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Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση  

στις μετοχές, με επίκεντρο τις ΗΠΑ λόγω 

αποτιμήσεων. Αναβαθμίζουμε τα 

εμπορεύματα και το πετρέλαιο σε θετική 

θέση, και τον χρυσό σε ουδέτερη από 

αρνητική.  

Για τα ομόλογα, στο σύνολό τους, η θέση μας 

παραμένει αρνητική/υποεπενδεδυμένη. 

Προτιμούμε τα εταιρικά ομόλογα 

επενδυτικής διαβάθμισης εκδοτών ΗΠΑ. 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 
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Παραμένουμε σε μια ευνοϊκή κυκλική συγκυρία για το παγκόσμιο χρηματοπι-

στωτικό σύστημα. Η ανάπτυξη παγκοσμίως είναι θετική και σε πολλές οικονομί-

ες επιταχυνόμενη, ενώ παράλληλα δεν παρατηρούνται πληθωριστικές πιέσεις. 

Το περιβάλλον αυτό συνεχίζει να συνθέτει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τις ριψοκίν-

δυνες αξίες.  

Είχαμε σημειώσει και στις προηγούμενες εκδόσεις του 2017 ότι οι προσδοκίες για 

μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική στις ΗΠΑ, (που θα οδηγούσε τελικά σε 

άνοδο της παραγωγικότητας, της πραγματικής ανάπτυξης και των μισθών), βρέ-

θηκαν στον πυρήνα της προσοχής των επενδυτών και έδωσαν μια σημαντική 

ώθηση στις μετοχικές αγορές στα τέλη του 2016. Η άνοδος της πολιτικής αβεβαιό-

τητάς στις ΗΠΑ (όπου η κυβέρνηση Τράμπ αδυνατεί να νομοθετήσει τις οικονομι-

κές επιλογές της) έχει οδηγήσει σε εξασθένιση των προσδοκιών αυτών με κύριο 

χαρακτηριστικό την αποδυνάμωση του δολαρίου, αλλά και την παύση της ανόδου 

των μακροχρόνιων αποδόσεων των ομολόγων. Οι χαλαρότερες νομισματικές 

συνθήκες, που οι κινήσεις αυτές δημιούργησαν, υποκαθιστούν στο στάδιο αυτό 

τις προσδοκίες δημοσιονομικής τόνωσης και βρίσκονται πίσω από  την ανοδική 

κίνηση των μετοχικών αγορών διεθνώς.  

Η διαφαινόμενη χαμηλή πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ και στις βασικές οικονομί-

ες, παράλληλα με την υψηλή ρευστότητα, αναμένονται να συνεχίσουν να τροφο-

δοτούν το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα για τους επομένους 3-6 μήνες. Συνεχίζουμε, 

όμως, να υπογραμμίζουμε  ότι η επιστροφή αυτή της ρευστότητας, ως βασικός 

παράγοντας στήριξης, συνοδεύεται με αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς στο πλαί-

σιο αυτό οι (υψηλές) αποτιμήσεις των αξιών έρχονται ιδιαίτερα στο προσκήνιο 

αποτελώντας πηγή κινδύνου, καθώς συνεχίζουμε να ζούμε σε ένα περιβάλλον 

υψηλής μόχλευσης και χαμηλής παραγωγικότητας, ενώ παράλληλα οι κεντρικές 

τράπεζες έχουν αρχίσει να προβαίνουν σε έναν, προσεκτικό και σταδιακό, αλλά 

αρνητικό πάρα ταύτα, περιορισμό της νομισματικής στήριξης. Ο παράγοντας αυ-

τός, μαζί με τις υψηλές αποτιμήσεις, βρίσκεται πίσω από την αμυντική μας στάση 

στις μετοχικές αγορές. 

Τα νέα στοιχεία που αναμένουμε να επηρεάσουν το επενδυτικό τοπίο είναι η 

τάση επιτάχυνσης στην ανάπτυξη των ΗΠΑ το επόμενο εξάμηνο παράλληλα με 

01 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο στάδιο αυτό η κυκλική δυναμική 

παραμένει θετική για τις ριψοκίνδυνες αξίες 

σε αντίθεση με τις αποτιμήσεις. Δεδομένων 

των κινδύνων στο μέτωπο της ρευστότητας, οι 

οποίοι τώρα είναι αυξημένοι και λόγω της 

απουσίας ενός πιστευτού εναλλακτικού 

σεναρίου ανάπτυξης, δίνουμε μεγαλύτερη 

βαρύτητα στον παράγοντα αποτιμήσεις. 
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μια επιτάχυνση του πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει ασυνήθιστα χαμηλός. Η 

ανοδική αυτή τάση θα έχει περισσότερο τον χαρακτήρα της ομαλοποίησης μιας 

παροδικής επιβράδυνσης σε σχέση με την πρόσφατη εμπειρία (από το 2009 και 

μετά) και όχι την αρχή της επιστροφής σε μακροχρόνιες τάσεις δυνατής ανάπτυ-

ξης και πληθωρισμού (άνω του 3% για την ανάπτυξη και του 2% για τον πληθωρι-

σμό). Παράλληλα, αναμένουμε ότι και η Ευρωζώνη θα συνεχίσει να αναπτύσσεται 

με σχετικά δυνατούς ρυθμούς, με κινητήριο δύναμη την εσωτερική ζήτηση (μη 

επηρεαζόμενη από την άνοδο του ευρώ), ενώ το τελευταίο τρίμηνο η κυκλική 

εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας έχει επιπλέον ενισχυθεί από θετικά στοιχεία 

για την ανάπτυξη των αναδυομένων οικονομιών, κυρίως της Κίνας, όπου πρό-

δρομοι δείκτες είναι συνεπείς με ανάπτυξη πιθανώς μεγαλύτερη του 6,5%, που 

είναι ο στόχος της κινεζικής κυβέρνησης. Εν μέρει η ανάκαμψη των αναδυομένων 

αγορών σχετίζεται και με το αδύνατο δολάριο και το κόστος δανεισμού σε αυτό. 

Οι παράγοντες αυτοί είναι δυνατό να οδηγήσουν σε μια περίοδο προεξόφλησης 

μιας σχετικά πιο επιθετικής νομισματικής πολιτικής από την Fed ενσωματώνο-

ντας μια αύξηση επιτοκίων για το 2017 και ένα με δύο για το 2018, με αποτέλε-

σμα μια περίοδο σταθεροποίησης ή και πιθανής ανόδου του δολαρίου και των 

αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων. Η περίοδος αυτή ενδεχομένως να απο-

τελέσει αφορμή για άνοδο της μεταβλητότητας, η οποία αναμένουμε να είναι 

παροδική. Η δυνατότερη ανάπτυξη στον υπόλοιπο κόσμο και η απουσία περε-

ταίρω πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ, αναμένουμε ότι θα επαναφέρουν το 

δολάριο σε πτωτική τροχιά και ότι θα περιορίσουν την άνοδο των αμερικανικών 

αποδόσεων. Έτσι, τελικά, ο συνδυασμός πτωτικού δολαρίου και δυνατής ανάπτυ-

ξης παγκοσμίως, με αιχμή μια σχετική επιτάχυνση στην Κίνα, θα μπορούσε να 

διατηρήσει το παρόν περιβάλλον ανοδικών μετοχικών αγορών με υπεραπόδοση 

των αναδυομένων, παράλληλα με πιέσεις στις ομολογιακές αγορές, κυρίως στις 

εκτός ΗΠΑ αγορές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αδύναμου δολαρίου και δυνατής 

ανάπτυξης, τα εμπορεύματα θα μπορούσαν να εμφανιστούν ενισχυμένα. Ιστο-

ρικά, περίοδοι πτώσης του δολαρίου είναι συνδεδεμένες με υπεραπόδοση των 

εμπορευμάτων σε σχέση με τις μετοχικές αγορές. 

Στο μέτωπο της Ευρωζώνης, υστέρα από την ευφορία που ακολούθησε η νίκη 

Μακρόν στην Γαλλία, ο συνδυασμός του αποτελέσματος των Γερμανικών εκλογών 

(άνοδος μη φιλοευρωπαϊκών κομμάτων), τα γεγονότα στην Καταλονία, αλλά και 

το φάσμα των επικείμενων ιταλικών εκλογών, αυξάνει την πιθανότητα της επα-

ναφοράς του πολιτικού – δομικού κίνδυνου στην Ευρωζώνη. Βασική μας υπόθε-

ση είναι ότι η αγορά θα αργήσει να επικεντρωθεί σε αυτό τον παράγοντα, στον 

βαθμό που τα οικονομικά στοιχεία παραμένουν θετικά και δεν ανακοινώνονται 

συγκεκριμένες εξελίξεις που να συνδέονται άμεσα με μελλοντική αστάθεια (π.χ. 

προκήρυξη εκλογών στην Ιταλία με ανάδειξη μη φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων). 

Μια ενδυνάμωση του δολαρίου στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να είναι ιδιαίτερα 

αποσταθεροποιητική και θα μπορούσε να αποτελέσει αρνητικό παράγοντα μέσα 

στο 2018. Αντίθετα, μια ενδυνάμωση του δολαρίου που συνδέεται με μια 

«αναβίωση» των προσδοκιών για μια δημοσιονομική τόνωση (πακέτο Τράμπ) 

θα ήταν θετική για την αγορά, με τις αναδυόμενές, όμως, αγορές και τα εμπο-

ρεύματα να υστερούν. Πρόσφατα, προσδοκίες στο μέτωπο της φορολογικής 

μεταρρύθμισης έχουν επαναφέρει κινήσεις στις αγορές, οι οποίες έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά με το μετεκλογικό επενδυτικό τοπίο όπου το διάστημα Νοέμβρι-

ου - Δεκέμβριου του 2016 παρατηρήσαμε παράλληλη άνοδο του δολαρίου, των 

μετοχικών αγορών (με υπεραπόδοση των ΗΠΑ) και παράλληλη άνοδο της καμπύ-

λής (10-2) των αμερικανικών αποδόσεων. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις αυτές 

όπως και τις πρόσφατες -στον απόηχο των κυκλώνων- οικονομικές ανακοινώσεις 

στις ΗΠΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε μια οικονομία με ακόμα 

υψηλότερη πραγματική ανάπτυξη (πάνω από 2,5%) και πληθωρισμό. Στο στάδιο 

αυτό, δεν ενστερνιζόμαστε το σενάριο της επιστροφής εστίασης των αγορών 

στο «πακέτο Τραμπ»  και αναμένουμε ότι οι πολιτικές εξελίξεις  αλλά και τα 

οικονομικά στοιχεία δεν θα επιβεβαιώσουν το σενάριο αυτό. 
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2.1 ΗΠΑ 

 Η αμερικανική οικονομία εμφανίζει θετική δυναμική. Οι πρόδρομοι επιχει-

ρηματικοί δείκτες (ISM) των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών, 

καθώς και εκείνος των μικρομεσαίων εταιρειών (NFIB) διαμορφώνονται σε 

επίπεδα αρκετά υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου, εμφανίζοντας 

παράλληλα τάση βελτίωσης. Παρόμοια εικόνα εμφανίζεται στους πρόδρο-

μους δείκτες εμπιστοσύνης του καταναλωτή, ενώ ο πρόδρομος δείκτης του 

τομέα των κατοικιών σηματοδοτεί τάση επιβράδυνσης. Η μετέπειτα εξέλιξη 

των δεικτών εκτιμούμε ότι θα εξαρτηθεί, κυρίως, από το εάν θα πραγματο-

ποιηθεί πρόγραμμα δημοσιονομικής τόνωσης και από το κατά πόσο σταδια-

κή θα είναι η επιστροφή της Fed στην κανονικότητα της νομισματικής πολιτι-

κής της. 

 Η εξέλιξη των στοιχείων που αντανακλούν την πραγματική οικονομική  

δραστηριότητα είναι έως τώρα μικτή. Τα στοιχεία που σχετίζονται με τον 

τομέα της βιομηχανίας-μεταποίησης και τις επιχειρηματικές επενδύσεις 

έχουν συγκλίνει σε αξιοσημείωτο βαθμό στην ενθαρρυντική δυναμική των 

αντίστοιχων πρόδρομων δεικτών. Αντίθετα, τα στοιχεία που σχετίζονται με 

την ιδιωτική πραγματική καταναλωτική δαπάνη και τη δραστηριότητα στον 

τομέα των κατοικιών αποκλίνουν σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με τη δυνα-

μική των αντίστοιχων πρόδρομων δεικτών, καταδεικνύοντας ενδεχομένως 

σημαντικό περιθώριο βελτίωσης. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού προ-

σωπικού διαθεσίμου εισοδήματος έχει ήδη αρχίσει να ανακάμπτει και το 

ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώνεται σε σχετικά χαμηλό 

επίπεδο αποτελώντας θετικούς παράγοντες για την εξέλιξη της ιδιωτικής 

κατανάλωσης.  

 Λόγω των ακραίων φυσικών φαινομένων (κυκλώνες) ο ρυθμός ανάπτυξης (σε 

τριμηνιαία-ετησιοποιημένη βάση) είναι πιθανό να επιβραδύνθηκε κατά τη 

διάρκεια του Γ’ τριμήνου (σε σύγκριση με το 3,3% του Β’ τριμήνου). Όμως, 

βάσει της ενθαρρυντικής δυναμικής των πρόδρομων δεικτών, εκτιμούμε ότι 

μπορεί να επανέλθει κοντά στο επίπεδο του Β’ τριμήνου (3,3%). Συνεπώς, 

02 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

H δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας είναι θετική. 

Η πλειοψηφία των πρόδρομων επιχειρηματικών 

δεικτών διαμορφώνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο 

προεξοφλώντας την πραγματοποίηση της 

δημοσιονομικής τόνωσης στις ΗΠΑ. Η Fed συνεχίζει 

τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα της 

νομισματικής πολιτικής της, μέσω της αύξησης του 

βασικού επιτοκίου και της μείωσης του ενεργητικού 

της. Αντίθετα, η ECB και η BoJ συνεχίζουν την 

εφαρμογή της πολύ χαλαρής νομισματικής 

πολιτικής. Επιπλέον, οι κεντρικές τράπεζες των 

περισσότερων αναδυομένων οικονομιών έχουν 

προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής 

πολιτικής τους. Συνεπώς, το διεθνές περιβάλλον 

συνάδει με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. 

Όμως, δεν πρέπει να υποτιμηθούν ο πολιτικός 

κίνδυνος και η γεωπολιτική αστάθεια που 

ελλοχεύουν σε κάποιες περιπτώσεις.   

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 
Σύγκλιση μεταξύ Πρόδρομων Δεικτών & Πραγματικών 
Στοιχείων στη Βιομηχανία-Μεταποίηση 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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για το 2017 εκτιμούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα επιταχυνθεί στο 2,1% 

(από 1,5% το 2016), λόγω κυρίως της ανάκαμψης των επιχειρηματικών 

επενδύσεων. 

 Για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2018 οι εκτιμήσεις μας περιλαμβάνουν δύο 

σενάρια: Εφόσον από το A’ εξάμηνο του 2018 αρχίσει να πραγματοποιείται 

πρόγραμμα δημοσιονομικής τόνωσης η εκτίμησή μας καταδεικνύει επιτά-

χυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,5%. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν 

πραγματοποιηθεί κάποιο πρόγραμμα δημοσιονομικής τόνωσης τότε ο ρυθ-

μός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί κοντά σε εκείνον του 2017.  

 Ο πληθωρισμός (βάσει του PCE Price Index), εκτιμούμε ότι έως το B’ τρίμηνο 

του 2018, πολύ δύσκολα θα υπερβεί το 1,5% σε διατηρήσιμη βάση, καθώς 

δεν διαφαίνεται επαρκής ανοδική πίεση από το δομικό μέρος του ή από τα 

ευμετάβλητα μέρη του (ενέργεια κλπ), εάν δεν υπάρξει κάποια απότομη 

αύξηση στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Παρά τη σημαντική υποχώρηση του 

ποσοστού ανεργίας, κάποιες άλλες σημαντικές μεταβλητές στην αγορά εργα-

σίας δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ειδικότερα, ο ρυθμός αύξησης των 

μισθών και το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό 

παραμένουν σε σχετικά χαμηλό επίπεδο. Τα έως τώρα δεδομένα στην αγορά 

εργασίας εκτιμούμε, ότι σηματοδοτούν τη σταδιακή επιτάχυνση του δομικού 

πληθωρισμού (PCE Core Price Index) από το τωρινό επίπεδο του 1,3% στο 

1,7% έως τα μέσα του 2018. Για την περαιτέρω επιτάχυνση του δομικού πλη-

θωρισμού στο 2,0% σε διατηρήσιμη βάση εκτιμούμε, ότι είναι αναγκαία η 

πραγματοποίηση σημαντικής δημοσιονομικής τόνωσης που θα οδηγήσει σε 

υψηλότερους ρυθμούς ενίσχυσης της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια 

των μισθών. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα τέλη του 2010 και ύστερα η πα-

ραγωγικότητα δεν έχει ενισχυθεί με ετήσιο ρυθμό υψηλότερο του 1,9%. 

 Η Fed έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της 

εντός του 2017, ενώ σύμφωνα με τις πρόσφατες μακροοικονομικές εκτιμή-

σεις της (που επικαιροποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο) αναμένεται άλλη μία αύξη-

ση εντός του 2017 και άλλες τρεις αυξήσεις εντός του 2018. Επιπλέον, αναθε-

ωρήθηκαν πτωτικά οι εκτιμήσεις της για τον δομικό πληθωρισμό του 2017 

και του 2018. Οι αγορές (Fed Fund Futures) προεξοφλούν άλλη μία αύξηση 

εντός του 2017 και άλλη μία εντός του 2018. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί 

ότι η Fed αρχίζει τον Οκτώβριο του 2017 τη διαδικασία σταδιακής μείωσης 

του ενεργητικού της κατά $10 δισ. μηνιαίως ($6 δισ. κρατικά ομόλογα και  

4 δισ. MBS) ,η οποία είναι προγραμματισμένη να κλιμακωθεί από τον Οκτώ-

βριο του 2018 και ύστερα στα 50 δισ. μηνιαίως ($30 δισ. κρατικά ομόλογα 

και 20 δισ. MBS). 

 Οι δικές μας εκτιμήσεις βρίσκονται πλησιέστερα στις προσδοκίες των αγο-

ρών και συνάδουν με άλλη μια αύξηση του βασικού επιτοκίου της Fed ε-

ντός του 2017 και σχεδόν μία ισομερώς κατανεμημένη πιθανότητα, μεταξύ 

μίας ή δύο αυξήσεων εντός του 2018, λόγω κυρίως της σχετικής αδυναμίας 

που προαναφέραμε στην επιτάχυνση του δομικού πληθωρισμού στον στόχο 

του 2,0% σε διατηρήσιμη βάση.  

 Άλλος ένας λόγος για την υιοθέτηση ηπιότερης διαδικασίας σύσφιξης της 

νομισματικής πολιτικής της Fed αποτελεί το ότι ο συνδυασμός των διαδοχι-

κών αυξήσεων του βασικού επιτοκίου με τις διαδοχικώς αυξανόμενες μειώ-

σεις του ενεργητικού της Fed είναι πιθανό να οδηγήσουν σε σημαντική σύ-

σφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών και κατά συνέπεια σε απότομη 

επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας (ιδιαιτέρως στην περί-

πτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιηθεί πρόγραμμα δημοσιονομικής 

τόνωσης), καθώς η δανειακή μόχλευση των αμερικανικών νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων παραμένει σε σχετικά υψηλό επίπεδο.  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 
Πραγματικό ΑΕΠ  
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2.2 Ευρωζώνη 

 Η εικόνα της οικονομίας της Ευρωζώνης είναι πολύ ενθαρρυντική. Οι πρό-

δρομοι οικονομικοί δείκτες διαμορφώνονται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Επιπλέ-

ον, τα στοιχεία που αντανακλούν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα 

έχουν συγκλίνει προς τη θετική δυναμική των πρόδρομων δεικτών και ιδίως 

τα στοιχεία που σχετίζονται με την κατανάλωση. Η πλειοψηφία του συνόλου 

των πρόδρομων δεικτών και των πραγματικών οικονομικών στοιχείων δια-

μορφώνεται υψηλότερα του μακροχρόνου μέσου όρου εμφανίζοντας ταυτό-

χρονα τάση βελτίωσης. 

