετά δυ-

νατή και αλλάζει τόσο τη βραχυπρόθεσμη όσο και τη μεσοπρόθεσμη εικόνα 

του Ευρώ σε σχέση με το δολάριο, εφ’ όσον διατηρηθεί). 

 Συμπερασματικά, εκτιμούμε ότι η ισοτιμία θα κινηθεί ανοδικά το επόμενο 

διάστημα, καθώς μετά την ολοκλήρωση των εκλογικών αναμετρήσεων στη 

Γαλλία περιορίζεται η ευρωπαϊκή πολιτική αβεβαιότητα. Η ισοτιμία μπορεί 

να κινηθεί προς ή ακόμα και να διασπάσει το άνω όριο του εύρους 1,0200—

1,1260 που είχαμε θέσει προς το 1,1500.  Ωστόσο, θεωρούμε ότι οι κατα-

σκευαστικές ατέλειες του ευρώ θα επανέλθουν στο προσκήνιο αργά ή γρή-

γορα, γεγονός που θα δημιουργήσει ευκαιρία αγοράς δολαρίων από ευρώ 

σε υψηλότερα επίπεδα. Επίσης, το θέμα της μείωσης του χαρτοφυλακίου 

της Fed, εάν αναδυθεί ως ενδεχόμενο με σημαντική πιθανότητα, θα μπο-

ρούσε να επιφέρει σημαντικές πιέσεις στην ισοτιμία.  

 

6.2 USDJPY 

 Το γιεν ενισχύθηκε 4,7% έναντι του δολαρίου το 1ο τρίμηνο του έτους, μετά 

την κατά 15% υποτίμησή του το τελευταίο τρίμηνο του 2016.  

 H άνοδος της τιμής του πετρελαίου έχει αυξήσει τον πληθωρισμό (εκτός τρο-

φίμων) στην Ιαπωνία στο 0,2% (από το χαμηλό του -0,5 του Αυγούστου 2016), 

το οποίο υπολείπεται σημαντικά από τον στόχο της BoJ του 2%. Έτσι, η Κεντρι-

κή Τράπεζα συνεχίζει να υπογραμμίζει τη δέσμευση της για συνέχιση του προ-

γράμματος ποσοτικής χαλάρωσης μέχρι τα μέσα του 2019. 

 Σε αντίθεση με ότι αναφέραμε για το ευρώ, δεν παρατηρούμε στα spread 

δεκαετών επιτοκίων ΗΠΑ - Ιαπωνίας κάποια σημαντική αναντιστοιχία με τα 

οικονομικά στοιχεία. Ενώ στη διετία, τα οικονομικά στοιχεία θα συνηγορού-

σαν σε μια διεύρυνση υπέρ του δολαρίου. Σε σχέση με τα τέλη Ιανουάριου      

η διαφορά πληθωρισμών ΗΠΑ - Ιαπωνίας έχει κινηθεί υπέρ των ΗΠΑ και βρί-

σκεται σχετικά υψηλοτέρα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο χωρίς να αποτελεί 

ακόμα, όμως, σημαντικό παράγοντα πιέσεων για την ισοτιμία (ή τα spreads). 

Ενδιαφέρον στο στάδιο αυτό έχει η εξέλιξη των σχετικών ρυθμών νομισματι-

κής επέκτασης Ιαπωνίας – ΗΠΑ. Στο Γράφημα 59 παρατηρούμε ότι η ισοτιμία 

άρχισε να προεξοφλεί από το 2013, πολύ γρήγορα, τον συνδυασμό επιτάχυν-

σης του ιαπωνικού QE και την παύση νέων αγορών από τη Fed. Έτσι υστέρα 

από το υψηλό του 124 του Ιουνίου του 2016, βρίσκεται σε μια φάση σταθερο-

ποίησης και σύγκλισης προς τον λόγο μεταξύ των νομισματικών βάσεων Ιαπω-

νίας – ΗΠΑ (σε λογάριθμο για το διάγραμμα), ο οποίος υποδηλώνει τη σχετική 

ταχύτητα αύξησης της προσφοράς χρήματος στις δυο οικονομίες. Έτσι πάρα      

το ότι ο λόγος αυτός βαίνει αυξανόμενος υπέρ του δολαρίου μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι με την παρούσα συσχέτιση των ρυθμών, ο παράγοντας αυτός 

είναι προεξοφλημένος. Μια μείωση του χαρτοφυλακίου της Fed (που δεν 

αποτελεί βασικό μας σενάριο) Fed θα επιτάχυνε τη σχετική ιαπωνική νομι-

σματική επέκταση και θα ήταν συνεπής με σημαντική περαιτέρω ενδυνάμω-

ση του USDJPY.  