 Συνεπώς, εκτιμούμε ότι η οικονομία μπορεί να συνεχίσει να κινείται με τριμη-

νιαίο ρυθμό ανάπτυξης ανάλογο με εκείνον των τελευταίων τεσσάρων τριμή-

νων (0,5%-0,6%). Συνεπώς, το 2017 εκτιμούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα 

επιταχυνθεί στο 2,2% (από 1,8% το 2016), καθώς η συμβολή της εσωτερικής 

ζήτησης παραμένει ικανοποιητική, ενώ η συμβολή του εξωτερικού εμπορίου 

εκτιμούμε ότι θα είναι θετική (από αρνητική το 2016). Αξίζει να σημειωθεί ότι 

από το Γ’ τρίμηνο του 2015 και ύστερα, η μεγέθυνση του ΑΕΠ στηρίζεται σχε-

δόν ολοκληρωτικά στην εσωτερική ζήτηση (εξαιρώντας την περίπτωση του Α’ 

τριμήνου του 2017), που μπορεί να ευνοείται από την ενίσχυση του ευρώ. Για 

το 2018 εκτιμούμε μικρή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,0%. 

Δεδομένων αυτών των ρυθμών ανάπτυξης εκτιμούμε, ότι έως το τέλος του 

2017 είναι πολύ πιθανόν το ποσοστό ανεργίας να έχει υποχωρήσει υπό του 

9,0% και έως το τέλος του 2018 υπό του 8,5%.   

 Η υποχώρηση του πολιτικού κινδύνου (ύστερα από τα αποτελέσματα των 

γαλλικών εκλογών) και η συνέχιση της εφαρμογής της πολύ χαλαρής νομι-

σματικής πολιτικής της ECB αποτελούν τους βασικούς λόγους για τη συνέχιση 

της θετικής δυναμικής στην οικονομία της Ευρωζώνης. Αντίθετα, ο πολιτικός 

κίνδυνος που ελλοχεύει στην Ιταλία και η μη ομαλή εξέλιξη των διαπραγμα-

τεύσεων του Brexit μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι έχουμε την προδιάθεση για πιθανή ανοδική αναθεώρηση της εκτίμησής 

μας για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2018 (2,0%), ιδιαιτέρως στην περίπτωση 

που δεν θα υπάρξει αύξηση του κινδύνου από τις πολιτικές εξελίξεις στην 

Ιταλία και από τις διαπραγματεύσεις του Brexit και δεν θα συνεχιστεί η εφαρ-

μογή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης έως το τέλος του 2018.   

 Το 1,5% εκτιμούμε, ότι αποτελεί το ανώτερο επίπεδο στο οποίο μπορεί να 

διαμορφώνεται ο πληθωρισμός έως τουλάχιστον τα μέσα του 2017, καθώς 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6 

Πραγματικό ΑΕΠ 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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  Πραγμ. Στοιχ. Εκτιμήσεις       

  2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2016 2017 2018 
  

Πραγματικό ΑΕΠ 1,2 3,1 2,0 3,0 2,0 3,5 3,0 3,0 1,5 2,1 2,5 

Κατανάλωση 1,9 3,3 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,7 2,7 2,5 

Επενδύσεις -1,2 3,9 1,0 5,0 1,0 9,0 5,0 5,0 -1,6 2,5 3,5 

Δημόσιες Δαπάνες -0,6 -0,2 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 0,8 -0,3 1,5 

Εξαγωγές 7,3 3,5 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 -0,3 3,0 3,0 

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

Headline PCE PI 2,0 1,6 1,4 1,3 1,3 1,5 1,7 1,9 1,2 1,6 1,7 

Core PCE PI 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 1,5 1,7 

Ποσοστό Ανεργίας 4,7 4,4 4,4 4,3 4,4 4,2 4,1 4,1 4,9 4,5 4,2 

Fed - Παρεμβατικό Επιτόκιο 1,00 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 0,75 1,50 2,00 

        

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΗΠΑ: Μακροοικονομικές Εκτιμήσεις 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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δεν διαφαίνεται επαρκής ανοδική πίεση από το δομικό τμήμα του ή από τα 

ευμετάβλητα τμήματά του (ενέργεια κλπ), εάν δεν υπάρξει κάποια απότομη 

αύξηση στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Ειδικότερα στο τέλος του 2017 και στην 

αρχή του 2018 εκτιμάται, ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,0% (λόγω αναμενό-

μενου πτωτικού αποτελέσματος βάσης). Παρά τη σταδιακή μείωση του πο-

σοστού ανεργίας (από τα μέσα του 2014 και ύστερα) η εικόνα στην αγορά ερ-

γασίας δεν είναι ικανοποιητική. Το ποσοστό ανεργίας παραμένει σε σχετικά 

υψηλό επίπεδο, ο ρυθμός αύξησης των μισθών είναι σχετικά χαμηλός, ενώ 

σημαντικό μέρος των νέων θέσεων εργασίας είναι μερικής απασχόλησης. 

Συνεπώς, τα έως τώρα δεδομένα στην αγορά εργασίας εκτιμούμε ότι δεν 

σηματοδοτούν την επιτάχυνση του δομικού πληθωρισμού σε επίπεδο υψη-

λότερο του 1,5% σε διατηρήσιμη βάση έως, τουλάχιστον, τα μέσα του 2017. 

 Η ECB δεν έχει διασαφηνίσει έως τώρα το πως θα συνεχίσει το ακολουθούμε-

νο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Έχει επιβεβαιώσει αρκετές φορές ότι 

τα βασικά επιτόκια θα παραμείνουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο και ότι το πρό-

γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα συνεχιστεί έως ότου διαφανεί ότι ο πλη-

θωρισμός θα προσεγγίσει τον στόχο του 2,0% σε διατηρήσιμη βάση. Στις 

πρόσφατες μακροοικονομικές εκτιμήσεις της (που επικαιροποιήθηκαν τον 

Σεπτέμβριο) σημειώθηκε πτωτική αναθεώρηση των εκτιμήσεων του πληθω-

ρισμού (γενικού και δομικού) για το 2018 και το 2019.  

 Συνεπώς, εκτιμούμε ότι ενισχύεται η πιθανότητα για συνέχιση του προ-

γράμματος ποσοτικής χαλάρωσης έως το τέλος του 2018, αλλά με μικρότε-

ρο μηνιαίο μέγεθος αγορών σε σύγκριση με εκείνο του 2017 (€60 δισ.). 

Όμως, δεν πρέπει να υποτιμηθούν οι σοβαρές επιπτώσεις που ενδεχομένως 

προκύψουν από την αυξημένη διάθεση αναστολής της πραγματοποίησης 

τόσο των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων όσο και της δημοσιονο-

μικής προσαρμογής, λόγω του αυξημένου εφησυχασμού που προκύπτει  

από τη συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 

και τη συγκράτηση του κόστους δανεισμού σε πολύ χαμηλό επίπεδο που 

αυτό συνεπάγεται.  

 Ένας άλλος παράγοντας για τη διατήρηση της πολύ χαλαρής νομισματικής 

πολιτικής εκ μέρους της ECB αποτελεί το ότι η τραπεζική χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων παραμένει υποτονική, καταγράφοντας αδύναμη προσπάθεια 

ανάκαμψης κατά την περίοδο της εφαρμογής του προγράμματος ποσοτικής 

χαλάρωσης. Η τραπεζική χρηματοδότηση των νοικοκυριών έχει ανακάμψει 

σε ικανοποιητικό βαθμό. Ειδικότερα, η χορήγηση καταναλωτικών δανείων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Ευρωζώνη: Μακροοικονομικές Εκτιμήσεις 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 

  Q/Q-% Y/Y-% 

  Πραγμ. Στοιχ. Πραγμ. Στοιχ.       

  2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2016 2017 2018 
  

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

Κατανάλωση 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 2,0 1,8 1,8 

Επενδύσεις -0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 3,5 2,5 2,5 

Δημόσιες Δαπάνες 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 1,7 1,5 1,9 

Εξαγωγές 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 3,3 4,5 4,0 

Εισαγωγές 0,4 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 4,5 4,0 4,0 

Πληθωρισμός 1,8 1,5 1,4 1,2 1,0 1,2 1,3 1,5 0,2 1,5 1,3 

Ποσοστό Ανεργίας 9,5 9,2 9,1 9,0 8,8 8,6 8,5 8,4 10,0 9,2 8,6 

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

        

ΓΡΑΦΗΜΑ 7 
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έχει ανακάμψει σε αξιοσημείωτο βαθμό αποτελώντας υποστηρικτικό παρά-

γοντα (σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο του πρόδρομου δείκτη εμπιστο-

σύνης καταναλωτή) για την εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης.   

  

2.3 Ηνωμένο Βασίλειο 

 Σημαντική επιβράδυνση σημειώθηκε τόσο το Α’ όσο και το Β’ τρίμηνο του 

2017 στον τριμηνιαίο ρυθμό ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας στο 0,3% 

έναντι του 0,6% που ήταν ο μέσος όρος της προηγούμενης τετραετίας. Η 

αβεβαιότητα για το Brexit εκτιμάται ότι είναι πιθανό να συγκρατήσει τον 

τριμηνιαίο ρυθμό ανάπτυξης στο 0,3%-0,4% τα επόμενα τρίμηνα. Συνεπώς, 

για το 2017 εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα επιβραδυνθεί στο 1,5% 

(από 1,9% το 2016), καθώς η επιβράδυνση στην εσωτερική ζήτηση θα υπερ-

καλύψει τη βελτίωση στη συμβολή της δραστηριότητας του εξωτερικού ε-

μπορίου, η οποία από αρκετά αρνητική το 2016 θα είναι σχεδόν μηδενική το 

2017. Ελαφρώς χαμηλότερος (1,3%) εκτιμάται ότι θα είναι ο ρυθμός ανά-

πτυξης για το 2018, καθώς η επιβράδυνση στην εσωτερική ζήτηση θα υπερ-

καλύψει ξανά τη θετική συμβολή της δραστηριότητας του εξωτερικού ε-

μπορίου. Συνεπώς, εκτιμάται σταδιακή βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών και στο εμπορικό ισοζύγιο.   

 Σημαντική επιτάχυνση σημειώθηκε από τον Φεβρουάριο και ύστερα στον 

πληθωρισμό λόγω του έντονα ανοδικού αποτελέσματος βάσης που προέκυ-

ψε από τον συνδυασμό της υποχώρησης της ισοτιμίας της στερλίνας και των 

υψηλότερων διεθνών τιμών ενέργειας. Η διαφαινόμενη τάση σταθεροποίη-

σης της ισοτιμίας της στερλίνας εκτιμάται, ότι από το Δ’ τρίμηνο και ύστερα 

θα επιβραδύνει τον πληθωρισμό κοντά στο 2,0% (από το 2,9% που διαμορ-

φώθηκε τον Αύγουστο), εάν δεν υπάρξει σημαντική ενίσχυση των διεθνών 

τιμών ενέργειας. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλί-

ας (ΒοΕ) να προχωρήσει εντός του 2017 σε αύξηση του βασικού επιτοκίου 

της. Είναι, επίσης, πολύ πιθανό να προχωρήσει σε τουλάχιστον άλλη μία 

αύξηση εντός του 2018. Εκτιμούμε, ότι δεν θα προχωρήσει σε μείωση του 

ενεργητικού της, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότε-

ρα τις όποιες επιπτώσεις από το Brexit. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ετήσιος 

ρυθμός ενίσχυσης της παραγωγικότητας της εργασίας υποχώρησε στο -0,1% 

ύστερα από πέντε διαδοχικά τρίμηνα υψηλού ρυθμού ενίσχυσης.  

 O κίνδυνος πολιτικής αστάθειας έχει αυξηθεί, καθώς στο κυβερνών κόμμα 

υπάρχουν έντονες απόψεις για παραίτηση της Πρωθυπουργού και του  

Υπουργού Εξωτερικών. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ύστερα από τις πρόσφατες 

εκλογές, το κυβερνών κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στο βρε-

τανικό κοινοβούλιο και κατά συνέπεια έχει σχηματίσει κυβερνητικό συνασπι-

σμό σε συνεργασία με ένα συντηρητικό κόμμα (το Democratic Unionist Par-

ty), που εδρεύει στη Βόρεια Ιρλανδία. Η εξασφάλιση της πρόσβασης στην 

κοινή ευρωπαϊκή αγορά για κάποιους κρίσιμους τομείς της οικονομίας και το 

ποσό της αποπληρωμής που σχετίζεται με τη συμμετοχή του Η.Β. στον προϋ-

πολογισμό της Ε.Ε. αποτελούν τα πιο σημαντικά οικονομικά στοιχεία που 

πρέπει να επιλυθούν στις διαπραγματεύσεις για το Brexit. Βασικό μας σενά-

ριο, όμως ,είναι η εύρεση λύσης, καθώς ένα σκληρό Brexit είναι αμοιβαία 

επιβλαβές. 

 

2.4 Ιαπωνία 

 Τον ισχυρότερο τριμηνιαίο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων δύο ετών κα-

τέγραψε η ιαπωνική οικονομία κατά το B΄ τρίμηνο του 2017. Ειδικότερα, το 

πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση (A’  τρίμ. 17:  0,3%) 

στηριζόμενο κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση και τις δημόσιες επενδύσεις. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 9 
Πραγματικό ΑΕΠ 
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Σε σχέση με το B΄ τρίμηνο του 2016, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% 

(A΄ τρίμ. 17/A΄ τρίμ. 16: 1,5%).  

 Όσον αφορά τα άλλα δύο τρίμηνα του 2017, σύμφωνα με τις συγκλίνουσες 

προβλέψεις των αναλυτών του Bloomberg, ο ρυθμός ανάπτυξης σε τριμηνιαία 

βάση αναμένεται να επιβραδυνθεί κινούμενος προς το 0,3%. Συνολικά, το 

2017 η ιαπωνική οικονομία εκτιμάται, ότι θα αναπτυχθεί με ετήσιο ρυθμό 

1,5% (από 1,1% το 2016) και με 1,1% το 2018. Το ΔΝΤ εμφανίζεται πιο συ-

γκρατημένο για το 2018, τοποθετώντας τον ρυθμό ανάπτυξης στο 0,7%, ως 

αποτέλεσμα, κυρίως, της λιγότερο επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και 

των υψηλότερων εισαγωγών. Η φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 

στο Τόκιο εκτιμάται, ότι θα επιδράσει θετικά στην οικονομία κατά το διάστη-

μα προετοιμασίας της χώρας. 

 Ενθαρρυντική για το προσεχές διάστημα είναι και η εξέλιξη των πρόδρομων 

επιχειρηματικών δεικτών. Ειδικότερα, ο δείκτης Τάνκαν για τις μεγάλες μετα-

ποιητικές επιχειρήσεις, αναρριχήθηκε το Γ΄ τρίμηνο του 2017 στο 22 (Β΄ τρίμ. 

17: 17), που αποτελεί την υψηλότερη τιμή των τελευταίων δέκα ετών, ενώ για 

τις μεγάλες εταιρείες εκτός του μεταποιητικού τομέα διατηρήθηκε στη συ-

γκριτικά υψηλή τιμή του 23, για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο. Παρόμοια εικόνα 

αποτυπώνει και η εξέλιξη του δείκτη Νikkei PMI στη μεταποίηση, καθώς ενώ 

τον Σεπτέμβριο ανήλθε στο 52,9 (Αύγ. 17: 52,2), ωστόσο η μέση τιμή του κατά 

το Γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε ελαφρά χαμηλότερα αυτής του Β΄ (52,4, Β΄ τρίμ. 

17: 52,7), αν και παραμένει μία από τις υψηλότερες των τελευταίων τριών 

ετών. Επισημαίνεται, επίσης, η κατά περίπου 4% ενίσχυση της συναλλαγματι-

κής ισοτιμίας του γιεν έναντι του δολαρίου κατά τους εννέα πρώτους μήνες 

του 2017. 

 Για άλλη μία φορά, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (ΤτΙ) στην τελευταία 

συνεδρίασή της διατήρησε αμετάβλητη την ιδιαίτερα χαλαρή νομισματική 

πολιτική, προκειμένου να στηρίξει την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την 

άνοδο του πληθωρισμού. Δεδομένου ότι η ΤτΙ μετέθεσε την επίτευξη του 

στόχου για τον πληθωρισμό (2,0%) για την αρχή του δημοσιονομικού έτους 

2019 (που ξεκινά τον Απρίλιο του 2019), δεν αναμένεται στο προσεχές διά-

στημα κίνηση προς πιο αυστηρή πολιτική. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοι-

χεία, ο πληθωρισμός τον Αύγουστο κινήθηκε ανοδικά φθάνοντας στο 0,7% 

έναντι 0,4% τους τέσσερις προηγούμενους μήνες. Αφαιρουμένων των νωπών 

τροφίμων, η εικόνα δεν διαφοροποιείται, καθώς και πάλι ανήλθε στο 0,7% 

από 0,5% τον Ιούλιο. 

 Συμπερασματικά, ο ρυθμός ανάπτυξης της ιαπωνικής οικονομίας το 2017 

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

η πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική και η επεκτατική δημοσιονομική πολιτι-

κή. Ταυτόχρονα, το υψηλό δημόσιο χρέος και ο ιδιαίτερα χαμηλός πληθωρι-

σμός θα παραμείνουν. Τέλος, η διάλυση του κοινοβουλίου, προκειμένου να 

διεξαχθούν πρόωρες εθνικές εκλογές, δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές 

αλλαγές στην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική.   

 

2.5 Κίνα 

 Εφικτή κρίνεται η επίτευξη του στόχου της κυβέρνησης για ρυθμό ανάπτυξης 

το 2017 «πλησίον του 6,5% ή και υψηλότερα εάν αυτό είναι εφικτό» δεδομέ-

νου ότι το Α΄ εξάμηνο η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 6,9%, ενώ 

για τα εναπομείναντα δύο τρίμηνα οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις του Bloom-

berg είναι 6,7% και 6,6% αντίστοιχα. Συνεπώς, για το σύνολο του 2017 ο 

ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται, ότι θα διαμορφωθεί στο 6,7%-6,8% (2016: 

6,7%). Για το 2018, σύμφωνα με τις συγκλίνουσες προσδοκίες, αναμένεται 

μικρή επιβράδυνσή του στο 6,4%. Εκτιμούμε, ωστόσο, ότι η εξέλιξη ορισμέ-

ΓΡΑΦΗΜΑ 12 
Πρόδρομος Δείκτης Tankan Μεγάλων Επιχειρήσεων 
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ΑΕΠ Πληθωρισμός Παρ. Επιτόκιο 

2016 2017f 2016 2017f 2016 2017f 

 

      

Κίνα 6.70 6.80 2.00 1.70 4.35 4.35 

Ινδία 8.00 7.50 5.00 5.20 6.25 6.05 

Ρωσία -0.20 1.70 7.10 4.00 10.00 8.10 

Βραζιλία -3.60 0.60 8.80 3.50 13.75 7.15 
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νων πρόδρομων δεικτών, των ναύλων, της παραγωγής ηλεκτρισμού και της 

αυξημένης ζήτησης της Κίνας για πρώτες ύλες καθιστούν πιθανόν έναν υψη-

λότερο, τελικά, ρυθμό ανάπτυξης, όπως συμβαίνει και φέτος. 

 Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορούν και τα επιμέρους στοιχεία. Κατά 

τους οκτώ πρώτους μήνες του 2017 τόσο η βιομηχανική παραγωγή όσο και οι 

λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν με ρυθμούς υψηλότερους της αντίστοιχης πε-

ριόδου του 2016 (6,7% έναντι 6,0% και 10,4% έναντι 10,3% αντίστοιχα). Πα-

ράλληλα, ο πρόδρομος δείκτης Caixin PMI στη μεταποίηση διαμορφώθηκε το 

Γ΄ τρίμηνο του 2017 στο 51,2 από 50,1 το Β΄ τρίμηνο.  

 Επομένως, τουλάχιστον για φέτος, το ενδεχόμενο μιας απότομης συγκράτη-

σης του ρυθμού ανάπτυξης φαίνεται πως έχει αποφευχθεί. Ωστόσο, σε ένα 

βαθμό αυτό έχει επιτευχθεί από τη σημαντική αύξηση των νέων χρηματοδο-

τήσεων, που συνολικά στο οκτάμηνο υπερέβησαν τα 13,8 τρισ. γουάν από 

11,7 τρισ. το περσινό οκτάμηνο. Ταυτόχρονα, παρά την προσπάθεια συγκρά-

τησης του ετήσιου ρυθμού αύξησης της ποσότητας χρήματος στην οικονομία,  

αυτός συνεχίζει να είναι σχετικά υψηλός (βάσει του Μ2, οκτάμηνο 17: 10,1%, 

οκτάμηνο 16: 12,3%). 

 Επίσης, η ανατίμηση του γουάν, έναντι του δολαρίου κατά περίπου 4,0% από 

την αρχή του χρόνου, ασκεί περιοριστική επίδραση στο εμπορικό πλεόνασμα 

της Κίνας έναντι των ΗΠΑ απομακρύνοντας το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προχω-

ρήσουν στην εισαγωγή δασμών ή άλλων περιορισμών στα κινέζικα προϊόντα. 

Ευνοϊκά προς αυτήν την κατεύθυνση επιδρά και η πιθανώς πιο σταδιακή αύ-

ξηση των επιτοκίων από τηn Fed (από ό, τι αρχικά προβλεπόταν), καθώς περι-

ορίζεται η πίεση για διολίσθηση του γουάν. 

 Παρόμοια εικόνα αποτυπώνει και η αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσί-

μων της χώρας, συνολικά κατά $98 δισ., στους εννέα πρώτους μήνες του 

έτους έναντι μείωσής τους κατά $164 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016. 

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου το πλεό-

νασμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας ανήλθε στα $274 δισ. (από $338 δισ. 

το 2016), καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,6% σε ετήσια βάση και οι 

εισαγωγές κατά 17,8% (οκτάμηνο 16: -8,1% και -9,1%, αντίστοιχα). 

 Συμπερασματικά, ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος δεν αναμένεται να διαφοροποι-

ηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, τα χρόνια διαρθρωτικά προβλή-

ματα στην οικονομία παραμένουν, μεταξύ των οποίων και ο ιδιαίτερα υψηλός 

δανεισμός, προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία η νέα 

κινεζική ηγεσία που θα αναδειχθεί από το συνέδριο του Οκτωβρίου.   

 

2.6 Ρωσία 

 Η οικονομική δραστηριότητα το Ά εξάμηνο του έτους έχει ενισχυθεί σημα-

ντικά, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε στο 2,5% σε 

ετήσια βάση από 0,5% το Ά τρίμηνο και συρρίκνωση κατά 0,5% την αντίστοι-

χη περίοδο το 2016.  

 Οι πρόδρομοι δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας παρουσίασαν επιβρά-

δυνση από τη μεριά της προσφοράς, ενώ αντίθετη τάση παρατηρείται από τη 

μεριά της ζήτησης. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε με μικρότερη ένταση 

στο 1,1%, ετησίως, τον Ιούλιο από 3,5%,εξαιτίας, κυρίως, της επιβράδυνσης 

στον τομέα της μεταποίησης. Ο τομέας των κατασκευών συνέχισε να αυξάνε-

ται, ενώ η παραγωγή πετρελαίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Οι πραγμα-

τικοί μισθοί και ο όγκος των λιανικών πωλήσεων αυξήθηκαν πάνω από τις 

εκτιμήσεις.  

 Οι πληθωριστικές πιέσεις τους τελευταίους δύο μήνες έχουν περιοριστεί κα-

θώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Αύγουστο αυξήθηκε με μικρότερη 

ένταση στο 3,3% από 3,9% τον Ιούλιο. Βασική αιτία της μείωσης των τιμών 

ΓΡΑΦΗΜΑ 14 
Συναλλαγματική Ισοτιμία & Διαθέσιμα (σε δισ. $) 

Πηγή: Datastream | Οικονομική Ανάλυση  
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είναι η αντίστοιχη μείωση στις τιμές των τροφίμων και ιδιαίτερα στις τιμές 

των οπωροκηπευτικών στις οποίες οφείλεται κατά το ήμισυ η μείωση του 

δείκτη τιμών καταναλωτή. Αντίστοιχα, ο πυρήνας του πληθωρισμού μειώθηκε 

Αναμένεται ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει σε ιστορικά χαμηλά μέχρι να αντι-

στραφεί η τάση τους τελευταίους μήνες του έτους, εξαιτίας της εξομάλυνσης 

των τιμών των οωροκηπευτικών, και εν συνεχεία κυρίως λόγω της αποδυνά-

μωσης του εγχώριου νομίσματος έναντι του ευρώ.  

 Το Σεπτέμβριο, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας προχώρησε στη μείωση όλων 

των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης όπως αναμενόταν. Η Κεντρική Τράπε-

ζα εκτιμά ότι η τρέχουσα μείωση του πληθωρισμού είναι προσωρινή και 

εξακολουθεί να βλέπει μεσοπρόθεσμα κινδύνους για τις τιμές.  

 

2.7 Βραζιλία 

 Σύμφωνα με τον πρόδρομο δείκτη της οικονομίας από την Κεντρική Τράπεζα 

της Βραζιλίας, η δραστηριότητα αυξήθηκε σε υψηλότερο από το αναμενόμενο 

ρυθμό τον Ιούλιο. Επιπλέον, οι υπόλοιποι πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας 

σηματοδοτούν ότι μετά από την ενδεκάμηνη ύφεση, η οικονομία έφθασε σε 

σημείο καμπής κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, 

ενισχύοντας τα σημάδια μιας κυκλικής ανάκαμψης που υποστηρίζεται από 

την απότομη μείωση του πληθωρισμού (που στήριζε την αύξηση των πραγμα-

τικών μισθών), αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την δημι-

ουργία θέσεων εργασίας. 

 Τους τελευταίους μήνες η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε σημαντική βελτί-

ωση, εντούτοις παρά τις ισχυρές επιδόσεις, η παραγωγή συνεχίζει να βρίσκε-

ται 17,8% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου του 2013.  

 Εκτιμάται ότι ο βιομηχανικός τομέας θα ωφεληθεί σταδιακά αλλά ουσιαστικά 

από τη σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, τη μείωση των 

πραγματικών επιτοκίων και την αυξανόμενη ζήτηση (η οποία προέρχεται από 

σταθεροποίηση των επενδύσεων) από την Αργεντινή (βασική αγορά για τις 

εξαγωγές μεταποίησης της Βραζιλίας). 

 Οι τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες και οι αντίστοιχες προσδοκίες για τον πλη-

θωρισμό καθώς και το εγχώριο νόμισμα BRL, παρά την αυξημένη πολιτική 

αβεβαιότητα αναμένεται να ενθαρρύνουν την Κεντρική Τράπεζα να συνεχί-

σει τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον παράγοντες που 

μπορούν να την επηρεάσουν είναι η σημαντική βραδύτητα που χαρακτηρίζει 

την αγορά εργασίας και τα χαμηλά επίπεδα του βαθμού αξιοποίησης παρα-

γωγικών δυνατοτήτων στον τομέα της μεταποίησης. 

 

2.8 Ινδία 

 Το πραγματικό ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους επιβραδύνθη-

κε περαιτέρω και χειρότερα από τις εκτιμήσεις, στο 5,7% ετησίως από 6,1% 

το πρώτο τρίμηνο. Η επιβράδυνση αυτή οφείλεται στην αποδυναμωμένη 

ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση, γεγονός που αντιστάθμισε τη θετική από-

δοση των επενδύσεων. Επιπλέον, σημαντική μείωση σημείωσαν οι εξαγωγές.  

 Σε όρους προστιθέμενης αξίας, η αγροτική και βιομηχανική παραγωγή υποχώ-

ρησαν το δεύτερο τρίμηνο. Από τους τομείς της βιομηχανίας, τη χαμηλότερη 

αύξηση σημείωσαν τα μεταλλεία και η μεταποίηση, αντισταθμίζοντας τους 

υψηλούς ρυθμούς που παρατηρούνται στους τομείς των κατασκευών και των 

επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου 

και νερού). Η επιβράδυνση στη μεταποίηση οφείλεται στον περιορισμό της 

παραγωγής, καθώς οι κατασκευαστές πιθανόν να επέλεξαν τη χρήση των απο-

θεμάτων με αφορμή την επιβολή του νέου έμμεσου φόρου από την 1η Ιουλίου.  

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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 Η μη-αναμενόμενη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας αυξάνει 

την αβεβαιότητα για τα επόμενα τρίμηνα. 

 Μετά το ιστορικό χαμηλό του ετήσιου ρυθμού του δείκτη τιμών καταναλωτή 

το πρώτο εξάμηνο του έτους, η τάση αυτή αντιστράφηκε τον Ιούλιο. Ενδεικτι-

κά, ο πληθωρισμός τον Αύγουστο ανήλθε στο 3,4% από 1,5% τον Ιούνιο, που 

είναι και το ιστορικά χαμηλό. Αντίστοιχη αύξηση σημείωσε και ο πυρήνας του 

πληθωρισμού τους ίδιους μήνες, ενώ το υψηλό αποτέλεσμα βάσης και η αύ-

ξηση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου αναμένεται να ενισχύσουν 

τις πληθωριστικές πιέσεις.  

 Με βάση τα παραπάνω δεν αναμένουμε κάποια αλλαγή στη νομισματική 

πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας το επόμενο τρίμηνο.  

 Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε το Β’ τρίμηνο 

εξαιτίας της χειροτέρευσης του εμπορικού ελλείμματος. Αντίθετα, θετική συμ-

βολή είχε η διεύρυνση του χρηματοοικονομικού και κεφαλαιουχικού πλεονά-

σματος εξαιτίας της σημαντικής αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων. 

 

2.9 Ελλάδα 

 Στις 20 Ιουλίου το Εκτελεστικό Συμβούλιο του IMF ενέκρινε Επί της Αρχής 

(Approval in Principal) μία προληπτική Συμφωνία Stand - By (SBA) για την 

Ελλάδα, ύψους περίπου €1,6 δισ. Ωστόσο, η χρηματοδότηση θα πραγματο-

ποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν συγκεκριμένες και αξιόπιστες 

διασφαλίσεις για την ελάφρυνση του χρέους από τους Ευρωπαίους εταί-

ρους, ώστε να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα του και υπό τον όρο να παρα-

μένει σε ορθή τροχιά το οικονομικό πρόγραμμα της χώρας. Η συμφωνία θα 

λήξει στις 31.08.18, λίγο μετά τη λήξη του προγράμματος του ESM. Το IMF 

θα συμμετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης του προγράμματος με τον ESM, 

ενώ με βάση το νέο πρόγραμμα η πρώτη και η δεύτερη αξιολόγηση προ-

γραμματίζεται να πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο και τον Αύγουστο 

του 2018 αντίστοιχα.  

 Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος και η εκταμί-

ευση της πρώτης υποδόσης ύψους €7,7 δισ. στις 10 Ιουλίου, καθώς και η 

υπογραφή της νέας συμφωνίας με το IMF συνέβαλλαν στη βελτίωση του 

κλίματος. Προς την κατεύθυνσή αυτή, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε 

στις 24 Ιουλίου την έξοδο στις αγορές με ανταλλαγή τίτλων του ομολόγου 

λήξης το 2019 με κουπόνι (4,75%) και την έκδοση ομολόγου πενταετούς 

διάρκειας λήξης το 2022. Το πενταετές ομόλογο έχει ημερομηνία διακανονι-

σμού την 1η Αυγούστου και είναι ύψους €3 δισ. (€1,57 δισ. από ανταλλαγή 

και €1,43 δισ. νέα κεφάλαια) με κουπόνι 4,375%. Το υφιστάμενο υπόλοιπο 

του ομολόγου λήξης το 2019 διαμορφώθηκε στα €2,5 δισ. έναντι €4,0 δισ. 

που ίσχυε πριν. 

 Παράλληλα, στις 18.08.17 η Fitch αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα 

της χώρας σε “Β-“ από “CCC” με θετικό Outlook, όταν αντίστοιχες ήταν και οι 

αποφάσεις της Moody's στις 23.06.17 για αναβάθμιση στο “Caa2” από “Caa3” 

με θετικό από σταθερό Outlook και της S&P στις 21.07.17 με επιβεβαίωση της 

αξιολόγησης σε “Β-“ αλλάζοντας το Outlook σε θετικό από σταθερό. 

 Η ελληνική οικονομία, πάρα την αυξημένη αβεβαιότητα, κατάφερε να δια-

τηρήσει τη δυναμική της. Το Β’ τρίμηνο του 2017 το πραγματικό ΑΕΠ αυξή-

θηκε κατά 0,8% σε ετήσια βάση σημειώνοντας τριμηνιαία μεταβολή 0,5%, 

αντίστοιχη του Α’ τριμήνου του έτους. Συνολικά το Α’ εξάμηνο το ΑΕΠ αυξή-

θηκε κατά 0,6% σε ετήσια βάση (H1.16: - 0,6% ΥοΥ), επίδοση η οποία αποτε-

λεί την καλύτερη σε επίπεδο Α’ εξαμήνου από το 2008 (H1.08: 0.6%). Ειδικό-

τερα, το Β’ τρίμηνο, σύμφωνα με τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, η 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ| Οικονομική Ανάλυση 
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άνοδος του ΑΕΠ, σε ετήσια βάση, συνδέεται με την αύξηση της εγχώριας 

ζήτησης κατά 0,7% ΥοΥ, λόγω της αύξησης της ιδιωτικής και της δημοσίας 

κατανάλωσης, όταν αντίθετα ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαί-

ου μειώθηκε. Επίσης, θετικά συνέβαλε η πτώση του εμπορικού ελλείμματος 

κατά €809 εκατ., καθώς η άνοδος των εξαγωγών υπερκέρασε την αντίστοιχη 

άνοδο των εισαγωγών.  

 Ταυτόχρονα το Β’ τρίμηνο του έτους, με βάση μη εποχικά εξομαλυμένα 

στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο 21,1% από 23,1% την αντί-

στοιχη περίοδο του 2016, ενώ κατά μέσο όρο το Α’ εξάμηνο του έτους δια-

μορφώθηκε στο 22,2%, με παράλληλη αύξηση της απασχόλησης κατά 1,9% 

σε ετήσια βάση.  

 Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η εκ νέου αύξη-

ση του σχετικού δείκτη τον Σεπτέμβριο -στο υψηλότερο επίπεδο από τα 

τέλη του 2014- οι βελτιωμένες ταξιδιωτικές εισπράξεις ενόψει και των εκτι-

μήσεων για μια καλή τουριστική περίοδο και η θετική πορεία του λιανικού 

εμπορίου και της βιομηχανίας δημιουργούν προσδοκίες ότι η θετική δυνα-

μική της οικονομίας θα διατηρηθεί. Σύμφωνα με προβλέψεις μας το 2017 

θα επιτευχθεί ανάπτυξη 1,2% φτάνοντας το 2018 στο 2,1%, ενώ το ποσο-

στό ανεργίας το 2017 θα διαμορφωθεί στο 21,6% προσεγγίζοντας το 2018, 

το 19,7%. 

 Αντίστοιχα για το 2017 το Υπουργείο Οικονομικών ( Προσχέδιο Προϋπολογι-

σμού 2018) αναμένει ανάπτυξη ύψους 1,8%, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση 

συγκλίνει και το IMF (World Economic Outlook, Οκτ. 17) μετά την προς τα 

κάτω αναθεώρηση των προβλέψεων του Ιουλίου (2,1%). Ωστόσο, αν και η 

πρόβλεψή μας εμφανίζεται πιο συγκρατημένη, υπονοεί για το Β’ εξάμηνο 

του έτους ανάπτυξη ύψους 1,7% σε ετήσια βάση, δηλαδή τον ανώτερο ρυθ-

μό σε επίπεδο Β’ εξαμήνου από το 2007, υποθέτοντας ότι η οικονομία θα 

κινηθεί με ένα σταθερό τριμηνιαίο ρυθμό μεταβολής κοντά στο 1,0%.  

 H επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, καθώς και οι προσδοκί-

ες για βελτιωμένες συνθήκες ρευστότητας και μακροοικονομικές προοπτι-

κές περιόρισαν τις πιέσεις στο δεκαετές spread του Ιουλίου, στις 485 μβ. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τον Ιούλιο, η νέα πενταετής έκδοση υπερκαλύφθη-

κε 2,2 φορές και επιπλέον τον Αύγουστο η πιστοληπτική διαβάθμιση της 

χώρας αναβαθμίστηκε από τη Fitch στη βαθμίδα Β-. Αν και η οικονομική 

αβεβαιότητα, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η «σφικτή» 

δημοσιονομική πολιτική συνεχίζουν να αποτελούν τροχοπέδη στην αναπτυ-

ξιακή πορεία, ο βασικός κίνδυνος στο σενάριο για κέρδη στην αγορά κρατι-

κών ομολόγων το 2017 είναι η εξέλιξη της τρίτης αξιολόγησης του οικονομι-

κού προγράμματος. Επομένως, οι προσδοκίες για ενδεχόμενες καθυστερή-

σεις στα στάδια εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίας επανέφεραν 

σενάρια πολιτικού ρίσκου, με αποτέλεσμα να ενδυναμωθεί η επιφυλακτική 

στάση των επενδυτών. Ως αποτέλεσμα, το Γ’ τρίμηνο του 2017 χαρακτηρί-

στηκε από αποκλιμάκωση της προηγούμενης δυναμικής με το spread να 

κινείται ανοδικά, φτάνοντας τον Σεπτέμβριο στις 519 μβ. Παρόλα αυτά, οι 

αποτιμήσεις αντικατοπτρίζουν, πλέον, ακριβώς την πορεία των θεμελιωδών 

μεγεθών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μοντέλο αποτιμήσεων του ελληνι-

κού δεκαετούς spread, η «δίκαιη» τιμή (fair value) βρίσκεται κοντά στις 496 

μονάδες βάσης (μβ), δηλαδή υπερτιμημένο κατά 25 μβ σε σχέση με το επί-

πεδο που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο. Ιστορικά, το μέγεθος της απόκλισης 

είναι σχετικά χαμηλό, αλλά απεικονίζει τη συγκριτική βελτίωση του δείκτη 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αποκλιμάκωση του 

μεσοσταθμικού spread των χωρών της Ευρωπαϊκής περιφέρειας. Αντίθετα, 

πιέσεις προς τα πάνω για τις αποτιμήσεις του 10ετούς spread δημιουργεί το 

γεγονός ότι παρά την βελτίωση της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής 

οικονομίας, το ΑΕΠ της χώρας δεν συγκλίνει με τους ρυθμούς ανάπτυξης 

των υπολοίπων χωρών. 

Πηγή: Οικονομική Ανάλυση  
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Παραμένουμε σε μια ευνοϊκή κυκλική συγκυρία για το παγκόσμιο χρηματοπιστω-

τικό σύστημα. Η ανάπτυξη παγκοσμίως είναι θετική και σε πολλές οικονομίες 

επιταχυνόμενη, ενώ παράλληλα δεν παρατηρούνται πληθωριστικές πιέσεις.  

Το περιβάλλον αυτό συνεχίζει να συνθέτει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τις ριψοκίνδυ-

νες αξίες. 

 Οι ακριβές αποτιμήσεις, το πολιτικό ρίσκο και η σύσφιξη της νομισματικής 

πολιτικής από κάποιες κεντρικές τράπεζες μάς οδηγούν στη διατήρηση υπο-

επενδεδυμένης θέσης στις μετοχικές αγορές. Ωστόσο, επιδιώκουμε την επί-

τευξη alpha στα χαρτοφυλάκιά μας μέσω επιμέρους κλαδικών ( τραπεζικός 

κλάδος και ενέργεια στις ΗΠΑ) και γεωγραφικών τοποθετήσεων 

(υπερεπένδυση στις αναδυόμενες αγορές). Αναβαθμίζουμε, επίσης, τη θέση 

μας στα εμπορεύματα και στο πετρέλαιο από ουδέτερη σε θετική. 

Στις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές, τώρα, διατηρούμε την υπερεπενδε-

δυμένη θέση μας στις μετοχές της Ευρωζώνης, καθώς τα θεμελιώδη βελτιώ-

νονται και οι αποτιμήσεις του EuroStoxx είναι σε πιο ελκυστικά επίπεδα 

έναντι των άλλων κύριων αγορών. Για πρώτη φορά, την τελευταία πενταετί-

α, οι εκτιμήσεις για το EPS της τρέχουσας χρονιάς αναθεωρούνται ανοδικά 

στη διάρκεια της χρονιάς σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χρονιές, όπου οι 

εκτιμήσεις αναθεωρούνταν πτωτικά. Επίσης,  τα θεμελιώδη βελτιώνονται 

τόσο σε επίπεδο μόχλευσης όσο και ρευστότητας. Από τις κύριες αγορές, ο 

DAX 30 παραμένει η επιλογή μας, καθώς είναι από τις πλέον φθηνές. Στην 

περιφέρεια, ο δείκτης IBEX 35 της Ισπανίας συγκεντρώνει αρκετά χαρακτηρι-

στικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπεραπόδοση, ωστόσο το πολιτι-

κό ρίσκο δημιουργεί επιφυλακτικότητα. 