 Παρατηρούμε ότι οι πραγματικές οικονομικές ενδείξεις Ιαπωνίας - ΗΠΑ, 

βρίσκονται πάνω από τους μακροχρόνιους μέσους όρους και κινούνται υπερ 

της Ιαπωνίας. Η βιομηχανική παραγωγή, που αναπτύσσεται ετησίως 4% γρη-

ΓΡΑΦΗΜΑ 59 
Σχετικοί ρυθμοί νομισματικής επέκτασης και USDJPY 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 61 
EUR/GBP και νομισματική επέκταση ΕΖ—ΜΒ 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

-1,80%

-1,75%

-1,70%

-1,65%

-1,60%

-1,55%

-1,50%

-1,45%

-1,40%

dm3 eurgbp

ΓΡΑΦΗΜΑ 60 
Οικονομική αβεβαιότητα και USDJPY 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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γορότερα από την αντίστοιχη των ΗΠΑ (0,7 τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον 

μακροχρόνιο μ.ο.), αλλά και η σχέση Tankan- ISM, βρίσκεται 0,3 τ.α. πάνω από 

τον μακροχρόνιο μέσο όρο της. 

 Οι δίκαιες τιμές, οι οποίες αντιστοιχούν στη θεωρία της εξίσωσης της αγορα-

στικής αξίας (Purchasing Power Parity) βρίσκονται στο 86 (Bloomberg-χρήση 

δεικτών τιμών καταναλωτή) και 102 (OECD, μεγαλύτερο εύρος τιμών που αντι-

στοιχεί σε όλο το ΑΕΠ πέρα από την κατανάλωση). Η μακροχρόνια πτώση των 

τιμών στην Ιαπωνία συνεπάγεται πολύ ισχυρότερα επίπεδα ισορροπίας για το 

γιεν έναντι του δολαρίου.  

 Πέρα από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν σημειώσει σημαντική 

σχετική μεταβολή τους τελευταίους μήνες είναι πιθανό να παρατηρούμε μια 

ενδυνάμωση του γιεν ως αντίδραση στην αύξηση της αβεβαιότητας. Στο 

Γράφημα 60 παρατηρούμε μια μακροχρόνια συνδιακύμανση μεταξύ του δεί-

κτη παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας και του γιεν. Ιδιαίτερα από τα τέλη 

του Οκτωβρίου του 2016 παρατηρείται μια σημαντική άνοδος της αβεβαιότη-

τας αυτής, η όποια δεν έχει ακόμα αρχίσει να εμφανίζεται στις αγορές όπου 

τα επίπεδα μεταβλητότητας είναι ακόμα πολύ χαμηλά. Πιθανόν το γιεν να έχει 

αρχίσει να ενισχύεται λόγω του παράγοντα αυτού. Η μεγαλύτερη ζήτηση για 

puts σε σχέση με calls για την ισοτιμία αρχίζει και φανερώνει μια ανησυχία 

στην αγορά, η οποία αποτυπώνεται στη φάση αυτή στην αγορά των options. 

 Η τεχνική εικόνα του USDJPY είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη 

έκδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής. Βάσει των βραχυπρόθεσμων και μεσο-

πρόθεσμων παρατηρήσεων, τόσο ο RSI όσο και ο MACD κινούνται πτωτικά, 

που σηματοδοτούν ότι το δολάριο θα συνεχίσει να εξασθενεί έναντι του γιεν.  

 Διατηρούμε την ουδέτερη θέση μας στην ισοτιμία, καθώς θεωρούμε ότι      

η ισοτιμία είναι σε ισορροπία και ευνοείται η κίνηση σε εύρος 104-123 για    

το 2017 από τα τρέχοντα επίπεδα.  

 

6.3 EURGBP 

 Καθώς η ημερομηνία ενεργοποίησης του Άρθρου 50 βρίσκεται πια πίσω μας, 

παρατηρούμε μια σημαντική βελτίωση των, μεσοπρόθεσμων τουλάχιστον, 

προοπτικών για τη στερλίνα έναντι του ευρώ, καθώς η οικονομία του ΗΒ επω-

φελείται από τον συνδυασμό των χαμηλών επιτοκίων και της αδύναμης στερ-

λίνας, που προκλήθηκαν από τις ανησυχίες για το Brexit. Έτσι, τους τελευταί-

ους 2 μήνες, δείκτες, όπως η βιομηχανική παραγωγή και οι πρόδρομοι δείκτες 

της ευρωπαϊκής επιτροπής για τις δυο οικονομίες, εμφανίζουν μια σχετική 

επιτάχυνση της βρετανικής οικονομίας. Η βιομηχανική παραγωγή για παρά-

δειγμα έχει αυξηθεί κατά 2% γρηγορότερα στο ΗΒ (μια τυπική απόκλιση). 