Στις ΗΠΑ διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές της μεγάλης κε-

φαλαιοποίησης (S&P 500), ενώ διατηρούμε την ουδέτερη θέση μας για αυ-

τές τις μικρής κεφαλαιοποίησης. Οι εκτιμήσεις διαμορφώνονται για υψηλό-

τερους ρυθμούς αύξησης των EPS για τον S&P 600 έναντι του S&P 500 τα 

δύο επόμενα τρίμηνα και ιδιαίτερα στο Q4 ’17. Ο λόγος της υποεπενδεδυμέ-

νης θέσης μας είναι κυρίως οι τρέχουσες αποτιμήσεις, αλλά και οι επερχόμε-

03 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Διατηρούμε αμυντική θέση στις μετοχικές 

αγορές λόγω αποτιμήσεων. Στις ΗΠΑ 

προτιμούμε τον τραπεζικό κλάδο,  

τα μη κυκλικά προϊόντα και την ενέργεια.  

Αναβαθμίζουμε  τη θέση μας στα 

εμπορεύματα, ενώ υποβαθμίζουμε  

τη θέση μας στα εταιρικά ομόλογα 

υψηλών αποδόσεων της Ευρωζώνης. 
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νες αυξήσεις των επιτοκίων από την Fed μαζί με τη μείωση του ενεργητικού 

της, τα οποία θα έχουν αντίκτυπο στις μελλοντικές αποτιμήσεις των μετο-

χών.  Σε κλαδικό επίπεδο διατηρούμε την προτίμηση μας για τον τραπεζικό 

κλάδο και αυτόν των μη κυκλικών αγαθών, ενώ αναβαθμίζουμε τη θέση μας 

στον κλάδο της ενέργειας σε υπερεπενδεδυμένη. 

Όπως και προηγουμένως, διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στις 

αναδυόμενες μετοχικές αγορές, κυρίως λόγω της θετικής δυναμικής των 

οικονομιών, της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αλλά και της συνεχιζόμενης 

αδυναμίας του δολαρίου. Οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία συνεχίζουν να 

αναθεωρούνται ανοδικά και πιο έντονα από αυτές των ανεπτυγμένων αγο-

ρών. Παράλληλα, οι αποτιμήσεις παραμένουν πιο ελκυστικές τόσο έναντι 

των ανεπτυγμένων όσο και σε απόλυτα μεγέθη.  

Από τις χώρες BRIC προτιμούμε την Κίνα, όπου και διατηρούμε υπερεπενδε-

δυμένη θέση. Η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και ο ρυθμός ανάπτυξης 

αναμένεται να πλησιάσει το 7% για το 2017. Οι προσδοκίες για την κερδοφο-

ρία διατηρούν το θετικό momentum, με τις εκτιμήσεις για το EPS 2018 να 

έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά στη διάρκεια του έτους. 

 Στα κρατικά ομόλογα, τώρα, παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι. 

Η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε φάση επιτάχυνσης της ανάπτυξης 

από το 2,1% πιθανώς προς το 2,5 το 2018. Επιπλέον, η τρέχουσα απόδοση 

των δεκαετών ομολόγων αποκλίνει σε σημαντικό βαθμό από τον ετήσιο 

ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ (3,8%) του Β’ τριμήνου του 2017, 

με το οποίο υπάρχει μακροχρόνια συσχέτιση.  Τέλος, οι αυξήσεις των επιτο-

κίων από την Fed, καθώς και η μείωση του ισολογισμού της είναι αρνητικοί 

παράγοντες για την αγορά των ομολόγων.  Όλα τα παραπάνω συνηγορούν 

στην υποεπενδεδυμένη θέση μας στα κρατικά ομόλογα ΗΠΑ. 

Η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης (πάνω από τον 

μακροχρόνιο μέσο όρο). Παρατηρούμε και εδώ, όπως και στις ΗΠΑ, την δε-

καετή απόδοση της Γερμανίας να αποκλίνει σημαντικά από τον ετήσιο ρυθ-

μό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ της Ευρωζώνης (3,3%). Παραμένουμε 

υποεπενδεδυμένοι στα γερμανικά ομόλογα διότι είναι ιδιαίτερα ακριβά  

και ο περιορισμός ρευστότητας από την ECB αποτελεί σημαντικό αρνητικό 

παράγοντα. 

Διατηρούμε ουδέτερη θέση για τα κρατικά ομόλογα των αναδυομένων αγο-

ρών, καθώς η υπερβάλλουσα απόδοση που προσφέρουν (carry) παραμένει 

ελκυστική σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες σταθερού εισοδήματος και 

σε σχέση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. 

 Στα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης οι αποτιμήσεις είναι ακρι-

βές αν λάβουμε υπόψη το spread ανά μονάδα effective duration. Συνεπώς, 

διατηρούμε ουδέτερη θέση στα εταιρικά ομόλογα. Προτιμούμε τις εκδόσεις 

των εταιρειών ΗΠΑ. 

 Στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση, 

καθώς οι αποτιμήσεις είναι ακριβές, παρόλο που η συγκεκριμένη κατηγορία 

ευνοείται στη φάση του οικονομικού κύκλου που βρισκόμαστε. 

 Η ισοτιμία EURUSD παραμένει σε ανοδική τάση, με κινητήριο μοχλό, αρχικά, 

την ανακούφιση από το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, αλλά στη συνέχει-

α λόγω της δυναμικής της ευρωπαϊκής οικονομίας και των προσδοκιών για 

περιορισμό της νομισματικής τόνωσης στην Ευρωζώνη, τάσεις οι οποίες 

είχαν υποτιμηθεί λόγω της εστίασης στις πολιτικές εξελίξεις. Είναι πιθανόν 

να έχουμε ήδη εισέλθει σε μια περίοδο αύξησης της ζήτησης για ευρώ τόσο 

από κεντρικές τράπεζες όσο και από άλλους πιο συντηρητικούς θεσμικούς 

επενδυτές (συνταξιοδοτικά ταμεία, αμοιβαία κεφάλαια μακροχρόνιας δια-

κράτησης και πραγματικές επενδυτικές ροές). Μια υποχώρηση του spread 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Επενδυτικές θέσεις 

Πηγή: Επενδυτική Στρατηγική 
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Αναδυομένων Αγορών  
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EURUSD  Υπέρ EUR   

USDJPY  Ουδέτερη  
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Εμπορεύματα Θετική ↑  

Χρυσός  Ουδέτερη  ↑  

Πετρέλαιο  Θετική  ↑  
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των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων ΗΠΑ-ΕΖ προς τις 120 μβ, προς το 

τέλος του 2018, θα ισοδυναμούσε με μια ισοτιμία κοντά στο,1,23. Όμως, η 

ανοδική κίνηση του ευρώ πάνω από την περιοχή του 1,20 θεωρείται υψηλό-

τερου κινδύνου, καθώς πολλοί από τους παράγοντες, οι οποίοι βρίσκονται 

πίσω από την ανοδική κίνησή του από το 1,05, έχουν αρχίσει να αποτιμώ-

νται επαρκώς (περιορισμός του QE από την ECB), ενώ μερικοί από αυτούς 

διατρέχουν τον κίνδυνο να αναστραφούν (ευνοϊκό πολιτικό κλίμα). Αναμέ-

νουμε διατήρηση της ανοδικής τάσης του EURUSD με νέα ζώνη διακύμαν-

σης 1,1450-1,2600. 

 Στο USDJPY περιμένουμε μία συνέχιση της ανόδου της ισοτιμίας. Όπως ανα-

φέρουμε και στην εν λόγω ενότητα, η Ιαπωνία παραμένει η μόνη από τις 

βασικές οικονομίες της οποίας η κεντρική τράπεζα δεν σηματοδοτεί οποιον-

δήποτε περιορισμό στις πολιτικές παροχής ρευστότητας, ενώ παράλληλα 

έχει σαφή στόχο για την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου στο 0%. Αυτοί οι 

παράγοντες είναι ιδιαίτερα αρνητικοί για το Yen. Αναμένουμε αρχικά μια 

ανοδική κίνηση της ισοτιμίας προς τα 118, αλλά μετατοπίζουμε το αναμενό-

μενο εύρος πτωτικά στο 105-120, καθώς τα οικονομικά στοιχεία στην Ιαπω-

νία εκπλήσσουν θετικά. 

 Στην ισοτιμία EURGBP, η αβεβαιότητα που συνδέεται με το Brexit παραμέ-

νει υψηλή.  Ένα πιο σκληρό Brexit θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα οδυνηρό 

για τη Μεγάλη Βρετανία. Ένα πολύ αρνητικό σενάριο είναι ήδη προεξοφλη-

μένο. Θεωρούμε ότι σε μακροχρόνιο ορίζοντα η στερλίνα προσφέρει σημα-

ντική αξία αντιστάθμισης των κινδύνων της Ευρωζώνης. Αναμένουμε διακύ-

μανση στη ζώνη 0,84-0,93. 

 Αναβαθμίζουμε τη θέση μας στον χρυσό σε ουδέτερη από αρνητική. Συνολι-

κά, αναμένουμε δυνατότερη ανάπτυξη στον υπόλοιπο κόσμο και σε συνδυ-

ασμό με ένα σχετικά αδύναμο δολάριο μας κάνει να περιμένουμε σταθερο-

ποίηση στην τιμή του χρυσού. Επιπλέον, τόσο οι αυξημένες γεωπολιτικές 

ανησυχίες όσο και οι καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις που έχουν αυξηθεί 

συνηγορούν σε στήριξη της τιμής. 

 Αναβαθμίζουμε τη θέση μας στο πετρέλαιο από ουδέτερη σε θετική. Η τιμή 

του πετρελαίου ενισχύθηκε το τρίτο τρίμηνο λόγω ενίσχυσης της παγκόσμι-

ας οικονομικής δραστηριότητας. Η αδυναμία του δολαρίου και η ισχυρή 

οικονομική ανάπτυξη των αναδυομένων αγορών θα ωθήσουν ανοδικά  

την τιμή. 
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Κρατικά Ομόλογα: Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υποτονικός το επό-

μενο διάστημα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρωζώνη (κάτω του 2%), καθώς η 

οικονομία έχει υποστεί δομικές αλλαγές, που συνηγορούν σε ασθενέστερες πλη-

θωριστικές πιέσεις. Η ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ έχει εν 

μέρει προεξοφληθεί από την αγορά και ο μόνος άγνωστος παράγοντας είναι ο 

βαθμός περιορισμού της ρευστότητας από την ECB. Εκτιμούμε ότι τα κρατικά ομό-

λογα Ευρωζώνης θα υποχωρήσουν περισσότερο από τα κρατικά ΗΠΑ, αλλά και 

στις δύο κατηγορίες η πτώση θα είναι περιορισμένη. 

Μετά από μια απότομη άνοδο στα τέλη Ιουνίου, οι αποδόσεις κρατικών ομολό-

γων ΗΠΑ και Ευρωζώνης υποχώρησαν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου λόγω χαμη-

λών προσδοκιών για τον πληθωρισμό, όπου αντιστράφηκε η τάση και κινήθη-

καν ανοδικά λόγω της προσπάθειας της κυβέρνησης να ψηφιστεί η μείωση της 

φορολογίας.  

 

4.1 Κρατικά Ομόλογα ΗΠΑ 

 Η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε φάση επιτάχυνσης της ανάπτυξης 

από το 2,1% πιθανώς προς το 2,5%, το 2018. Στη φάση αυτή, ιστορικά, οι 

ομολογιακές αποδόσεις στις ΗΠΑ παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις. Επιπλέον, 

η τρέχουσα δεκαετής απόδοση αποκλίνει σε σημαντικό βαθμό από τον ετή-

σιο ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ (3,8%) του Β’ τριμήνου του 

2017, καθώς και του μέσου όρου (3,6%) της τελευταίας πενταετίας με τον 

οποίο υπάρχει μακροχρόνια συσχέτιση. 

 Χρησιμοποιώντας τη φάση του κύκλου που βρίσκεται η αμερικανική οικονο-

μία (βάσει του πρόδρομου δείκτη ISM του μεταποιητικού τομέα), τα βασικά 

χαρακτηριστικά της καμπύλης των αποδόσεων (επίπεδο, κλίση και καμπυ-

λότητα) των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, την πραγματική απόδοση 

της πενταετούς διάρκειας και τον δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας (VIX) 

του αμερικανικού χρηματιστηρίου εκτιμούμε, ότι η «δίκαιη» απόδοση 

04 
ΟΜΟΛΟΓΑ Αναμένουμε οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις 

των ομολόγων ΗΠΑ να κινηθούν σε λίγο 

υψηλότερα επίπεδα, δεδομένων των ήπιων 

πληθωριστικών πιέσεων. 

Οι γερμανικές μακροχρόνιες αποδόσεις 

αναμένουμε να κινηθούν υψηλότερα, 

καθώς αποσύρει το QE η ECB. 

Προτιμούμε τα εταιρικά ομόλογα 

επενδυτικής διαβάθμισης εκδοτών ΗΠΑ. 

Αποδόσεις 10ετίας ΗΠΑ  
& Πληθωριστικές προσδοκίες ΗΠΑ 
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(yield) για τη δεκαετή διάρκεια σε ορίζοντα εξαμήνου θα είναι περίπου 

35μβ υψηλότερα σε σύγκριση με εκείνη που διαμορφώθηκε στο τέλος του 

Σεπτεμβρίου (2,33%), δηλαδή περίπου στο 2,70%. Η μικρή αύξηση σε σύ-

γκριση με την αντίστοιχη εκτίμηση (2,60%) της προηγούμενης έκδοσης της 

Επενδυτικής Στρατηγικής οφείλεται, κυρίως, στη μείωση της κλίσης της 

καμπύλης των αποδόσεων λόγω της ενίσχυσης της βραχυπρόθεσμης από-

δοσης (2Υ), που σημειώθηκε από τα τέλη Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.  

 Μετά το κύμα πωλήσεων που παρατηρήθηκε στα Treasuries μετά τον Αύ-

γουστο του 2015, η ζήτηση εμφανίζεται να ανακάμπτει, καθώς η ηπιότερη 

ρητορική της Fed (σε σχέση με το 2015) σε συνδυασμό με τη δυνατότερη 

παγκόσμια (εκτός ΗΠΑ) ανάκαμψη δεν υποχρεώνει τις κεντρικές τράπεζες 

σε πωλήσεις δολαριακών αποθεμάτων με σκοπό την υποστήριξη των νομι-

σμάτων τους έναντι του δολαρίου (όπως παρατηρήθηκε στην Κίνα). Έτσι οι 

διεθνείς τοποθετήσεις σε αμερικανικά ομόλογα του δημοσίου προσεγγί-

ζουν τα υψηλά αυτά. Παράλληλα, και οι κερδοσκοπικές θέσεις, εάν και 

έχουν υποχωρήσει λίγο από τα πολύ υψηλά επίπεδα του Ιουνίου (στις +1,1 

τυπικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο, από  +1,3) εμφανίζουν μια αγορά 

long), η οποία προεξοφλεί ήδη πολλά θετικά νέα. Στατιστικά δεν προκύπτει 

σήμα πώλησης από τις υπερβολικές αυτές long τοποθετήσεις και συνδυα-

στικά οι ροές αυτές μάλλον θετικές κρίνονται για την αγορά.  

 Οι προβλέψεις της Fed για τις αυξήσεις επιτοκίων, έως το τέλος του 2018, 

θα ήταν εν δυνάμει πολύ αρνητικές για την αγορά και εξακολουθούν να 

έχουν απόκλιση από τις προσδοκίες των επενδυτών (μια έως δυο έως το 

τέλος του 2018). Αναμένουμε μια σχετικά πιο περιοριστική,   από τις αγορές, 

νομισματική πολιτική. Η επόμενη αύξηση της Fed θα λάβει χώρα στη συνε-

δρίαση της 13ης Δεκεμβρίου με πιθανότητα 77%, σύμφωνα με το Bloom-

berg και το 2018 αναμένουμε 1-2 αυξήσεις επιτοκίων. Εφόσον αναμένουμε, 

ότι οι πληθωριστικές πιέσεις (σε τιμές και μισθούς) θα είναι περιορισμένες 

και δεδομένου ότι η αγορά έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει τις αυξή-

σεις επιτοκίων από την Fed, περιμένουμε σχετικά μικρή αύξηση των αποδό-

σεων των ομολόγων. 

 Η τεχνική εικόνα των τιμών της αμερικανικής δεκαετίας, (TY1 Comdty), είναι 

ουδέτερη. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, οι τιμές των ομολόγων κινούνται 

πτωτικά και το ίδιο ισχύει για τους τεχνικούς δείκτες. Επιπλέον ο MACD 

έδωσε πρόσφατα σήμα πώλησης. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι τιμές κι-

νούνται ανοδικά τόσο για τα ομόλογα όσο και για τους τεχνικούς δείκτες, 

και το προ μηνών σήμα αγοράς του MACD παραμένει σε ισχύ. 

 Παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι στα κρατικά ομόλογα ΗΠΑ.  

 

4.2 Κρατικά Ομόλογα Γερμανίας 

 Η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται σε φάση δυνατής (πάνω από τον μα-

κροχρόνιο μέσο όρο) ανάπτυξης γύρω στο 2%. Οι ομολογιακές αποδόσεις ι-

στορικά παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις στην φάση αυτή. Επιπλέον, η τρέχου-

σα δεκαετής απόδοσης της Γερμανίας γύρω στα 0,5% αποκλίνει σε σημαντικό 

βαθμό από τον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ της Ευρωζώ-

νης (3,3%) του B’ τριμήνου του 2017, καθώς και του μέσου όρου (2,1%) της 

τελευταίας πενταετίας με τον οποίον υπάρχει μακροχρόνια συσχέτιση. Στο 

στάδιο αυτό οι προσδοκίες διατήρησης της πολιτικής της ποσοτικής χαλάρω-

σης της ΕΚΤ συνεχίζει να δρα ανασταλτικά σε όποιες ανοδικές εξάρσεις. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 24 
Επενδύσεις σε US Treasuries  
(επίσημος τομέας και Κίνα) 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 25 
Z-Score κερδοσκοπικών θέσεων σε US Treasuries 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 23 
Δεκαετία ΗΠΑ και Ονομαστικό ΑΕΠ 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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 Χρησιμοποιώντας τη φάση του κύκλου που βρίσκεται η οικονομία της Ευρω-

ζώνης (βάσει του γενικού πρόδρομου δείκτη οικονομικού κλίματος), τα βασι-

κά χαρακτηριστικά της καμπύλης των αποδόσεων (επίπεδο, κλίση και καμπυ-

λότητα) των γερμανικών κρατικών ομολόγων, την πραγματική απόδοση της 

πενταετούς διάρκειας και τον δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας (VDAX) του 

γερμανικού χρηματιστηρίου εκτιμούμε, ότι η «δίκαιη» απόδοση (yield) για τη 

δεκαετή διάρκεια σε ορίζοντα εξαμήνου θα είναι περίπου 25μβ υψηλότερα 

σε σύγκριση με εκείνη που διαμορφώθηκε στο τέλος του Σεπτεμβρίου 

(0,47%), δηλαδή περίπου στο 0,70%, η οποία είναι ίδια με την αντίστοιχη 

εκτίμηση της προηγούμενης έκδοσης της Επενδυτικής Στρατηγικής. 

 H διαφορά στη δεκαετή απόδοση μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας διαμορφώνεται 

περίπου στις 190μβ (έναντι των 235μβ που ήταν στο τέλος του 2016) που 

κρίνεται ότι είναι πολύ υψηλή σε σχέση με τη διαφορά μεταξύ του πληθωρι-

σμού στις ΗΠΑ (βάσει του Δείκτη Τιμών της Προσωπικής Καταναλωτικής Δα-

πάνης) και του πληθωρισμού της Γερμανίας (βάσει του Δείκτη Τιμών του Κα-

ταναλωτή). Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο πληθωρισμός 

στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 1,8%, υψηλότερα, σε σύγκριση με τον πλη-

θωρισμό στις ΗΠΑ στο 1,4%. Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης συνολικά βρίσκε-

ται στο 1,5%. Αντίστοιχα, σχετική σύγκλιση παρατηρούμε και στις διαφορές 

στην πραγματική ανάπτυξη, αλλά και σε πρόδρομους δείκτες, σύγκλιση που 

δεν δικαιολογεί το υψηλό αυτό spread στα ομόλογα. Συνεκτιμώντας την εξέλι-

ξη των στοιχείων του πληθωρισμού, των κύριων πρόδρομων οικονομικών 

δεικτών, του ρυθμού ανάπτυξης και του παραγωγικού κενού (output gap), 

αναμένουμε σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (6-12 μήνες) μείωση της διαφοράς 

στην απόδοση της δεκαετίας μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας προς το επίπεδο των 

100μβ. 