Παράλληλα, το σημαντικό εμπορικό έλλειμα του ΗΒ υποστηρίζει μεν ακόμα 

το ευρώ, αλλά αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται λόγω της σημαντικής 

υποτίμησης της στερλίνας. Παράλληλα στα επίπεδα αυτά, η ισοτιμία δεν προ-

εξοφλεί ούτε τη σημαντική ευρωπαϊκή νομισματική επέκταση της Ευρωζώνης 

σε σχέση με το ΗΒ λόγω του QE (Γράφημα 61, λογάριθμος του λόγου Μ3 ΕΖ/

Μ4 ΗΒ) ούτε τη σχέση της με τα spreads των αποδόσεων των ομολόγων 

(Γράφημα 62, 2y spread GE-UK). Σημειώνουμε ότι δεν παρατηρούμε σημαντι-

κές αποκλίσεις των spreads από τα θεμελιώδη, ενώ παράλληλα τα διετή 

spread Γερμανίας – ΗΒ βρίσκονται κοντά στον μακροχρόνιο μέσο ορό τους, 

ενώ τα δεκαετή 0,6 τυπικές αποκλίσεις χαμηλότερα). Ενδεικτικά, αναφέρουμε 

ότι η ισοτιμία βρίσκεται δύο τυπικές αποκλίσεις  πάνω από τον μέσο όρο των 

τελευταίων 20 ετών. 

 Σημαντικές μεταβολές παρατηρούμε και στην αποτίμηση του σχετικού κίνδυ-

νου από τις αγορές. Η ζήτηση για EURGBP puts (αντιστάθμιση ευρωπαϊκού 

κίνδυνου) βρίσκεται στα υψηλά όλων των εποχών (σε σχέση με τα αντίστοιχα 

calls), σε ορίζοντα 1 με 3 μήνες (γαλλικές εκλογές) ενώ σε ορίζοντα έτους 
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διατηρείται ζήτηση για αντιστάθμιση βρετανικού κινδύνου (EURGBP calls),            

η οποία όμως έχει υποχωρήσει κατά 85% από το υψηλά του 2016. Σε ορίζο-

ντα 5 ετών, επίσης, η ζήτηση για EURGBP calls υπερισχύει, αλλά είναι 63% 

χαμηλότερα από τα υψηλά του 2016. Υπολογίζουμε (Γράφημα 63) ότι η ισοτι-

μία στο στάδιο αυτό κινείται σε συμφωνία με τη σχετική ζήτηση για EURGBP 

calls σε ορίζοντα 5 ετών, χωρίς όμως να προεξοφλεί κανένα σχετικό ευρωπαϊ-

κό κίνδυνο από τις ατέλειες της Ευρωζώνης, είτε σε μακροχρόνιο είτε σε βρα-

χυχρόνιο ορίζοντα. 

 Οι δίκαιες τιμές, οι οποίες αντιστοιχούν στη θεωρία της εξίσωσης της αγορα-

στικής αξίας (Purchasing Power Parity), βρίσκονται στο 0,85 (Bloomberg-χρήση 

δεικτών τιμών καταναλωτή) και 0,92 (OECD, μεγαλύτερο εύρος τιμών που 

αντιστοιχεί σε όλο το ΑΕΠ πέρα από την κατανάλωση). 

 Συνοπτικά, σε ορίζοντα έτους η ισοτιμία είναι ακριβή σε σχέση με τα θεμε-

λιώδη, αλλά πιθανόν και με τους κίνδυνους που συνδέονται με την αποχώ-

ρηση του ΗΒ από την ΕΕ. Μακροχρόνια, ένα πιο σκληρό Brexit θα μπορούσε 

να είναι σχετικά πιο οδυνηρό για τη Μεγάλη Βρετάνια, αλλά ο κίνδυνος αυ-

τός θα μπορούσε να είναι αντίστοιχος ή και σχετικά μικρός με μια πιθανή 

αδυναμία ουσιαστικότερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σε μεσοπρόθεσμο 

ορίζοντα αρνητική εξέλιξη για τη στερλίνα θα ήταν μια διατήρηση της ήπιας 

ρητορικής/πολιτικής από την ΤτΑ στο ενδεχόμενο σημαντικής αύξησης του 

πληθωρισμού στο ΗΒ. 

 Τεχνικά το EURGBP κινείται πτωτικά και έχει εξασθενήσει από την προηγούμε-

νη έκδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής. Βραχυπρόθεσμα, ο RSI κινείται πτωτι-

κά και βρίσκεται σε ουδέτερο έδαφος και ο MACD συνεχίζει την πτωτική       

του κίνηση, καθώς το σήμα πώλησης που είχε δώσει τον προηγούμενο Νοέμ-

βριο παραμένει σε ισχύ. Μεσοπρόθεσμα, ισχύουν τα ίδια για τους τεχνικούς 

δείκτες που παρακολουθούμε, κινούνται δηλαδή πτωτικά και ο MACD είναι 

έτοιμος να δώσει σήμα πώλησης. Η συνολική τεχνική εικόνα είναι αρνητική.  

Όπως αναφέρθηκε και στην ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, λόγω των αποτελεσμά-

των του πρώτου γύρου των  γαλλικών εκλογών, το ευρώ ενισχύθηκε και έναντι 

της στερλίνας, μόνο που η κίνηση αυτή δεν είναι αρκετά δυνατή, προς το πα-

ρόν, ώστε να αλλάξει την τεχνική του εικόνα. 

 Παραμένουμε θετικοί για τη στερλίνα, καθώς η ισοτιμία από τη μια υπερβά-

λει σημαντικά σε σχέση με την κυκλική δυναμική των δύο οικονομιών, οι 

αποτιμήσεις γίνονται πιο ελκυστικές και έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφλή-

σει τις τάσεις του παγκόσμιου εθνικισμού, όπως αυτές διαγράφονται στις 

ανεπτυγμένες χώρες.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 62 
EUR/GBP και spreads διετών ομολόγων GE-UK 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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7.1 Χρυσός 

 Ο χρυσός κινήθηκε ανοδικά στη διάρκεια του Α’ τριμήνου και έκλεισε στα 

$1.250 η ουγκιά, καταγράφοντας κέρδη 8,4% στο τρίμηνο. Η πτώση των πραγ-

ματικών επιτοκίων, η εξασθένηση του δολαρίου και η έξαρση της πολιτικής 

και οικονομικής αβεβαιότητας  οδήγησαν τους επενδυτές  ξανά στο «ασφαλές 

καταφύγιο» του χρυσού. 

 Τα πραγματικά επιτόκια και το δολάριο σε συνδυασμό με την πορεία της κα-

μπύλης των επιτοκίων συνεχίζουν να αποτελούν καταλύτες για τον χρυσό. 

 Η ήπια ρητορική που έχει υιοθετήσει η Fed, παρά τις δύο αυξήσεις των επιτο-

κίων, συντηρεί χαμηλά τις προσδοκίες των επενδυτών για σημαντική αύξηση 

των επιτοκίων από τα τρέχοντα επίπεδα. Βάσει της εκτίμησής μας για μία 

ακόμα αύξηση των επιτοκίων το 2017, η οποία ήδη έχει προεξοφληθεί στις 

τιμές των πραγματικών επιτοκίων, η έκπληξη μπορεί να έρθει από περισσό-

τερες αυξήσεις των επιτοκίων. Επίσης, στα τρέχοντα επίπεδα, η τιμή του χρυ-

σού προεξοφλεί  υψηλότερη μεταβλητότητα στα στοιχεία του πληθωρισμού.  

 Επίσης, υπολογίζουμε ότι σε μακροχρόνιο ορίζοντα η τιμή στα παρόντα επί-

πεδα δεν έχει ενσωματώσει την ενδυνάμωση του δολαρίου που παρατηρή-

θηκε από τον Ιούλιο του 2014 (+17%). Έτσι στον βαθμό που η συσχέτιση αυτή 

δεν έχει αλλοιωθεί σημαντικά και το δολάριο δεν υποχωρήσει σημαντικά, 

εκτιμούμε μια δίκαιη τιμή του χρυσού κάτω από τις 1.050 μονάδες.  