 Η ECB θα προχωρήσει σε μείωση της χορήγησης ρευστότητας στο σύστημα 

από τον Ιανουάριο του 2018, με τη σχετική ανακοίνωση να αναμένεται στις 26 

Οκτωβρίου. Εκ των πραγμάτων, η ρευστότητα στο σύστημα θα αρχίσει να 

περιορίζεται δεδομένου ότι η ECB δεν έχει μεγάλα περιθώρια περαιτέρω αγο-

ράς χρέους των κρατών-μελών, καθώς μπορεί να διακρατά μόνο το 1/3 του 

χρέους κάθε χώρας. Ερωτηματικό αποτελεί ποια θα είναι τα συγκεκριμέ-

να  μέτρα που θα λάβει η ECB, αλλά κι η αντίδρασή της στην ενίσχυση του 

ευρώ, γεγονός που θα μπορούσε να καθυστερήσει τον περιορισμό της ρευ-

στότητας. Είναι πιθανό, ύστερα από την πρόσφατη άνοδο των ευρωπαϊκών 

αποδόσεων και του ευρώ, η αγορά να έχει προεξοφλήσει ήδη έναν περιορι-

σμό των μηνιαίων αγορών ομολόγων από τα 60 δισ. προς τα 30.  

 Μια επιστροφή του ευρωπαϊκού πολιτικού κινδύνου (ιταλικές εκλογές, Κατα-

λονία και άλλες εθνικιστικές τάσεις) θα προσέφερε στήριξη στα γερμανικά 

ομόλογα. 

  Η τεχνική εικόνα των τιμών της γερμανικής δεκαετίας, (RX1 Comdty) είναι 

αρνητική. Βραχυπρόθεσμα, οι τιμές των ομολόγων κινούνται πτωτικά και 

ισχύει το ίδιο για τους τεχνικούς δείκτες, όπου και αυτοί κινούνται πτωτικά. 

Να τονίσουμε εδώ, ότι αυτό που αναφέρθηκε στην προηγούμενη στρατηγική 

με τη μη ύπαρξη ξεκάθαρης τάσης στις τιμές, ισχύει ακόμα. Ο δείκτης κινείται 

ανάμεσα στο 0,20% και  0,50% σε επίπεδο yield, έχοντας ταλαντωθεί αρκετές 

φορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα. Μεσοπρόθεσμα τόσο οι τιμές των 

ομολόγων όσο και  οι τεχνικοί δείκτες κινούνται πτωτικά.  

 Παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι στα γερμανικά κρατικά ομόλογα, διότι 

είναι ιδιαίτερα ακριβά και ο περιορισμός της ρευστότητας από την ECB απο-

τελεί, μακροχρόνια τουλάχιστον, σημαντικό αρνητικό παράγοντα.  

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 28 

Spreads ομολόγων περιφέρειας Ευρωζώνης 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 27 
Απόκλιση 10ετών αποδόσεων και πληθωρισμού 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 26 
Δεκαετία Γερμανίας και Ονομαστικό ΑΕΠ 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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4.3 Ομόλογα αναδυομένων αγορών: Ουδέτερη Θέση  

 Τα κρατικά ομόλογα αναδυομένων αγορών συνέχισαν να πρωταγωνιστούν 

στις αποδόσεις για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο σημειώνοντας κέρδη άνω του 

2,0%, ενώ από την αρχή του έτους η απόδοση διαμορφώνεται στο 9,0% και 

13,0% για τα κρατικά ομόλογα σε δολάριο και σε τοπικό νόμισμα αντίστοι-

χα. Οι θετικές αποδόσεις στο τρίμηνο προέκυψαν από την πτώση των 

spreads, καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες και ανέκαμψαν οι τιμές των 

ομολόγων του Μεξικό και της Τουρκίας, χωρών με σημαντική βαρύτητα 

στον δείκτη.  

 To spread του δείκτη κρατικών ομολόγων αναδυομένων αγορών (JP Mor-

gan EMBI Plus Sovereign) έκλεισε στις 317μβ, σχετικά χαμηλότερα (0,7 τυ-

πικές αποκλίσεις) από τον ιστορικό μέσο όρο. Παρά την πτώση του spread, 

τα ομόλογα αναδυομένων αγορών συνεχίζουν να εμφανίζονται περισσό-

τερο ελκυστικά από τις περισσότερες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος . 

Μόνο τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης σε δολάριο διατη-

ρούν φθηνότερες αποτιμήσεις. 

 Οι αναδυόμενες οικονομίες καταγράφουν ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, 

ενώ διευρύνεται η ψαλίδα με τις ανεπτυγμένες οικονομίες . Οι χώρες 

BRIC, με εξαίρεση την Ινδία, διανύουν μια χρονιά επιταχυνόμενης ανάπτυ-

ξης και πτωτικού πληθωρισμού. Το περιβάλλον αυτό δίνει τη δυνατότητα 

στις κεντρικές τράπεζες να διατηρούν χαλαρή νομισματική πολιτική, καθώς 

είναι ευνοϊκό για τα τοπικά νομίσματα, δεδομένης της πλεονασματικής 

θέσης στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, ενώ και το δολάριο περιμέ-

νουμε ότι θα παραμείνει αδύναμο. 

 Παρά τα θετικά θεμελιώδη, απουσιάζουν οι ισχυροί καταλύτες για σημα-

ντική περαιτέρω συρρίκνωση των spreads. Η υποτίμηση του δολαρίου 

έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό αποτυπωθεί στη συρρίκνωση των spreads από 

τα υψηλά του 2016, ενώ τα επιτόκια στις αναπτυγμένες αγορές δύσκολα να 

υποχωρήσουν πολύ χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.  

 Η αναζήτηση, από τους επενδυτές, ικανοποιητικών αποδόσεων σε ένα πε-

ριβάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων παραμένει σημαντικός παράγοντας, 

που συνεχίζει να τροφοδοτεί το ενδιαφέρον για ομόλογα αναδυομένων 

αγορών. Οι εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων αναδυομένων αγο-

ρών, φέτος, μέχρι τον Σεπτέμβριο, ανέρχονταν σε 92 δισ. δολάρια, το δεύ-

τερο μεγαλύτερο ποσό των τελευταίων 13 ετών. Σωρευτικά από το 2004, 

έχουν εισρεύσει σε ομόλογα αναδυομένων αγορών 486 δισ. δολάρια, με το 

ιστορικό υψηλό να έχει καταγραφεί το 2013 στα 500 δισ. Ωστόσο, σαν πο-

σοστό των συνολικών εισροών σε αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήμα-

τος για την ίδια περίοδο, το 12,5% έχει κατευθυνθεί στις αναδυόμενες αγο-

ρές. (Με βάση τον Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index 

Value Unhedged USD (LEGATRUU Index), οι αναδυόμενες αγορές έχουν  

βάρος 7,8%). H απότομη εισροή επενδυτικών κεφαλαίων σε ομολογιακά 

αμοιβαία κεφάλαια αναδυομένων αγορών είναι πολύ πιθανό σε περι-

βάλλον αποστροφής στον κίνδυνο να προκαλέσει μαζικές πωλήσεις και 

σημαντική πτώση στις αποτιμήσεις.  

 Διατηρούμε την ουδέτερη θέση στις αναδυόμενες αγορές , καθώς η υπερ-

βάλλουσα απόδοση που προσφέρουν (carry) παραμένει ελκυστική σε σχέ-

ση με τις υπόλοιπες κατηγορίες σταθερού εισοδήματος και σε σχέση με τον 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Ωστόσο, η μεγάλη και απότομη δημοφιλία της 

συγκεκριμένης κατηγορίας επένδυσης μπορεί να σηματοδοτεί μία διόρθω-

ση τους επόμενους μήνες, την οποία, όμως, θα χρησιμοποιούσαμε σαν 

ευκαιρία για αγορά, καθώς τα θεμελιώδη παραμένουν αρκετά ισχυρά.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

2016 2017f 2016 2017f 2016 2017f

Κίνα 6,70 6,70 2,00 1,70 4,35 4,35
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Ρωσία -0,20 1,70 7,10 4,00 10,00 8,10
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ΓΡΑΦΗΜΑ 29 
Spreads αναδυομένων αγορών και Δολάριο 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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4.4 Εταιρικά ομόλογα επενδυτικής αξιολόγησης: Διατηρούμε ουδέτερη θέση 

στα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης, διότι οι αποτιμήσεις είναι ακριβές αν 

λάβουμε υπόψη το spread ανά μονάδα effective duration. 

 Στο Γ’ τρίμηνο, τα εταιρικά IG ομόλογα εξακολούθησαν την ανοδική τους 

πορεία, αλλά δεν ξεπέρασαν την απόδοση των ομολόγων υψηλής απόδο-

σης. Τα εταιρικά ομόλογα IG ΗΠΑ ενισχύθηκαν 1,5% ενώ τα ευρωπαϊκά 

1,1%. 

 Στη φάση της ανάπτυξης που βρίσκεται ο πρόδρομος επιχειρηματικός δεί-

κτης ISM του μεταποιητικού τομέα (υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου 

όρου του και ταυτόχρονα κινείται με αυξητική τάση) τα αμερικανικά εταιρι-

κά ομόλογα (IG) καταγράφουν ιστορικά μέση πραγματική απόδοση 2,3% 

(σε ετησιοποιημένη βάση), η οποία είναι η χαμηλότερη από τις τέσσερις 

φάσεις του οικονομικού κύκλου (επιβράδυνση=5,3%, ύφεση=4,9%, ανά-

καμψη=4,9%). Συγκριτικά, σημειώνεται ότι τα αμερικανικά κρατικά ομόλο-

γα καταγράφουν αντίστοιχη απόδοση 0,4% στη φάση που βρίσκεται η αμε-

ρικανική οικονομία. 

 Στην Ευρώπη, στη φάση της ανάπτυξης που βρίσκεται ο γενικός πρόδρομος 

δείκτης του οικονομικού κλίματος (επίσης υψηλότερα του μακροχρόνιου 

μέσου όρου του και ταυτόχρονα κινείται με αυξητική τάση) τα εταιρικά 

ομόλογα (IG) καταγράφουν ιστορικά μέση  πραγματική απόδοση 0,7% (σε 

ετησιοποιημένη βάση), η οποία είναι η χαμηλότερη από τις τέσσερις φά-

σεις του οικονομικού κύκλου (επιβράδυνση=3,9%, ύφεση=4,7%, ανάκαμ-

ψη=4,1%). Συγκριτικά σημειώνεται, ότι τα γερμανικά κρατικά ομόλογα 

καταγράφουν αντίστοιχη απόδοση 0,2% στη φάση που βρίσκεται η οικονο-

μία της Ευρωζώνης. 

 Η ανάλυση των θεμελιωδών των εταιρειών στις ΗΠΑ {ως δείγμα λαμβάνε-

ται ο S&P500 (ex financials)} δείχνει ότι οι δείκτες μόχλευσης παραμένουν 

κοντά σε υψηλά δωδεκαετίας (Net Debt/EBITDA 1,74x Q2:17), ωστόσο υ-

πάρχει μικρή βελτίωση (υψηλό Net Debt /EBITDA 1,80x Q3:16). Ο δείκτης 

κάλυψης τόκων (Ebitda) διαμορφώθηκε στο 10,43x στο Q2:17 και είναι η 

υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2015. Στην Ευρωζώνη {ως δείγμα λαμβά-

νεται ο EuroStoxx (ex financials)}, ο δείκτης Net Debt/EBITDA διαμορφώθη-

κε στο 2,35x στο Q2:17, στο χαμηλότερο επίπεδο από το Γ’ τρίμηνο του 

2014 (υψηλό 12ετίας 2,78x), ενώ ο δείκτης κάλυψης τόκων διαμορφώθηκε 

στο 7,66x, σε υψηλά δεκαετίας.  

 Τα spreads των ομολόγων επενδυτικής αξιολόγησης στις ΗΠΑ έχουν υπο-

χωρήσει στις 114μβ από 122μβ στα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο, η μέση διάρκεια 

των εκδόσεων παρέμεινε στα 7,7 έτη (ιστορικός μέσος όρος 6,4 έτη) και 

άρα το spread ανά μονάδα κινδύνου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα 

του ιστορικού μέσου όρου. Σχετικά με τα θεμελιώδη, βελτιώνονται οριακά, 

καθώς ο δείκτης Net Debt/EBITDA έχει υποχωρήσει ελαφρώς, αλλά βρίσκε-

ται ακόμα στα υψηλότερα επίπεδα από το 2004 (1.74x έναντι υψηλού 1.8x, 

που κατέγραψε στο Α’ τρίμηνο του 2016). 

 Αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα, οι αποτιμήσεις έχουν επι-

δεινωθεί με το spread να έχει υποχωρήσει στις 50μβ και τη μέση διάρκεια 

(effective duration) να είναι στα 5,3 έτη. Τα θεμελιώδη βελτιώνονται με το 

Net Debt/EBITDA να υποχωρεί (2.35x από υψηλό 2.64x στο Α’ τρίμηνο του 

2016), αλλά οι ακριβές αποτιμήσεις συνηγορούν σε ουδέτερη θέση. Επί-

σης, σημασία έχει πόσο σύντομα η ECB θα σταματήσει την αγορά εταιρι-

κών ομολόγων. 

 Διατηρούμε ουδέτερη θέση στα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής αξιολόγη-

σης. Προτιμούμε τις εκδόσεις των εταιρειών ΗΠΑ.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 30 
US IG Spreads και δείκτης μεταβλητότηταςVix 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 32 
HY Spread / Effective Duration Standardized 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 31 
IG Spread / Effective Duration Standardized 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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4.5 Εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης: Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση, καθώς οι αποτιμή-

σεις είναι ακριβές.  

 Στη φάση της ανάπτυξης που βρίσκεται ο πρόδρομος επιχειρηματικός δείκτης ISM του μετα-

ποιητικού τομέα, τα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης (ΗΥ) καταγράφουν, 

ιστορικά, μέση πραγματική απόδοση 5,1% (σε ετησιοποιημένη βάση), η οποία είναι αρκετά 

υψηλότερη έναντι εκείνης των αμερικανικών εταιρικών ομολόγων επενδυτικής διαβάθμισης (IG) 

και αποτελεί την τρίτη υψηλότερη από τις αποδόσεις των τεσσάρων φάσεων του κύκλου 

(επιβράδυνση=5,5%, ύφεση=1,5%, ανάκαμψη=9,9%). 

 Στην Ευρώπη, στη φάση της ανάπτυξης που βρίσκεται ο γενικός πρόδρομος δείκτης του 

οικονομικού κλίματος, τα εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης (ΗΥ) καταγράφουν, ιστορι-

κά, μέση μηνιαία πραγματική απόδοση 5,3% (σε ετησιοποιημένη βάση), η οποία είναι, επί-

σης, αρκετά υψηλότερη έναντι εκείνης των εταιρικών ομολόγων επενδυτικής διαβάθμισης 

(IG) και αποτελεί την τρίτη υψηλότερη από τις αποδόσεις των τεσσάρων φάσεων του κύκλου 

(επιβράδυνση=-5,5%, ύφεση=9,1%, ανάκαμψη=11,3%).  

 Τα spreads των ομολόγων υψηλής απόδοσης ΗΠΑ και Ευρώπης συνεχίζουν να συρρικνώνο-

νται, και διαμορφώθηκαν στο τέλος του τριμήνου στις 319μβ και 212μβ αντίστοιχα, χαμηλό-

τερα από τους ιστορικούς μέσους όρους. Αν συνυπολογίσουμε το ρίσκο διάρκειας, το spread 

ανά μονάδα ρίσκου είναι 0,5 και 1,2 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο 

αντίστοιχα. Παρόλο που η συγκεκριμένη κατηγορία ευνοείται στη φάση του οικονομικού 

κύκλου, διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση, καθώς οι τρέχουσες αποτιμήσεις είναι 

ακριβές. Ωστόσο, μεταβάλλουμε τη θέση μας εσωτερικά και προτιμούμε ομόλογα υψηλής 

απόδοσης ΗΠΑ έναντι Ευρωζώνης. 
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 Οι μετοχικές αγορές διατήρησαν την ανοδική τους πορεία για ένα ακόμη τρί-

μηνο, καθώς η παγκόσμια οικονομία διατηρεί τη θετική δυναμική της, η εται-

ρική κερδοφορία είναι υποστηρικτική, ενώ η τρέχουσα νομισματική πολιτική 

των κεντρικών τραπεζών λειτουργεί ευεργετικά για τις επενδύσεις με υψηλό-

τερο ρίσκο. H συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης ΗΠΑ και δημοκρατικών για την 

επέκταση του debt ceiling και οι προσδοκίες της αναμενόμενης φορολογικής 

μεταρρύθμισης περιόρισαν την αβεβαιότητα, με τη μεταβλητότητα να υποχω-

ρεί σε ιστορικά χαμηλά και να ενισχύεται στιγμιαία σε περιόδους έξαρσης του 

γεωπολιτικού ρίσκου. Οι επενδυτές δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την 

περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της Fed (τον Οκτώβριο ξεκινά-

ει ο περιορισμός του ισολογισμού της, ενώ αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω 

τα επιτόκια τον Δεκέμβριο). 

 Οι κυριότερες μετοχικές αγορές ενισχύθηκαν στο σύνολο τους στη διάρκεια 

του Γ΄ τριμήνου, με τη μεταβλητότητα να διατηρείται κοντά σε ιστορικά χα-

μηλά επίπεδα. Οι αναδυόμενες αγορές κατέγραψαν τα υψηλότερα κέρδη, 

ενώ υστέρησαν ο Nikkei 225 και ο FTSE 100.  

 Η δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας είναι θετική, με την πλειοψηφία των 

πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών να διαμορφώνονται σε υψηλό επίπε-

δο. Η Fed συνεχίζει τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα της νομισματι-

κής πολιτικής της, μέσω της αύξησης του βασικού επιτοκίου και της μείωσης 

του ενεργητικού της. Αντίθετα, ECB και BoJ συνεχίζουν την εφαρμογή της χα-

λαρής νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον οι κεντρικές τράπεζες των περισσότε-

ρων αναδυόμενων οικονομιών έχουν προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισμα-

τικής πολιτικής τους. Συνεπώς, το διεθνές περιβάλλον συνάδει με υψηλότε-

ρους ρυθμούς ανάπτυξης. Όμως, δεν πρέπει να υποτιμηθούν ο πολιτικός κίν-

δυνος και η γεωπολιτική αστάθεια που ελλοχεύουν σε κάποιες περιπτώσεις.  

 Οι τρέχουσες αποτιμήσεις δημιουργούν προβληματισμό, ιδιαίτερα στις ανε-

πτυγμένες αγορές που διαπραγματεύονται κοντά σε υψηλά δεκαπενταετίας 

(πίνακας 6), με τον S&P500 να είναι η πλέον ακριβή αγορά μεταξύ των κυριό-

τερων αγορών, ενώ στον αντίποδα οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζονται να 

είναι πιο ελκυστικές, γεγονός που αποτυπώνει και το υψηλότερο ρίσκο.  

05 
ΜΕΤΟΧΕΣ Η δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας και το 

θετικό momentum της εταιρικής κερδοφορίας 

διατηρεί τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά.  

Οι ακριβές αποτιμήσεις, ο περιορισμός των 

προσδοκιών για δημοσιονομική επέκταση στις 

ΗΠΑ και η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής 

από τις κεντρικές τράπεζες δημιουργούν 

προβληματισμό και μας οδηγούν στη 

διατήρηση υποεπενδεδυμένης θέσης.  

Ωστόσο, επιδιώκουμε την επίτευξη alpha  

στα χαρτοφυλάκιά μας μέσω επιμέρους 

κλαδικών και γεωγραφικών τοποθετήσεων. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 33 
Αποδόσεις κυριότερων μετοχικών αγορών  
στο Γ’ τρίμηνο 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Δείκτες αποτίμησης κυριότερων μετοχικών αγορών 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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S&P500 19,3 16,1 10 3,1 2,6 10 2,0% 2,0% 5 

EuroStoxx 16,5 14,1 8 1,7 1,6 6 3,1% 3,5% 3 

Nikkei 225 18,0 21,7 4 1,7 1,5 7 1,8% 1,5% 7 

MSCI World 18,2 16,1 8 2,6 2,2 8 2,4% 2,5% 5 

MSCI EM($) 13,5 13,2 6 1,6 2,0 2 2,9% 2,9% 4 
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 Πλησιάζοντας στο τέλος του 2017, οι μετοχικές αγορές έχουν προεξοφλήσει 

τους θετικούς ρυθμούς αύξησης EPS και πωλήσεων και εστιάζουν στις εκτιμή-

σεις για το 2018, όπου για την πλειοψηφία των κυριότερων αγορών αναμένε-

ται να υπάρξει επιβράδυνση των μεγεθών. Από τις αρχές του έτους, οι εκτι-

μήσεις για το EPS του 2017 και του 2018 έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά κατά 

6,5% στην Ιαπωνία, 5,2% στις αναδυόμενες αγορές, 1,2% για τις μετοχές στην 

Ευρωζώνη, ενώ αντίθετα στις ΗΠΑ έχουν αναθεωρηθεί πτωτικά 1,8%. Στον 

πίνακα 7 εμφανίζονται οι εκτιμήσεις για βασικά μεγέθη το 2017 και το 2018. 