 Η τεχνική εικόνα του χρυσού, (GOLDS Comdty), έχει δυναμώσει με την τιμή να 

διαμορφώνεται (κλείσιμο 7/4/2017) στα $ 1.254,45 η ουγκιά. Βραχυπρόθε-

σμα, ο RSI κινείται ανοδικά και μακριά από υπεραγορασμένα επίπεδα και ο 

MACD κινείται επίσης ανοδικά διατηρώντας το σήμα αγοράς που είχε δώσει 

από την προηγούμενη φορά. Μεσοπρόθεσμα, η ενδυνάμωση των τεχνικών 

δεικτών, τόσο του RSI όσο και του MACD, είναι αρκετά ισχυρή και αυτό έκανε 

07 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Διατηρούμε ουδέτερη θέση στον χρυσό  

και θεωρούμε ότι το πετρέλαιο θα κινηθεί 
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τη συνολική τεχνική εικόνα του χρυσού να γυρίσει θετική από ουδέτερη που 

ήταν. Συνεπώς η ανοδική κίνηση θα μπορούσε να συνεχισθεί μέχρι τις 1.340 – 

1.350 μονάδες περίπου. Η συνολική τεχνική εικόνα για τον χρυσό είναι θετική. 

 Οι καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις σε παράγωγα  χρυσού δεν βρίσκονται σε  

ακραία επίπεδα ώστε να σηματοδοτούν θετικές ή αρνητικές αποδόσεις         

το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, οι καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις ανέ-

καμψαν και βρίσκονται πλέον στο 31% των συνολικών ανοικτών θέσεων, 0,65 

τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.  

 Διατηρούμε την ουδέτερη θέση, ωστόσο πιστεύουμε ότι στο σημερινό περι-

βάλλον έντονης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας παγκοσμίως, ο χρυσός 

μπορεί να λειτουργήσει σαν ασφαλές καταφύγιο σε περίπτωση ακραίων γε-

γονότων στο πλαίσιο ενός χαρτοφυλακίου. 

 

7.2 Πετρέλαιο 

 Το πετρέλαιο κινήθηκε πάνω από τα 50 δολ/βαρ, με μικρή διακύμανση, στη 

μεγαλύτερη διάρκεια του 1ου τριμήνου. Στις αρχές Μαρτίου, ωστόσο,              

η μεγάλη και απρόσμενη αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ προκάλε-

σε σημαντικές ρευστοποιήσεις συμβολαίων αργού και οδήγησε την τιμή 

κάτω από τα 48 δολ/βαρ. Παρά τη μικρή ανάκαμψη τις τελευταίες μέρες του 

μήνα το 1ο τρίμηνο έκλεισε με απώλειες 5,8% . 

 Σύμφωνα με εσωτερικό μοντέλο αξιολόγησης των παραμέτρων που επηρεά-

ζουν την τιμή του πετρελαίου, οι παράγοντες προσφοράς παρουσιάζουν στα-

σιμότητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.  

 Στο σκέλος αυτό η μείωση της παγκόσμιας παραγωγής που περιμέναμε δεν 

έχει επιτευχθεί, καθώς η μείωση από τα μέλη του ΟΠΕΚ υπερσκελίζεται από 

την αύξηση της παραγωγής  στις ΗΠΑ. Χαρακτηριστικά o ρυθμός μείωσης της 

παραγωγής από τον ΟΠΕΚ γίνεται με αργό ρυθμό, ενώ η παραγωγή στις ΗΠΑ 

έχει αναρριχηθεί γρήγορα στα 9,2 εκατ. βαρ/ημέρα πλησιάζοντας το ιστορικό 

υψηλό των 9,5 εκατ. βαρ/ημέρα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η παγκόσμια παρα-

γωγή να παραμένει σε υψηλά επίπεδα ενισχύοντας τις συζητήσεις μελών    

του ΟΠΕΚ και ανεξάρτητων παραγωγών για επέκταση. Επίσης, τα αποθέμα-

τα πετρελαίου στις ΗΠΑ διαμορφώνονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και 

αποκλίνουν από τον ιστορικό ρυθμό αύξησης κατά 2 τυπικές αποκλίσεις. Η 

περαιτέρω μείωση της παραγωγής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μει-

ωθεί η πληθώρα αποθεμάτων και να ομαλοποιηθεί το ισοζύγιο. 

 Στο σκέλος της ζήτησης η βελτίωση των προπορευόμενων δεικτών δεν έχει 

ακόμα αποτυπωθεί στα θεμελιώδη. Ωστόσο, στη φάση του οικονομικού κύ-

κλου που διανύουμε το πετρέλαιο καταγράφει θετικές αποδόσεις, ενώ          

η βελτίωση των προπορευόμενων δεικτών και η εφαρμογή επεκτατικών 

δημοσιονομικών πολιτικών δημιουργεί ανοδικά ρίσκα για την ανάπτυξη.   

 Βάσει των οικονομετρικών μοντέλων που παρακολουθούμε η δίκαιη τιμή 

του πετρελαίου παραμένει κάτω από τις τρέχουσες τιμές αν και έχει αναρρι-

χηθεί στα 42δολ/βαρ, κυρίως λόγω της μικρής υποτίμησης του δολαρίου     

το προηγούμενο τρίμηνο. 

 Συνυπολογίζοντας, ωστόσο, και την θετική επίδραση από τις κερδοσκοπικές 

θέσεις που παραμένουν κοντά σε αριθμό ρεκόρ, θα συνηγορούσε σε        

28δολ/βαρ πάνω από τη δίκαιη τιμή. 

 Τεχνικά, το πετρέλαιο, σε εβδομαδιαίο επίπεδο, κινείται ανοδικά, από τα χα-

μηλά που βρέθηκε την άνοιξη του 2016 (οριακά κάτω από τα 30δολ/βαρ.) και 

χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις πάει προς τα $60, όπου θεωρούμε ότι θα είναι και η 

ΓΡΑΦΗΜΑ 65 
Παραγωγή Πετρελαίου ΗΠΑ & ΟΠΕΚ (χιλιάδες βαρ./ημέρα) 
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Καθαρές Κερδοσκοπικές θέσεις σε ΣΜΕ πετρελαίου 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 67 
Πορεία τιμής πετρελαίου (δολ/βαρ) 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ποιο ουσιαστική του αντίσταση. Την ίδια εικόνα παρατηρούμε και σε μηνιαίο 

επίπεδο. Ανοδική κίνηση με μία μικρή αντίσταση $55 και πρώτο στόχο τα $60. 

 Συμπερασματικά, τα θεμελιώδη του πετρελαίου δεν είναι αρκετά ισχυρά για 

να σηματοδοτήσουν σημαντικά υψηλότερες τιμές. Η επιτάχυνση της παγκό-

σμιας οικονομίας αναμένουμε να δημιουργήσει ανοδικές πιέσεις στην τιμή.   

Ο αριθμός ρεκόρ κερδοσκοπικών συμβολαίων αγοράς πετρελαίου είναι εν-

δεικτικός του θετικού sentiment των επενδυτών, ωστόσο κάνει πιο ευάλωτη 

την τιμή σε μία μεγάλη διόρθωση.  

 Χωρίς ισχυρούς καταλύτες, ευνοείται η κίνηση σε εύρος (45-65δολ/βαρ). 

Εκμεταλλευόμαστε τις πτώσεις για αγορά. 



44                 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     Επενδυτική Στρατηγική 

08 
ΤΕΧΝΙΚΗ  

ΑΝΑΛΥΣΗ 

Γενικό Σχόλιο 

Από τον συνοπτικό πίνακα της τεχνικής εικόνας των αγορών (σελίδα 45) παρατηρούμε μια επιβράδυνση της ανοδικής τάσης            

των μετοχικών αγορών τόσο σε σχέση με την προηγούμενη μηνιαία ανάλυση της τεχνικής εικόνας όσο και σε σχέση με την εικόνα 

που είχαμε στην προηγούμενη έκδοση της  Επενδυτικής Στρατηγικής.  

Τόσο ο S&P500 όσο και οι επιμέρους κλάδοι της αγοράς, εξαίρεση είναι ο κλάδος της Ενέργειας και ο κλάδος των Μεταφορών, έχουν 

χάσει τη δυναμική τους κίνηση αν και παραμένουν σε θετικό έδαφος. Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε αρκετά αρνητικό 

επίπεδο και ο κλάδος Κοινής Ωφέλειας βρίσκεται σε ουδέτερο έδαφος, αλλά με αρνητική τάση. 

Από του υπόλοιπους δείκτες ο EURO STOXX έχει ενισχυθεί σε σχέση με την προηγούμενη φορά και ο MSCI EM κινείται στα ίδια θετι-

κά επίπεδα, οριακά πιο αδύναμος. 

Στα νομίσματα, το Δολάριο ενισχύθηκε σε σχέση με το Ευρώ και με το Γιεν, ενώ είχαμε εξασθένηση του Ευρώ έναντι της Στερλίνας.    

Η τεχνική εικόνα του Χρυσού και του Πετρελαίου βελτιώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη φορά, ενώ οι τιμές των δεκαετών κυβερ-

νητικών ομολόγων τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη βρίσκονται σε λιγότερο αρνητικά επίπεδα. Οι τρείς δείκτες που σημειώνονται 

με (*) δεν υπήρχαν στον πίνακα της τεχνικής ανάλυσης την προηγούμενη φορά. 