 Η τεχνική εικόνα των μετοχικών αγορών βελτιώθηκε σε σχέση με το προη-

γούμενο τρίμηνο και παραμένει θετική. Οι δείκτες μεταβλητότητας των αγο-

ρών διαμορφώνονται χαμηλότερα του μέσο-μακροχρόνιου μέσου όρου, ενώ 

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

ζει να διατηρείται το τελευταίο διάστημα μεταξύ αρνητικού και θετικού 

προσήμου.  

 Η δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας και το θετικό momentum της εταιρι-

κής κερδοφορίας διατηρεί τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά. Οι ακριβές αποτι-

μήσεις, ο περιορισμός των προσδοκιών για δημοσιονομική επέκταση στις 

ΗΠΑ και η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες 

δημιουργεί προβληματισμό και μας οδηγούν στη διατήρηση υποεπενδεδυμέ-

νης θέσης. Ωστόσο, επιδιώκουμε την επίτευξη alpha στα χαρτοφυλάκια μας 

μέσω επιμέρους κλαδικών και γεωγραφικών τοποθετήσεων. 

 

5.1 ΗΠΑ: Υποεπενδεδυμένη θέση 

 Ο S&P500 έκλεισε για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο με κέρδη (+3,96%) και ανήλ-

θε σε νέα ιστορικά υψηλά (2.519,36 μονάδες), ενώ ο δείκτης μεταβλητότητας 

VIX κινείται σε ιστορικά χαμηλά. Τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου ξεπέρασαν τις 

προσδοκίες της αγοράς, με τους επενδυτές να αναμένουν τη φορολογική 

μεταρρύθμιση, που θα ωφελήσει την εταιρική κερδοφορία. 

 Οι προσδοκίες για τη φορολογική μεταρρύθμιση αποτελούν θετικό καταλύ-

τη για την ανοδική πορεία του S&P500, ωστόσο οι αναλυτές δεν έχουν εν-

σωματώσει στις εκτιμήσεις τους ακόμα πιθανές αλλαγές, όπως απεικονίζε-

ται στο γράφημα 34. Ο S&P500 έχει ενισχυθεί 18% από την επομένη των ε-

κλογών μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ οι αναλυτές την ίδια περίοδο δεν ανα-

θεώρησαν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για το EPS 2017 και 2018, καθώς δεν 

έχουν ενσωματώσει ακόμα προσδοκίες για τη φορολογική μεταρρύθμιση. 

 Η πλειοψηφία των πρόδρομων οικονομικών δεικτών διαμορφώνεται σε 

πολύ υψηλό επίπεδο. Τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία του τομέα της 

βιομηχανίας δείχνουν ότι συγκλίνουν με τους πρόδρομους δείκτες. Η Fed 

συνεχίζει την επιστροφή στην κανονικότητα της νομισματικής πολιτικής της. 

 Οι εταιρείες αρχίζουν τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου, με τις 

εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του EPS και 

των πωλήσεων (γράφημα 35). Εάν υλοποιηθούν, θα πρόκειται για τους χαμη-

λότερους ρυθμούς από το Q3:16, ωστόσο παραθέτοντας ιστορικά στοιχεία, τα 

εταιρικά αποτελέσματα ξεπερνούν τις προσδοκίες της αγοράς στις περισσότε-

ρες περιπτώσεις. 

 Η κυκλική εικόνα της εταιρικής κερδοφορίας εμφανίζεται βελτιωμένη, κα-

θώς, βάσει των εθνικών λογαριασμών, τα κέρδη των επιχειρήσεων ενισχύθη-

καν κατά περίπου 7% το Β’ τρίμηνο του 2017. Το στατιστικό υπόδειγμα που 

χρησιμοποιούμε για να εκτιμήσουμε τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής της κερδο-

φορίας των εταιρικών που απαρτίζουν τον δείκτη S&P500 καταδεικνύει ότι το 

9,0%, που διαμορφώνεται στην τρέχουσα συγκυρία, βρίσκεται κοντά στο 

«δίκαιο» επίπεδο του 6,0%. Το στατιστικό υπόδειγμα σηματοδοτεί σταδιακή 

βελτίωση του «δίκαιου» ρυθμού στο 9,0% στα τέλη του 2018, λόγω κυρίως 

ΓΡΑΦΗΜΑ 35 
Πορεία EPS & πωλήσεων ανά 3μηνο (ε/ε) για S&P500 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
Εκτιμήσεις για θεμελιώδη κυριότερων αγορών 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

 
EPS%  DPS%  Πωλήσεις%    

2017e 2018e 2017e 2018e 2017e 2018e 

 

      

S&P500 8,7% 13,6% 8,2% 7,2% 7,0% 7,2% 

EuroStoxx 21,7% 8,1% 3,0% 6,3% 3,8% 3,6% 

Nikkei 225 6,0% 5,9% 6,6% 4,9% 3,9% 2,2% 

MSCI World 11,9% 10,9% 6,8% 6,1% 6,6% 5,6% 

MSCI EM($) 25,9% 11,1% 13,1% 9,7% 9,9% 7,9% 

  
         

ΓΡΑΦΗΜΑ 34 
Πορεία εκτιμήσεων για EPS17 & EPS18 και S&P500 
(rebased Νοέμβριος 2016) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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των θετικών συνεπειών που θα προκύψουν από τη σημαντική ενίσχυση που 

έχει σημειωθεί τόσο στον πρόδρομο επιχειρηματικό δείκτη ISM του μεταποιη-

τικού τομέα όσο και στον λόγο των επιμέρους δεικτών των νέων παραγγελιών 

προς τα αποθέματα, αντισταθμίζοντας πλήρως την αρνητική επίδραση που θα 

προκύψει από τη μείωση της κλίσης (10Υ-2Υ) της καμπύλης των αποδόσεων 

των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.  

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

σε top-down προσέγγιση, με τον S&P500 να διαπραγματεύεται 20% υψηλότε-

ρα από τον μέσο όρο δεκαπενταετίας σε όρους Last12m P/E και P/BV, ενώ η 

κεφαλαιοποίηση του S&P500, ως ποσοστό του ΑΕΠ, βρίσκεται στο υψηλότερο 

σημείο από το τέλος του 2000, όπως φαίνεται στο γράφημα 36. Το στατιστικό 

υπόδειγμα που χρησιμοποιούμε για τον δείκτη P/E καταδεικνύει ότι το τωρινό 

επίπεδό του διαμορφώνεται σε «ακριβό» επίπεδο και σηματοδοτεί σταδιακή 

μείωση στο 18 στα τέλη του 2018. Συνδυάζοντας τις εκτιμήσεις αυτές (9,0% 

αύξηση στα EPS), το «δίκαιο» επίπεδο για τον δείκτη S&P500 είναι οι 2.300 

μονάδες. 

 Το ποσό που διατέθηκε για M&As στο Γ’ τρίμηνο ήταν το μικρότερο από το Β’ 

τρίμηνο του 2014, ενώ αντίστοιχη τάση παρατηρείται στο ποσό που διατέθηκε 

για επαναγορές ιδίων μετοχών και μερίσματα. Οι εταιρείες εμφανίζονται επι-

φυλακτικές εν αναμονή της φορολογικής μεταρρύθμισης, ωστόσο δεν θα απο-

κλείαμε το ενδεχόμενο οι ακριβές αποτιμήσεις να λειτουργούν αποτρεπτικά.  

 Οι εταιρείες διατηρούν τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε ιστορικά υψηλά επί-

πεδα ($1,58 τρισ.), με τους δείκτες μόχλευσης να παρουσιάζουν μικρή βελτί-

ωση (Net Debt / Ebitda 1,74x από 1,79x κατά μ.ο. τα τέσσερα προηγούμενα 

τρίμηνα), ωστόσο διατηρούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα 

(διαθέσιμα στοιχεία δωδεκαετίας). Τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα είναι απόρ-

ροια του γεγονότος ότι οι εταιρείες περιορίζουν το πόσο που διαθέτουν για 

M&As και για επαναγορές ιδίων μετοχών και μερίσματα και διαμορφώνεται 

σε επίπεδα 2014, τάση που αποτυπώνεται στο γράφημα 37. 

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

σμάτων, θα επηρεασθεί θετικά από το ενδεχόμενο παροχής κινήτρων επανα-

πατρισμού κεφαλαίων και φορολογικής ελάφρυνσης από την κυβέρνηση των 

ΗΠΑ και αρνητικά από την αύξηση του κόστους δανεισμού, καθώς πιθανόν θα 

περιορίσει την έκδοση ομολόγων προς όφελος των μετόχων. 

 Η τεχνική εικόνα του S&P 500 παραμένει θετική. Βραχυπρόθεσμα, ο δείκτης 

ενισχύθηκε, καταγράφοντας νέα υψηλά, καθώς έκλεισε πάνω από το εμπόδιο 

των 2.440 μονάδων, το οποίο επιβεβαιώθηκε σαν στήριξη και στα μέσα Αυ-

γούστου. Οι τεχνικοί δείκτες ενισχύονται και παρ’ όλο που ο RSI είναι σε υπε-

ραγορασμένα επίπεδα δεν φαίνονται ιδιαίτερα σημάδια ανησυχίας. Μεσο-

πρόθεσμα, η εικόνα δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη φορά. Ο S&P κι-

νείται ανοδικά, καθώς αντίστοιχα κινούνται ο RSI και ο MACD.  Ο RSI βρίσκεται 

σε υπεραγορασμένα επίπεδα, όπως συνέβαινε την προηγούμενη φορά, ενώ ο 

MACD δείχνει ίσως λίγο βαρύς. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η δυνα-

μική της κίνησης του S&P500 δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία προς το παρόν, 

παρόλο που η μεταβλητότητα βρίσκεται στο χαμηλό όλων των εποχών. 

 Η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της Fed θα επηρεάσει αρνητικά την 

πορεία της μετοχικής αγοράς των ΗΠΑ, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού με 

την κερδοφορία στο επόμενο διάστημα, να επιβραδύνει τις αποτιμήσεις να 

είναι υψηλές και την αγορά να προεξοφλεί νέα δημοσιονομική πολιτική, η 

οποία δεν έχει διασαφηνιστεί ακόμα. Η θετική τεχνική εικόνα υποστηρίζει τη 

συνέχιση της ανοδικής τάσης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε trading 

τοποθετήσεις, ωστόσο διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στη μετοχική 

αγορά των ΗΠΑ.  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 37 
Επαναγορές & μερίσματα, M&As (12m rolling data) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 36 
Κεφαλαιοποίηση S&P500 / ΑΕΠ (ονομαστικό) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Κλάδοι: Υπερεπενδεδυμένη θέση σε Χρηματοοικονομικά, Ενέργεια και Μη Κυ-

κλικά Προϊόντα  

 Το σύνολο των κλάδων, με εξαίρεση τα μη κυκλικά προϊόντα ενισχύθηκαν στη 

διάρκεια του Γ’ τριμήνου. Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι εταιρείες 

τεχνολογίας συνετέλεσαν, ώστε ο κλάδος να καταγράψει τις υψηλότερες 

αποδόσεις και ακολούθησε η ενέργεια, που παραμένει ο κλάδος με τις υψη-

λότερες απώλειες από την αρχή του έτους.  

 Χρησιμοποιώντας το Piraeus Equity Screening Model, το οποίο αξιολογεί τους 

κλάδους σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία και εκτιμήσεις για θεμελιώδη, αποτι-

μήσεις, τεχνική ανάλυση και consensus αγοράς και το υπόδειγμα αποτίμησης 

και επιλογής κλαδικών μετοχικών επενδύσεων σύμφωνα με μακροοικονομικά 

και χρηματοοικονομικά στοιχεία, οι κλάδοι που συγκεντρώνουν την προτί-

μησή μας είναι τα χρηματοοικονομικά, η ενέργεια και τα μη κυκλικά προϊό-

ντα. Στο γράφημα 39 παρατίθενται οι προτιμήσεις σε κλάδους βάσει του 

υποδείγματος, ενώ για λόγους πληρότητας αναφέρονται οι εκτιμήσεις των 

υπερβαλλουσών αποδόσεων στους κλάδους, για το κλείσιμο του μήνα. 

 

Κλάδος financials: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

 Τα stress tests της Fed έδειξαν ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ διαθέ-

τουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, γεγονός που ευνοεί τους μετόχους, κα-

θώς ενισχύει τη δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίου. Ο κλάδος έχει το χαμη-

λότερο payout ratio έναντι των υπολοίπων κλάδων, με δυνατότητα διατή-

ρησής του, σε αντίθεση με τον S&P500, όπου ο αντίστοιχος δείκτης υποχωρεί, 

όπως απεικονίζεται στο γράφημα 40. Παράλληλα, η κερδοφορία των τραπε-

ζών ευνοείται από την άνοδο των μακροχρόνιων επιτοκίων, ενώ είναι σα-

φής η πρόθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για χαλάρωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου. Ο χρηματοοικονομικός κλάδος διαπραγματεύεται με Last12m P/E 

16,0x (11%υψηλότερα μέσου όρου δεκαπενταετίας) έναντι 19,3x για τον 

S&P500 (20% υψηλότερα), εκτιμήσεις για αύξηση EPS 13% τo 2018, από τα 

υψηλότερα μεταξύ των κλάδων, ενώ ο κλάδος αναμένεται να έχει το 2017 

και το 2018 τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης μερίσματος (18,0% και 16,0% 

αντίστοιχα).  

 Η τεχνική εικόνα του κλάδου (S5FINL) είναι θετική. Βραχυπρόθεσμα ο δείκτης 

κινείται ανοδικά, υψηλότερα από το επάνω εύρος του ανοδικού καναλιού 

από το 2009, καταγράφοντας νέα υψηλά και πλησιάζει τα υψηλά του 2007. 

Οι τεχνικοί δείκτες (RSI και MACD) ενισχύονται, με τον MACD να έχει δώσει, 

πρόσφατα, σήμα αγοράς. Μεσοπρόθεσμα, ο δείκτης κινείται ανοδικά, είναι 

πάνω από τις 400 μονάδες που στο παρελθόν είχαν  λειτουργήσει σαν επίπε-

δο αντίστασης και αυτό ευνοεί μια κίνηση κοντά στα ιστορικά υψηλά του 

(510 μονάδες). Οι τεχνικοί δείκτες (RSI και MACD) κινούνται ανοδικά με τον 

RSI να βρίσκεται οριακά σε υπεραγορασμένα επίπεδα.  

 

Κλάδος ενέργειας: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

 Η υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου έπληξε το EPS για την πλειοψηφία 

των εταιρειών του κλάδου, καθώς υποχώρησε άνω του 90,0% από τo Q4:14 

έως το Q3:16. Η ανάκαμψη της τιμής του πετρελαίου ενίσχυσε την κερδοφο-

ρία με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς, ενώ οι προσδοκίες είναι ιδιαίτερα υψη-

λές για το Q3:17 (+45%) και το Q4:17 (+25%). Επιπλέον, δεν αποκλείουμε το 

ενδεχόμενο θετικών εκπλήξεων στα αποτελέσματα τριμήνου. Όπως απεικο-

νίζεται στο γράφημα 41, η τιμή του πετρελαίου έχει ενισχυθεί 8,0% την περίο-

δο Σεπτέμβριος 2016-Σεπτέμβριος 2017, ενώ ο κλάδος ενέργειας έχει υποχω-

ρήσει 3,0% και οι εκτιμήσεις για το EPS του 2017 και του 2018 έχουν υποβαθ-

μιστεί κατά 17,0% και 28,0% αντίστοιχα.   

ΓΡΑΦΗΜΑ 38 
Αποδόσεις κλάδων S&P500 στο Β’ τρίμηνο 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 39 
Εκτιμήσεις αποδόσεων κλάδων βάσει υποδείγματος 

Πηγή: Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 40 
Δείκτης payout ratio (μερίσματα & επαναγορές) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Η ποιότητα του ισολογισμού των εταιρειών έχει βελτιωθεί, με τους δείκτες 

μόχλευσης  να υποχωρούν από τα υψηλότερο σημείο της δεκαπενταετίας 

(Net Debt/Ebitda 2.2x το Q2:17 έναντι 2,9x στο Q3:16), το FCF των εταιρειών 

επανήλθε σε θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκε το Q2:17 στο 9,4% ως ποσο-

στό επί του συνολικού χρέους, το υψηλότερο από το Q2:14, ενώ οι αποτιμή-

σεις είναι σχετικά ακριβές, ωστόσο διαμορφώνονται σε καλύτερα επίπεδα σε 

σχέση με το παρελθόν. Παράλληλα, η ενέργεια έχει από τους υψηλότερους 

φορολογικούς συντελεστές (πάνω από 35,0%), οπότε μια οποιαδήποτε αλλα-

γή στον κλάδο θα έχει σημαντική επίδραση στα καθαρά κέρδη.   

 Η τεχνική εικόνα του κλάδου (S5ENRS) είναι θετική, παρουσιάζοντας βελτίω-

ση, έναντι της εικόνας του στην προηγούμενη Επενδυτική Στρατηγική, καθώς 

από ουδέτερη χαρακτηρίζεται πλέον θετική. Βραχυπρόθεσμα, ο δείκτης κινεί-

ται ανοδικά, έχοντας, όμως, ένα μικρό εμπόδιο τις 505 μονάδες. Εάν καταφέ-

ρει και το διασπάσει ανοδικά θα κινηθεί προς τις 565 μονάδες, που είναι και 

τα πρόσφατα υψηλά. Οι τεχνικοί δείκτες κινούνται ανοδικά και δεν βρίσκο-

νται σε υπεραγορασμένα επίπεδα. Μεσοπρόθεσμα, παρατηρούμε μια ανά-

καμψη από τα προ διμήνου χαμηλά, τα οποία υποστηρίζονται και από την 

κίνηση των τεχνικών δεικτών (RSI και MACD).  

 

Κλάδος των μη κυκλικών προϊόντων: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

 Η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την Fed αυξάνει το κόστος δανει-

σμού, επηρεάζοντας την πολιτική μόχλευσης των εταιριεών προς όφελος των 

μετόχων. Το άθροισμα των μερισμάτων και των επαναγορών ιδίων μετοχών 

ως ποσοστό προς τα καθαρά κέρδη και το Free Cash Flow των εταιρειών περι-

ορίζεται, με τον κλάδο των μη κυκλικών προϊόντων να επηρεάζεται σε μι-

κρότερο βαθμό, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 42. Το FCF, ως ποσοστό του 

συνολικού χρέους του κλάδου, διαμορφώνεται στο 22,8% (μ.ο. δεκαετίας 

25,6%) και ο δείκτης κάλυψης στο 12,6x (μ.ο. 13,0x), ενώ οι αντίστοιχοι δεί-

κτες για τον S&P500 (ex fin) διαμορφώνονται σε 17,4% (μ.ο. δεκαετίας 19,2%) 

και 10,4x (μ.ο. δεκαετίας  10,8x) αντίστοιχα. Παράλληλα, ο κλάδος είναι ακρι-

βός, όπως και το σύνολο της αγοράς, ωστόσο σε αντίθεση με την αγορά, δια-

πραγματεύεται πιο κοντά στον μέσο όρο δεκαπενταετίας. 

 Η τεχνική εικόνα του κλάδου (S5CONS) είναι ουδέτερη. Βραχυπρόθεσμα, ο 

δείκτης υποχωρεί το τελευταίο διάστημα και διέσπασε καθοδικά το επίπεδο 

των 560 μονάδων (προηγούμενη στήριξη). Οι τεχνικοί δείκτες κινούνται πτωτι-

κά και το σήμα πώλησης που δόθηκε από τον Ιούνιο, παραμένει σε ισχύ. Με-

σοπρόθεσμα, ο δείκτης κινείται καθοδικά, ωστόσο δεν έχει επηρεαστεί η ανο-

δική του τάση. Το ανοδικό κανάλι στο οποίο κινείται από το 2009 παραμένει 

ανέπαφο, αν και οι τεχνικοί δείκτες RSI και MACD  υποχωρούν. Η συνολική 

τεχνική εικόνα του δείκτη μας κάνει επιφυλακτικούς. 

 

Μικρή κεφαλαιοποίηση: Ουδέτερη θέση 

 Η μικρή κεφαλαιοποίηση (S&P600) ενισχύθηκε 5,62% στο Γ΄ τρίμηνο, κατα-

γράφοντας υψηλότερες αποδόσεις από τον S&P500, μετά από δύο τρίμηνα 

υποαπόδοσης, με την απόδοση από την αρχή του έτους να διαμορφώνεται 

στο 7,88% έναντι 12,53% για τον S&P500. H ανακοίνωση της αναμενόμενης 

φορολογικής μεταρρύθμισης ήταν ο καταλύτης για τη σημαντική άνοδο του 

δείκτη στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. 

 Οι αποτιμήσεις τόσο του S&P600 όσο και του S&P500 διαμορφώνονται κο-

ντά σε υψηλά δεκαπενταετίας (πίνακας 8), ενώ σε επίπεδο κερδοφορίας, στο 

γράφημα 43 απεικονίζονται οι εκτιμήσεις για υψηλότερους ρυθμούς αύξη-

σης EPS για τον S&P600 έναντι του S&P500 τα 2 επόμενα τρίμηνα, ιδιαίτερα 

στο Q4:17.  Στον αντίποδα, οι δείκτες μόχλευσης για τις εταιρείες του S&P600 

ΓΡΑΦΗΜΑ 42 
Μερίσματα & επαναγορές / FCF - καθαρά κέρδη 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Δείκτες αποτίμησης για S&P600 & S&P500 

  P/E P/BV  Div Yield  
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15y 
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S&P500 19,3 16,1 10 3,1 2,6 10 2,0% 2,0% 5 

S&P 600 22,7 18,3 10 2,1 1,8 8 1,6% 1,6% 6 

  
                  

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

ΓΡΑΦΗΜΑ 43 
%μτβ EPS ανά τριμ (ε/ε) - εκτιμήσεις για Q3, Q4 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 41 
Αποδόσεις πετρελαίου & κλάδου ενέργειας (Σεπ16-Σεπ17) 
και εξέλιξη εκτιμήσεων για EPS2017 & 2018 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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προβληματίζουν, με τον δείκτη κάλυψης τόκων να διαμορφώνεται στο 5,3x 

στο Q2:17 (4,9x χαμηλό δεκαπενταετίας) έναντι 10,4x για τον S&P500 (7,0x 

χαμηλό δεκαπενταετίας). Παράλληλα, ο Net Debt/Ebitda διαμορφώθηκε  

στο 2,3x (υψηλό δεκαπενταετίας) έναντι 1,7x για S&P500 (υψηλό δεκαπενταε-

τίας 1,8x). 

 Η τεχνική εικόνα του δείκτη (S&P 600 Small Cap) είναι θετική. Βραχυπρόθε-

σμα, ο δείκτης κινείται ανοδικά και βρίσκεται στο επάνω εύρος του ανοδικού 

καναλιού, που ισχύει από τα χαμηλά του 2009. Οι τεχνικοί δείκτες (RSI και 

MACD) κινούνται ανοδικά χωρίς να είναι σε υπεραγορασμένα επίπεδα. Αντί-

στοιχη εικόνα για τον δείκτη και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς ο δείκτης 

κινείται υψηλότερα από το επάνω εύρος του ανοδικού καναλιού, ενώ οι τεχνι-

κοί του δείκτες (RSI και MACD) κινούνται ανοδικά με τον RSI να βρίσκεται 

οριακά σε υπεραγορασμένα επίπεδα. 

 Διατηρούμε την ουδέτερη θέση 

 

5.2 Ευρωζώνη: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

 O EuroStoxx ενισχύθηκε 4,3% στο Γ΄ τρίμηνο, με τις αποδόσεις των κύριων 

μετοχικών αγορών να κινούνται εντός στενού εύρους (Dax-30 & Cac-40 4,1%), 

ενώ αποκλίσεις παρατηρήθηκαν στην περιφέρεια, με τον ιταλικό FTSE MIB να 

ενισχύεται 10,3% με επίκεντρο τις τράπεζες, ενώ ο Ibex35 υποχώρησε 0,6% 

λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας στην Καταλονία. 

 Ο περιορισμός του πολιτικού ρίσκου μετά τις εκλογές στη Γαλλία ίσως απο-

δειχθεί προσωρινός, μετά τις γερμανικές εκλογές και το δημοψήφισμα για 

την ανεξαρτησία της Καταλονίας. Ωστόσο, η μακροοικονομική  εικόνα βελτιώ-

νεται, με την πλειοψηφία των πρόδρομων οικονομικών δεικτών να διαμορ-

φώνονται σε υψηλά επίπεδα και να συγκλίνουν με αρκετά πραγματικά στοι-

χεία. Η ECB ενδεχομένως να συνεχίσει τη χαλαρή νομισματική πολιτική της 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω της πτωτικής αναθεώρησης των εκτι-

μήσεών της για τον πληθωρισμό των επομένων ετών. 

 Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 45, για πρώτη φορά στην τελευταία πενταετία, 

οι εκτιμήσεις για το EPS της τρέχουσας χρονιάς αναθεωρούνται ανοδικά στη 

διάρκεια της χρονιάς σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χρονιές, όπου οι εκτιμήσεις 

αναθεωρούνταν πτωτικά. Η ενίσχυση του ευρώ δεν επηρέασε αρνητικά τις 

εκτιμήσεις για το EPS, το οποίο έχει αναθεωρηθεί ανοδικά 2,0% το 2017.  

 Η κερδοφορία αναθεωρήθηκε ανοδικά σε επιμέρους περιοχές, με τις εκτιμή-

σεις για το EPS 2017 να αναθεωρούνται ανοδικά 6,2% για τον Dax-30, 0,8% για 

τον Cac-40, 8,8% για τον Ibex-35 και 7,7% για τον FTSE MIB. Στον πίνακα 9 

αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις για βασικά θεμελιώδη το 2017 και το 2018. 

 Τα θεμελιώδη βελτιώνονται τόσο σε επίπεδο μόχλευσης όσο και ρευστότη-

τας. Ενδεικτικά, ο δείκτης Net Debt / Ebitda διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο 

σημείο της τριετίας, στο 2,35x, ενώ ο δείκτης κάλυψης τόκων στο 7,66x κοντά 

σε υψηλά δεκαετίας. Σε επίπεδο αποτιμήσεων, ο EuroStoxx διαπραγματεύε-

ται κοντά στα υψηλά δεκαπενταετίας, ωστόσο έναντι του S&P500 διαπραγ-

ματεύεται σε πιο ελκυστικά επίπεδα, τόσο σε απόλυτα όσο και σε σχετικά 

μεγέθη, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 6.  

 Στις επιμέρους αγορές, ο Dax-30 παραμένει η επιλογή μας στις κύριες αγο-

ρές, καθώς είναι από τις πλέον φθηνές αγορές στην Ευρωζώνη, με ικανοποιη-

τικούς ρυθμούς ανάπτυξης, διασπορά της ανάπτυξης σε αρκετούς κλάδους, 

ενώ οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον δείκτη εξάγουν περισσότερο από 

10% στην Κίνα, περιοχή που είμαστε θετικοί. Στην περιφέρεια, ο δείκτης Ibex-

35 συγκεντρώνει αρκετά χαρακτηριστικά, που είναι πιθανόν να οδηγήσουν 

σε υπεραπόδοση έναντι της Ιταλίας (FTSE MIB), όπως ελκυστικές αποτιμήσεις 

(πίνακας 10), καλύτερο momentum κερδοφορίας και ικανοποιητικά μεγέθη  

ΓΡΑΦΗΜΑ 45 
Πορεία EPS ανά έτος για EuroStoxx - (rebased αρχή 
εκάστοτε έτους) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
Δείκτες αποτίμησης κυριότερων μετοχικών αγορών 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

Last 12m 
data  

P/E P/BV  Div Yield  

Latest 
15y 
avg 

Decile 
κατα-
νομής 

Lat-
est 

15y 
avg 

Decile 
κατανο-

μής 

Lat-
est 

15y 
avg 

Decile 
κατα-
νομής 

 

         

EuroStoxx 16,5 14,1 8 1,7 1,6 6 3,1% 3,5% 3 

Dax-30 14,2 13,8 6 1,8 1,5 8 2,8% 3,2% 4 

Cac-40 15,5 13,4 9 1,5 1,5 6 3,2% 3,5% 4 

Ibex-35 14,9 14,3 6 1,5 1,7 5 3,6% 4,5% 3 

FTSE MIB 27,4 15,3 9 1,2 1,3 6 3,4% 4,0% 2 

  
            

ΓΡΑΦΗΜΑ 44 
Αποδόσεις κυριότερων αγορών στην Ευρωζώνη 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
Εκτιμήσεις για θεμελιώδη κυριότερων αγορών 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

 
EPS%  DPS%  Πωλήσεις%    

2017e 2018e 2017e 2018e 2017e 2018e 

 

      

EuroStoxx 21,7% 8,1% 3,0% 6,3% 3,8% 3,6% 

Dax-30 16,6% 5,6% 8,4% 7,8% 4,7% 3,3% 

Cac-40 9,6% 6,3% 2,9% 5,8% 0,2% 4,5% 

Ibex-35 15,7% 9,6% -2,2% 7,1% 6,4% 4,4% 

FTSE MIB 64,0% 16,1% 14,8% 6,9% 5,6% 3,0% 
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σε επίπεδο EPS και πωλήσεων. Ωστόσο, το πολιτικό ρίσκο δημιουργεί επιφυ-

λακτικότητα. 

 Η συνολική τεχνική εικόνα του Euro Stoxx είναι θετική. Βραχυπρόθεσμα, ο 

δείκτης ενισχύεται και βρίσκεται πάλι στα υψηλά του 2015 και του Μαΐου του 

2017 (392 μονάδες). Λόγω του ότι βρίσκεται τρίτη φορά σε αυτό το επίπεδο, 

ίσως καθυστερήσει την ανοδική διάσπαση, καθώς το επίπεδο αυτό λειτουργεί 

σαν αντίσταση. Οι τεχνικοί δείκτες κινούνται ανοδικά, με τον MACD να έχει 

δώσει, πρόσφατα, σήμα αγοράς. Μεσοπρόθεσμα, η εικόνα είναι καλύτερη, 

καθώς ο δείκτης και οι τεχνικοί δείκτες κινούνται ανοδικά, ενώ επιπλέον ο 

δείκτης είναι προς το παρόν σε υψηλότερα επίπεδα από τα προηγούμενα 

κλεισίματα μήνα.  

 Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στην Ευρωζώνη, καθώς η οικονομί-

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

σεις κοντά σε ιστορικά υψηλά, αλλά σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με άλλες 

κύριες αγορές. 

 

5.3 Ιαπωνία: Υπερεπενδεδυμένη 

 Ο δείκτης Nikkei225 υστέρησε έναντι των κυριότερων αγορών στο Γ΄ τρίμηνο 

και ενισχύθηκε 1,61%, με τα κέρδη να περιορίζονται στο 1,43% σε όρους δο-

λαρίου, ενώ σε όρους ευρώ υποχώρησε 2,15% λόγω της υποτίμησης του γεν 

έναντι του ευρώ. Ιστορικά, η πορεία της ισοτιμίας του γεν έναντι των υπο-

λοίπων νομισμάτων, επηρεάζει σημαντικά την πορεία της μετοχικής αγο-

ράς, ωστόσο η αγορά στη διάρκεια του Γ΄ τριμήνου δεν επηρεάστηκε από την 

ισοτιμία γεν δολαρίου για ένα ακόμη τρίμηνο, καθώς η ανάπτυξη οφείλεται 

στην εσωτερική ζήτηση (κατανάλωση, επενδύσεις), όπως φαίνεται στο γράφη-

μα 46.  

 Η εκπλήρωση του στόχου του πληθωρισμού μετατέθηκε για αργότερα έναντι 

του αρχικού στόχου για το Α’ τρίμηνο του 2019, οπότε είναι αρκετά πιθανόν 

να συνεχιστεί η χαλαρή νομισματική πολιτική της BoJ για μεγαλύτερο διά-

στημα. Παράλληλα, ο πιο σημαντικός μεταποιητικός πρόδρομος δείκτης δια-

μορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.  

 Εκτός από τα θετικά μακροοικονομικά, η δυναμική της κερδοφορίας έχει αλ-

λάξει παρόλο που το γεν έχει ανατιμηθεί, με τις εκτιμήσεις για το EPS του 

2018 να αναθεωρούνται ανοδικά, ξεπερνώντας τη δυναμική των κυριότε-

ρων ανεπτυγμένων αγορών, όπως αποτυπώνεται στο γράφημα 47. Για το 

2018, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε αύξηση EPS 5,9% και πωλήσεων 2,2%. 

 Αντίστοιχα με τον EuroStoxx, τα θεμελιώδη για τις εταιρείες του Nikkei225 

βελτιώνονται τόσο σε επίπεδο μόχλευσης όσο και σε ρευστότητας και σε 

επιμέρους μεγέθη υπερτερούν. Ενδεικτικά, ο δείκτης Net Debt/Ebitda δια-

μορφώθηκε στο 2,08x (μέσος όρος δεκαετίας 2,18x), ενώ ο δείκτης κάλυψης 

τόκων απέχει οριακά από το υψηλότερο σημείο της δεκαετίας (25,98x) στο 

7,66x κοντά σε υψηλά δεκαετίας. Σε επίπεδο αποτιμήσεων, ο Nikkei225 δια-

πραγματεύεται με discount 17% σε όρους Last12m P/E έναντι του μέσου 

όρου δεκαπενταετίας και κατατάσσεται στο τέταρτο δεκατημόριο της κατανο-

μής στην δεκαπενταετίας, σε αντίθεση με τις κύριες ανεπτυγμένες αγορές, 

όπου διαπραγματεύονται σε premium και οι αποτιμήσεις κατατάσσονται στα 

υψηλότερα δεκατημόρια της κατανομής τους στη δεκαπενταετία.  

 Η τεχνική εικόνα του Nikkei-225 έχει βελτιωθεί από την εικόνα που είχε στην 

προηγούμενη επενδυτική στρατηγική, καθώς κινείται σε ιδιαίτερα θετικό επί-

πεδο. Βραχυπρόθεσμα, ο δείκτης ενισχύεται και βρίσκεται κοντά στα υψηλά 

επίπεδα του 2015, ενώ αντίστοιχη κίνηση παρουσιάζουν οι δύο τεχνικοί δεί-

κτες RSI και MACD. Μεσοπρόθεσμα, η εικόνα είναι καλύτερη, με τον Nikkei να 

ενισχύεται και να βρίσκεται πολύ κοντά στα υψηλά του 2015 (20,952.7 μονά-

ΓΡΑΦΗΜΑ 48 
Αποδόσεις αναδυομένων αγορών  στο Β’ τρίμηνο 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 46 
Πορεία Nikkei225 και ισοτιμία USD / JPY 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 47 
Πορεία εκτιμήσεων για το EPS2018  

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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δες) και τους τεχνικούς δείκτες RSI και MACD να κινούνται ανοδικά χωρίς να 

είναι σε υπεραγορασμένα επίπεδα.  

 Διατηρούμε την υπερπενδεδυμένη θέση στην Ιαπωνία λόγω των ελκυστικών 

αποτιμήσεων, πάντα σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές, τη δυναμική της οικο-

νομίας και τη θετική τεχνική εικόνα. 

 

5.4 Αναδυόμενες Αγορές: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

 Οι αναδυόμενες αγορές κατέγραψαν υψηλότερες αποδόσεις έναντι των ανε-

πτυγμένων αγορών για ένα ακόμη τρίμηνο, με τον δείκτη MSCI EM($) να ενι-

σχύεται 7,0% έναντι 4,4% για τον MSCI Κόσμου. Σε επιμέρους αγορές, οι χώ-

ρες που παράγουν πρώτες ύλες κατέγραψαν τα υψηλότερα κέρδη (Βραζιλία 

Bovespa +18,1%, Ρωσία (RTS($) +13,6%) και ακολούθησαν Κίνα (A-Shares CSI-

300 +4,6%, H-Shares HK China Enterprise +5,3%) και Ινδία (Sensex +1,2%). 

 Η ανοδική πορεία των μετοχικών δεικτών στις αναδυόμενες αγορές αποτυπώ-

νει τη θετική δυναμική των οικονομιών, τις ελκυστικότερες αποτιμήσεις, το 

ανοδικό momentum της κερδοφορίας, καθώς και την αύξηση του επενδυτικού 

ενδιαφέροντος. Τα στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα στις αναδυό-

μενες αγορές συνεχίζουν να δείχνουν σαφή βελτίωση, γεγονός που αποτυ-

πώνεται στην ανατίμηση των νομισμάτων τους. Όπως φαίνεται στο γράφημα 

49, η απόκλιση του ρυθμού ανάπτυξης μεταξύ των οικονομιών των αναδυομέ-

νων και των ανεπτυγμένων αγορών, αφού βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο το 

2015 (+2,1%), διευρύνεται  με τις εκτιμήσεις της αγοράς να συγκλίνουν σε 

διατήρηση της τάσης το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, η ανάκαμψη της 

επενδυτικής εμπιστοσύνης διαφαίνεται και στο γεγονός ότι οι εισροές διατη-

ρούνται σε Α/Κ που επενδύουν στην ευρύτερη περιοχή. 

 Οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία στις αναδυόμενες αγορές συνεχίζουν να 

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

ται στο γράφημα 50. Ενδεικτικά, οι εκτιμήσεις για το EPS του 2018 στις ανα-

δυόμενες αγορές έχουν αναθεωρηθεί 4,9% από τις αρχές του έτους, ενώ αντί-

θετα για το σύνολο των ανεπτυγμένων, οι εκτιμήσεις έχουν υποχωρήσει 0,4%. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 11, οι εκτιμήσεις για τις αναδυόμενες αγορές το 

2018 συγκλίνουν σε αύξηση 11% για το EPS, 8,0% για τις πωλήσεις και 10,0% 

για το μέρισμα, με τις χώρες παραγωγούς των εμπορευμάτων να έχουν τη 

μεγαλύτερη συνεισφορά.  

 Παράλληλα, οι αποτιμήσεις στις αναδυόμενες αγορές παραμένουν πιο ελκυ-

στικές τόσο έναντι των ανεπτυγμένων όσο και σε απόλυτα μεγέθη, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 12, καθώς διαπραγματεύονται μόλις 2,0% υψηλότερα 

από το Last12m P/E και σε discount έναντι του Last12m P/BV, σε αντίθεση με 

τις ανεπτυγμένες αγορές, που διαπραγματεύονται σε premium 18,0% και 

13,0% αντίστοιχα. 

 Η τεχνική εικόνα του MSCI EM($) είναι θετική. Βραχυπρόθεσμα, ο δείκτης 

κινείται ανοδικά, χωρίς να υπάρχει κάποιο σημείο αντίστασης μέχρι τα υψηλά 

του 2011 (1.200 μονάδες). Οι τεχνικοί δείκτες ενισχύονται με τον RSI να εισέρ-

χεται και εξέρχεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα. Μεσοπρόθεσμα, η εικόνα 

παραμένει θετική, καθώς δείκτης και τεχνικοί δείκτες κινούνται ανοδικά με 

τον RSI σε υπεραγορασμένα επίπεδα, που, όμως, δεν θεωρείται ιδιαίτερα 

ανησυχητικό από μόνο του.  

 Τα παραπάνω μας οδηγούν στη διατήρηση της υπερεπενδεδυμένης θέσης 

στις αναδυόμενες αγορές, καθώς η δυναμική των οικονομιών τους βελτιώνε-

ται 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 τεχνική εικόνα παραμένει θετική. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 49 
Πορεία ρυθμού ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
Δείκτες αποτίμησης για αναδυόμενες  
και ανεπτυγμένες αγορές 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

Αναδυόμενες Αγορές Ανεπτυγμένες Αγορές 
Last 12m 

data  Latest 
15y 
avg 

Decile 
κατανομής 

Latest 15y avg 
Decile 

κατανομής 

 

      

P / E 13,5 13,2 6 18,2 16,1 8 

P / BV 1,6 2,0 2 2,6 2,2 8 

Div. Yield 2,9% 2,9% 4 2,4% 2,5% 5 

RoE 12,0% 14,9% 1 13,9% 14,3% 6 

  
         

ΓΡΑΦΗΜΑ 50 
Πορεία εκτιμήσεων για το EPS2018  

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
Εκτιμήσεις για θεμελιώδη κυριότερων αγορών 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

 
EPS%  DPS%  Πωλήσεις%    

2017e 2018e 2017e 2018e 2017e 2018e 

 

      

CSI300 8,0% 8,4% 4,6% 6,9% 12,0% 7,9% 

HK China Enter 7,4% 7,9% 4,2% 6,0% 11,6% 7,6% 

Bovespa 45,9% 9,1% 19,0% 16,2% 0,7% 4,2% 

RTS($) 14,8% 16,5% 30,4% 18,9% 7,9% 4,4% 

Sensex 6,4% 19,6% 9,3% 12,8% 11,5% 11,0% 

MSCI EM($) 25,9% 11,1% 13,1% 9,7% 9,9% 7,9% 
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Επιμέρους χώρες BRIC - προτίμηση στην Κίνα, διατήρηση της υπερεπενδεδυμέ-

νης θέσης 

 Με την οικονομία να έχει σταθεροποιηθεί, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν 

ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην Κίνα αναμένεται να πλησιάσει το 7,0% για το 

2017, ξεπερνώντας σημαντικά τον κυβερνητικό στόχο για ρυθμό ανάπτυξης 

6,5% ή υψηλότερο.  