Διαδικασία Τεχνικής Ανάλυσης 

Επιγραμματικά, η λειτουργία της μεθόδου αυτής συνιστάται 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 φάσε-

ων όταν χρησιμοποιούμε εβδομαδιαία στοιχεία, ενώ στη μηνιαία συχνότητα στοιχείων, στοχεύουμε σε μία περίοδο εννέα μηνών.       

Η ταχύτητα αλλαγής φάσης συμπίπτει με την ταχύτητα αλλαγής εκτίμησης για κάθε αγορά (εμμέσως με τον επενδυτικό ορίζοντα). 

Έτσ, χρησιμοποιώντας μια στάθμιση 50% - 50% μεταξύ των δύο ενδείξεων, ο ορίζοντας αξιολόγησης μιας αγοράς διαμορφώνεται 

στους έξι 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 χαρτοφυλα-

κίου 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. 

Ανάγκες ρευστότητας μεσοπρόθεσμα δεν υπάρχουν. 
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10 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 
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Μετοχές Υποεπενδεδυμένη 

Η βελτίωση της δυναμικής της οικονομίας, η ανάκαμψη της κερδοφορίας και οι προοπτικές δημοσιονομικής επέκτασης 
επηρεάζουν θετικά την επενδυτική κοινότητα στις μετοχικές αγορές ,ωστόσο  η επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος και 
η κόπωση των μετοχικών δεικτών ,σύμφωνα με την τεχνική τους εικόνα, αποτελούν αρνητικές βραχυπρόθεσμες ενδείξεις 
και προστίθενται στις ακριβές αποτιμήσεις και στο ρίσκο υλοποίησης των προεκλογικών εξαγγελιών στις ΗΠΑ. 

   

ΗΠΑ Υποεπενδεδυμένη 
Με τη δυναμική της οικονομίας να είναι θετική, αλλά να έχει προεξοφληθεί σε κάποιο βαθμό, την αγορά να είναι αισιόδοξη 
για την κερδοφορία, τις αποτιμήσεις να είναι σε υψηλά επίπεδα και την τεχνική εικόνα να δείχνει σημάδια κόπωσης διατηρού-
με την Υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές στις ΗΠΑ. Περιορίζουμε περαιτέρω την έκθεση μας στη μικρή κεφαλαιοποίηση. 

Ευρωζώνη Υπερεπενδεδυμένη 

Αναβαθμίζουμε σε υπερεπενδεδυμένη από ουδέτερη την Ευρωζώνη, καθώς η δυναμική της οικονομίας της Ευρωζώνης 
βελτιώνεται, η κερδοφορία ανακάμπτει  με τις αποτιμήσεις κοντά σε ιστορικά υψηλά, αλλά σε καλύτερα επίπεδα σε 
σχέση με άλλες κύριες αγορές, ενώ το πολιτικό ρίσκο, μάλλον μειώνεται, τουλάχιστον προσωρινά. Διατηρούμε την προτί-
μηση στη Γερμανία έναντι της περιφέρειας. 

Ιαπωνία Υπερεπενδεδυμένη 
Διατηρούμε την υπερπενδεδυμένη θέση στην Ιαπωνία, καθώς η δυναμική της κερδοφορίας παραμένει θετική, οι αποτιμή-
σεις είναι πιο ελκυστικές έναντι των κυριότερων αγορών και τα θεμελιώδη των εταιρειών είναι ικανοποιητικά. Ωστόσο,       
η έκθεσή μας παραμένει unhedged, καθώς αναμένουμε η ισοτιμία να κινηθεί εντός εύρους. 

Ελλάδα Ουδέτερη 
Κρίσιμη για την πορεία της οικονομίας και της αγοράς εξακολουθεί να είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης,  
η εφαρμογή μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από  
τις τράπεζες.  

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 Υπερεπενδεδυμένη 
Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία έδειξαν και πάλι τη μεγάλη συσχέτιση που έχουν τα γεωπολιτικά με τη μετοχική 
αγορά της Ρωσίας γεγονός που τη καθιστά μία από τις πιο ευμετάβλητες μετοχικές αγορές παγκοσμίως. 

Ινδία Υποεπενδεδυμένη 
Η απόφαση της κυβέρνησης για απόσυρση χαρτονομισμάτων και οι συνέπειές της στην οικονομία επηρεάζουν αρνητικά 
τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη το επόμενο διάστημα, με τις εκτιμήσεις της κερδοφορίας να αναθεωρούνται πτωτικά, ενώ 
οι αποτιμήσεις είναι ακριβές. Διατηρούμε τη θέση μας σε υποεπενδεδυμένη. 

Κίνα Ουδέτερη 

Οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία αναθεωρούνται ανοδικά και η οικονομία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, τα οποία 
αντισταθμίζουν μερικώς την ανησυχία που προκαλεί η υψηλή μόχλευση των εταιρειών, μια ενδεχόμενη επιβολή εμπορι-
κών δασμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ενώ η επενδυτική εμπιστοσύνη δεν έχει αποκατασταθεί στον μέγιστο βαθμό.  
Αναβαθμίζουμε τη θέση μας σε ουδέτερη από υποεπενδεδυμένη. 

Κλαδικές Προτιμήσεις 
ΗΠΑ 

 Προτίμηση στην τεχνολογία και υγεία. 

   

Ομόλογα     

   

Κρατικά ομόλογα ΗΠΑ Υποεπενδεδυμένη 
Για το επόμενο εξάμηνο περιμένουμε τα επιτόκια της αμερικανικής δεκαετίας να κινηθούν υψηλότερα στο πλαίσιο εξομά-
λυνσής τους, δεδομένου ότι και ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς τον μακροπρόθεσμο στόχο της Fed.  

Κρατικά ομόλογα  
Γερμανίας 

Υποεπενδεδυμένη 
Για το επόμενο εξάμηνο περιμένουμε τα επιτόκια της γερμανικής δεκαετίας να κινηθούν υψηλότερα, λόγω της αποκλιμά-
κωσης των αποπληθωριστικών ανησυχιών και της απομάκρυνσης των πολιτικών ανησυχιών. 

Ομόλογα περιφέρειας 
Ευρωζώνης 

Υποεπενδεδυμένη 
Αποφεύγουμε τις τοποθετήσεις στα ομόλογα της περιφέρειας της Ευρωζώνης, καθώς οι προσδοκώμενες αποδόσεις δεν 
αποζημιώνουν για το ρίσκο που αναλαμβάνουμε. Προτιμούμε τα ομόλογα Ισπανίας έναντι Ιταλίας. 

Κρατικά ομόλογα  
αναδυόμενων αγορών 

Ουδέτερη 
Διατηρούμε την ουδέτερη θέση στις αναδυόμενες αγορές με προτίμηση στα κρατικά ομόλογα, καθώς οι προσδοκώμενες 
αποδόσεις παραμένουν ελκυστικές 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  
συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης είναι μικρές και τα θεμελιώδη επιδεινώνονται. Προτιμούμε τις εκδόσεις εταιρειών ΗΠΑ. 

Εταιρικά ομόλογα  
υψηλών αποδόσεων 

Υποεπενδεδυμένη 
Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων, καθώς θεωρούμε ότι σε όρους αποτιμήσεων 
δεν είναι ελκυστικά.  

   

Συνάλλαγμα     

   

EURUSD Ουδέτερη 
Η μακροοικονομική εικόνα, αλλά και η αβεβαιότητα που μεταφέρεται από την Ευρώπη στις ΗΠΑ  , θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν, σε ανοδικές τάσεις την ισοτιμία προς ή και πάνω από το άνω όριο της ζώνης 1.020,0-1.126,0 που είχαμε 
θέσει. Οι τάσεις δεν αναμένουμε να είναι μακροχρόνια συντηρήσιμες.  

EURGBP Υπέρ GBP 
Είμαστε υπέρ της στερλίνας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς η ισοτιμία υπερβάλλει σημαντικά σε σχέση με την κυκλι-
κή δυναμική των δύο οικονομιών και οι αποτιμήσεις γίνονται πιο ελκυστικές.  

USDJPY Ουδέτερη 
Διατηρούμε την ουδέτερη θέση μας στην ισοτιμία, καθώς θεωρούμε ότι η ισοτιμία είναι σε ισορροπία και ευνοείται  
η κίνηση σε εύρος 104-123 για το 2017 από τα τρέχοντα επίπεδα.  

   

Εμπορεύματα     

   

Χρυσός Ουδέτερη 
Η επενδυτική ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο υποχωρεί, η τιμή στα παρόντα επίπεδα δεν έχει ενσωματώσει  
την ενδυνάμωση του δολαρίου. 

Πετρέλαιο Ουδέτερη Χωρίς ισχυρό καταλύτη, το πετρέλαιο θα κινηθεί σε εύρος $45-$65. Εκμεταλλευόμαστε τις πτώσεις για αγορά. 
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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 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 
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