 Η ανατίμηση του γουάν έναντι του δολαρίου, από την αρχή του έτους, απο-

μακρύνει το ενδεχόμενο εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, καθώς περιορίζει 

το πλεόνασμα της Κίνας έναντι των ΗΠΑ. Ως απόρροια της ανατίμησης είναι η 

αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας, ενώ ευνοεί παράλλη-

λα και την εσωτερική ζήτηση. 

 Εν αναμονή του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στις 18 

Οκτωβρίου, τα μηνύματα που στέλνει η οικονομία είναι θετικά, με την εικόνα 

να βελτιώνεται σε μικροοικονομικό επίπεδο. Οι προσδοκίες για τη κερδοφο-

ρία διατηρούν το θετικό momentum, με τις εκτιμήσεις για το EPS 2018 να 

έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά στη διάρκεια του έτους, όπως φαίνεται στο γρά-

φημα 51. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρατίθενται στον πίνακα 13, το EPS 

αναμένεται να ενισχυθεί 8,0 - 8,5% το 2017 και το 2018, οι πωλήσεις 8,0 - 12% 

και το μέρισμα 4,5% - 6,5% για τις αντίστοιχες περιόδους. Ο χρηματοοικονομι-

κός κλάδος συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης, ωστόσο είναι 

πιθανόν να υπάρξουν θετικές εκπλήξεις στην κερδοφορία του κλάδου, κα-

θώς μειώθηκαν τα αναγκαστικά διαθέσιμα στην κεντρική τράπεζα για τις 

τράπεζες, όπου τα δάνεια τους σε μικρές εταιρείες αντιστοιχούν στο 10,0% 

των συνολικών δανείων, με όλα βέβαια τα ρίσκα που συνεπάγονται.    

 Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει αυξηθεί, όπως προκύπτει από τις εισροές σε 

Α/Κ που τοποθετούνται στην περιοχή, καθώς η θετική δυναμική της οικονο-

μίας διατηρείται, το γουάν ενισχύεται, ενώ σύμφωνα με πρόσφατο σχόλιο της 

Moody’s η ποιότητα των τραπεζών βελτιώνεται. Παράλληλα, οι αποτιμήσεις 

διατηρούνται σε ελκυστικά επίπεδα, τόσο έναντι των υπολοίπων αγορών όσο 

και έναντι των ιστορικών μέσων όρων, όπως απεικονίζεται στον πίνακα 6. 

 Η τεχνική εικόνα του Shanghai Shenzhen CSI 300 Index είναι αρκετά θετική, 

τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.  Βραχυπρόθε-

σμα, ο δείκτης, όπως και οι τεχνικοί δείκτες, ενισχύεται, με τον RSI να βρίσκε-

ται σε υπεραγορασμένα επίπεδα, γεγονός που από μόνο του δεν έχει ιδιαίτε-

ρη βαρύτητα, καθώς μπορεί να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα για αρκετό 

διάστημα. Μεσοπρόθεσμα, η εικόνα του δείκτη είναι καλύτερη, καθώς κινεί-

ται ανοδικά, έχει ξεπεράσει κάποια σημαντικά επίπεδα αντίστασης και οι 

τεχνικοί δείκτες δεν βρίσκονται σε υπεραγορασμένα επίπεδα. Συμπερασματι-

κά, είμαστε θετικοί για τη δυναμική που παρουσιάζει ο δείκτης. 

Τα παραπάνω μας οδηγούν στην διατήρηση της υπερεπενδεδυμένης θέσης 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 51 
Πορεία εκτιμήσεων για το EPS2018  

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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CSI300 14,8 16,5 5 1,7 2,3 3 2,2% 2,3% 4 

HK China 8,8 11,6 4 1,0 1,8 1 3,4% 3,1% 6 

Bovespa 15,7 11,6 9 1,8 1,7 7 3,0% 3,8% 2 

RTS($) 7,5 7,1 7 0,8 0,9 5 4,9% 3,3% 10 

Sensex 20,5 16,8 10 2,9 3,2 4 1,6% 1,7% 3 

MSCI EM($) 13,5 13,2 6 1,6 2,0 2 2,9% 2,9% 4 
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6.1 EURUSD 

 Mέσα στο Γ’ τρίμηνο η ισοτιμία ενισχύθηκε κατά 3,4%, φτάνοντας έως και την 

περιοχή του 1,21.  

 Η ισοτιμία EURUSD παραμένει σε ανοδική τάση με κινητήριο μοχλό, αρχικά 

την ανακούφιση από το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, αλλά στηνσυνέχει-

α λόγω της δυναμικής της ευρωπαϊκής οικονομίας και των προσδοκιών για 

περιορισμό της νομισματικής τόνωσης στην Ευρωζώνη, τάσεις οι οποίες είχαν 

υποτιμηθεί λόγω της εστίασης στις πολιτικές εξελίξεις. Παράλληλα η πολιτική 

αβεβαιότητα στις ΗΠΑ, η οποία οφείλεται τόσο στην αδυναμία του προέδρου 

Τράμπ να περάσει από το κογκρέσο βασικές προεκλογικές εξαγγελίες όσο και 

από τους χειρισμούς του στη διεθνή αρένα (κρίση στη Βόρεια Κορέα), τείνει να 

μειώσει την ελκυστικότητα του δολαρίου, ως αποθεματικό νόμισμα, με αποτέ-

λεσμα την αύξηση της ζήτησης του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. 

 Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κάνεις (γράφημα 52) ότι την εποχή της ευ-

φορίας για το ευρώ, το ευρωπαϊκό νόμισμα αποτελούσε το 28,0% των συναλ-

λαγματικών αποθεμάτων των κεντρικών τραπεζών για να υποχωρήσει το πο-

σοστό αυτό στο 20% στον απόηχο της κρίσης στην Ευρωζώνη (2012), αλλά και 

των μετέπειτα ανησυχιών για τις γαλλικές εκλογές. Τα ποσοστά αυτά δεν 

έχουν ενσωματώσει τις πρόσφατες πολιτικές και οικονομικές εκπλήξεις στην 

Ευρωζώνη (γαλλικές εκλογές και επιτάχυνση της ανάπτυξης) και είναι πιθανό  

να βρισκόμαστε προ μιας περιόδου μερικής τουλάχιστον αναστροφής της 

πτώσης του ποσοστού αυτού. Στο ίδιο διάγραμμα αντιπαραθέτουμε και τη 

διαφορά μεταξύ των -κερδοσκοπικών- αγορών και πωλήσεων (net longs) από 

την αγορά παραγώγων, όπου παρατηρούμε μια αντίθετη εικόνα, ότι δηλαδή 

οι κερδοσκόποι είναι ήδη τοποθετημένοι για μια άνοδο του ευρώ. Οι πιο ρι-

ψοκίνδυνες αυτές τοποθετήσεις, έχουν προβλεπτικές ιδιότητες για τη μελλο-

ντική πορεία των πιο συντηρητικών θέσεων των κεντρικών τραπεζών. Είναι 

πιθανόν να έχουμε ήδη εισέλθει σε μια περίοδο αύξησης της ζήτησης για 

ευρώ τόσο από κεντρικές τράπεζες, αλλά και από άλλους πιο συντηρητικούς 

θεσμικούς επενδυτές (συνταξιοδοτικά ταμεία, αμοιβαία κεφάλαια μακρο-

χρόνιας διακράτησης και πραγματικές επενδυτικές ροές). 

06 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Συνεχίζουμε να περιμένουμε αποδυνάμωση 

του δολαρίου, με υψηλότερη όμως 

μεταβλητότητα. 

Ανοδική κίνηση του ευρώ πάνω από το 1,20 

θεωρείται υψηλότερου κινδύνου. 

Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι σε 

μακροχρόνιο ορίζοντα η στερλίνα 

προσφέρει σημαντική αξία για αντιστάθμιση 

των κινδύνων της Ευρωζώνης. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 52 
EURUSD και κερδοσκοπικές θέσεις. 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Παραμένουμε σε μια περίοδο όπου η αγορά ομολόγων συνεχίζει να προεξο-

φλεί μια σημαντική κυκλική υπεροχή στις ΗΠΑ αγνοώντας τις πολύ σημαντι-

κές θετικές εκπλήξεις στην Ευρωζώνη. Έτσι τα δεκαετή spreads ΗΠΑ- ερμανίας 

υστέρα από μια μικρή υποχώρηση στο 1,75 από το 2,23 τέλος Ιανουάριου, 

παρουσιάζουν πάλι θετικές τάσεις, δεδομένου του συνδυασμού θετικών εκ-

πλήξεων στην οικονομία των ΗΠΑ με μια πιο επιθετική FED. Αντίθετα η ECB δε 

σηματοδοτεί ακόμα μεταβολές στα επιτόκια, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να 

παραμένουν εστιασμένοι στο κοντινότερο μέρος της καμπύλης, στο οποίο τα 

spreads, επίσης, παραμένουν κοντά στις 200μβ. Αν και στους επομένους 1-3 

μήνες δεν αναμένουμε μια σημαντική κίνηση στο spread αυτό, η κυκλική δυνα-

μική των οικονομιών είναι συνεπής με μια κίνηση του δεκαετούς spread προς 

τις 120 μβ. Στο γράφημα 53 παρατηρούμε την συνδιακύμανση του EURUSD 

με το spread αυτό. Έτσι, υπολογίζουμε ότι η τωρινή διαφορά των αποδόσεων 

θα ήταν συμβατή με μια ισοτιμία κοντά στο 1,1230. Μια υποχώρηση του 

spread προς τις 120μβ προς το τέλος του 2018 θα ισοδυναμούσε με μια ισοτι-

μία  κοντά στο 1,23. Έτσι στο στάδιο αυτό το ευρώ έχει ενσωματώσει μια πιο 

αισιόδοξη εικόνα για τη σχετική δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας από ότι 

η αγορά ομολόγων. Είναι πιθανό λοιπόν, να βρισκόμαστε προ μιας περιόδου 

υποχώρησης-σταθεροποίησης, καθώς και τα στοιχεία των ΗΠΑ έχουν αρχίσει 

να παρουσιάζουν βελτίωση.  

 Συνολικά, όμως, αναμένουμε ότι οι αγορές του θεσμικού τομέα παράλληλα 

με μια ομαλοποίηση του spread υπερ της Ευρωζώνης θα συντηρήσει τελικά 

την ανοδική πορεία του ευρώ. Τα οικονομικά στοιχεία συνεχίζουν να εκπλήσ-

σουν θετικά στην Ευρωζώνη και θα συνηγορούσαν στη διατήρηση της πρό-

σφατης ανοδικής τάσης. Στο γράφημα 54 παρατηρούμε τη σχέση του EURUSD 

με το διαχρονικό σωρευτικό άθροισμα των οικονομικών εκπλήξεων Ευρωζώ-

νης-ΗΠΑ (χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους δείκτες της Citigroup). Κάτω από 

αυτό το πρίσμα οι οικονομικές εκπλήξεις θα συνηγορούσαν σε διατήρηση της 

ανόδου του ευρώ. 

 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανοδική κίνηση του ευρώ πάνω από την 

περιοχή του 1,20  θεωρείται υψηλοτέρου κινδύνου, καθώς  πολλοί από τους 

παράγοντες, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από την ανοδική κίνηση του ευρώ 

από το 1,05, έχουν αρχίσει να αποτιμώνται επαρκώς (περιορισμός του QE 

από την EKT), ενώ μερικοί από αυτούς διατρέχουν τον κίνδυνο 

να αναστραφούν. Στο επίκεντρο των παραγόντων αυτών είναι το πολιτικό 

τοπίο στην Eυρωζώνη ,το οποίο είναι πιθανό να αρχίσει να επιδεινώνεται. Το 

εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία εκτιμάται ότι δεν συνάδει με την ανα-

γκαιότητα για μια πορεία προς σημαντικότερη οικονομική και πολιτική ολο-

κλήρωση και είναι πιθανόν να ακυρώσει τη θετική δυναμική που δημιουργή-

θηκε από την εκλογή Μακρόν. Στο ίδιο μήκος κύματος μια πιθανή προκήρυξη 

των ιταλικών εκλογών στην αρχή του 2018 είναι πιθανό να τονίσει ακόμα πε-

ρισσότερο τις φυγόκεντρες δυνάμεις με την ανάδειξη ενός μεγάλου μέρους 

του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν είναι φιλοευρωπαϊκό (Κίνημα 5 αστέ-

ρων, Η Λίγκα του Βορρά). Παράλληλα και οι εξελίξεις στην Καταλονία, αλλά και 

η ρητορική πολλών κυβερνήσεων στην ανατολική Ευρώπη φανερώνουν ότι ο 

εθνικισμός παραμένει σε ανοδική τάση καθιστώντας πολύ δύσκολη την όποια 

κίνηση προς μια βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση. Στον αντίποδα, μια ανοδική 

έξαρση στην τιμή του πετρελαίου (οικονομική επιτάχυνση στην Κίνα, συμφωνί-

α μείωσης παραγωγής μεταξύ Ρωσίας-Σαουδικής Αραβίας), θα μπορούσε να 

προκαλέσει μια ανοδική έξαρση στην τιμή του πετρελαίου, άνοδο του ευρω-

παϊκού πληθωρισμού και τελικά σε μια σχετικά πιο αυστηρή ρητορική εκ μέ-

ρους της ECB. 

 Η τεχνική εικόνα του ευρώ έναντι του δολαρίου, EURUSD, είναι ουδέτερη. 

Βραχυπρόθεσμα το ευρώ, μετά την ανοδική κίνηση που το οδήγησε κοντά στο 

1,215 κινείται πτωτικά έναντι του δολαρίου με τάση προς το 1,15. Οι τεχνικοί 

δείκτες (RSI, MACD) κινούνται καθοδικά και ο MACD έδωσε πρόσφατα σήμα 

EURUSD και Σωρευτικό Άθροισμα  
Οικονομικών  Εκπλήξεων   

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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πώλησης. Μεσοπρόθεσμα, η ανοδική κίνηση του ευρώ δείχνει να μην έχει 

κορυφωθεί ακόμη, καθώς ναι μεν υπάρχει η αντίσταση του 1,215 αλλά οι 

τεχνικοί δείκτες κινούνται ανοδικά και δεν είναι σε υπεραγορασμένα επίπεδα. 

Συνεπώς θεωρούμε ότι, ύστερα από μία αρχική υποχώρηση, το ευρώ θα μπο-

ρούσε να συνεχίσει μέχρι το 1,24-1,25. 

 Αναμένουμε διατήρηση της ανοδικής τάσης του EURUSD με νέα ζώνη διακύ-

μανσης 1,1450-1,2600.  

 

6.2 USDJPY 

 Mέσα στο Γ’ τρίμηνο η ισοτιμία ενισχύθηκε οριακά κατά 0,11%. 

 Η Ιαπωνία παραμένει η μόνη από τις βασικές οικονομίες της  οποίας η κεντρι-

κή τράπεζα δεν σηματοδοτεί οποιονδήποτε περιορισμό στις πολιτικές παρο-

χής ρευστότητας, ενώ παράλληλα έχει σαφή στόχο για την απόδοση του δεκα-

ετούς ομολόγου (στο 0%).  Οι παράγοντες αυτοί είναι ιδιαίτερα αρνητικοί για 

το γεν. Εάν υποθέσουμε ότι η τράπεζα της Ιαπωνίας θα συνεχίσει την πολιτι-

κή αύξησης του ισολογισμού της κατά περίπου 4,7 τρισ. γεν τον μήνα και η 

FED θα μειώσει τον δικό της ισολογισμό κατά περίπου 30 δισ. δολάρια τον 

μήνα μέχρι το τέλος του 2018, τότε οι κινήσεις αυτές θα ήταν συνεπείς με 

μια συνέχιση της ανόδου της ισοτιμίας USDJPY. H συνεχιζόμενη πτώση της 

μεταβλητότητας στην αγορά συναλλάγματος, όπως και στις άλλες αγορές 

είναι, επίσης, ένας αρνητικός για το γεν παράγοντας, καθώς το ιαπωνικό νόμι-

σμα αποτελεί ασφαλές καταφύγιο. 

 Στο οικονομικό περιβάλλον που έχουμε περιγράψει, το οποίο συνηγορεί σε 

μια οικονομική επιτάχυνση των ΗΠΑ με άνοδο των δεκαετών αποδόσεων προς 

το 2,6% (με σταθερές τις αντίστοιχες ιαπωνικές), το γεν παραμένει ιδιαίτερα 

εκτεθειμένο και μια κίνηση προς το 118 παραμένει πιο πιθανή. 

 Μεσοπρόθεσμα, οι αρνητικοί αυτοί παράγοντες είναι σε μεγάλο βαθμό προε-

ξοφλημένοι. Η επόμενη κίνηση της μεταβλητότητας θα είναι κάποια στιγμή 

ανοδική, ενώ η αγορά δεν δίνει ακόμα προσοχή στο γεγονός ότι συνολικά τα 

οικονομικά στοιχεία στην Ιαπωνία εμφανίζονται πιο θετικά από αυτά των 

ΗΠΑ. Για παράδειγμα στην Ιαπωνία παρατηρείται ταχύτερη άνοδος της βιομη-

χανικής παραγωγής, η οποία από μόνη της, αλλά και σε συνδυασμό με την 

βραδύτερη πραγματική νομισματική ανάπτυξη (Μ2) στην Ιαπωνία, θα μπο-

ρούσε να δημιουργήσει συνθήκες αύξησης της ζήτησης για γεν. Στο γράφημα 

56 παρατηρούμε τη σχέση του USDJPY με το διαχρονικό σωρευτικό άθροισμα 

των σχετικών οικονομικών εκπλήξεων ΗΠΑ-Ιαπωνίας (χρήση δεικτών 

Citigroup). Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια θετική σχέση από το 2012, αλλά 

είναι ενδιαφέρον ότι από τον Απρίλιο του 2015 η σχέση αυτή έχει ατονήσει, 

ενώ και από τον Μάρτιο του 2017 η σχετική θετική έκπληξη των ιαπωνικών 

στοιχείων δεν αντικατοπτρίστηκε καθόλου στην ισοτιμία. Ο παράγοντας αυτός 

παράλληλα με τη γενικότερη άποψή μας ότι το δολάριο των ΗΠΑ δεν μπορεί 

να δυναμώσει «υπερβολικά» στο παρόν οικονομικό περιβάλλον χαμηλής 

παραγωγικότητάς/υψηλής μόχλευσης, βάζει ένα άνω όριο σε όποια ανοδική 

κίνηση της ισοτιμίας. 

 Η τεχνική εικόνα του δολαρίου έναντι του γέν, USDJPY, είναι θετική.           

Βραχυπρόθεσμα το δολάριο κινείται ανοδικά σε σχέση με το γέν και οι τεχνι-

κοί δείκτες (RSI, MACD) κινούνται, επίσης, ανοδικά με τον MACD να έχει δώσει 

σήμα αγοράς πρόσφατα. Μεσοπρόθεσμα, το δολάριο κινείται ελαφρώς ανοδι-

κά και το ίδιο ισχύει για τους τεχνικούς δείκτες, οι οποίοι  κινούνται ελαφρώς 

ανοδικά επίσης, με τον MACD να έχει δώσει σήμα αγοράς. Ο βραχυπρόθεσμος 

στόχος παραμένει στα 118 γέν.  

 Αναμένουμε, αρχικά, μια ανοδική κίνηση της ισοτιμίας προς το 118, αλλά 

μετατοπίζουμε το αναμενόμενο εύρος πτωτικά κατά 3 μονάδες στο 105-120. 

  

ΓΡΑΦΗΜΑ 56 
USDJPY και Σωρευτικό Άθροισμα Οικονομικών  
Εκπλήξεων ΗΠΑ-Ιαπωνίας 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 55 
Δεκαετία ΗΠΑ και USDJPY 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 57 
EUR/GBP  Σωρευτικές  Οικονομικές Εκπλήξεις   

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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6.3 EURGBP 

 Η πολιτική αβεβαιότητα που συνδέεται με το Brexit παραμένει υψηλή τόσο 

σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις όσο και με τη βιωσιμότητα της τωρινής 

κυβέρνησης των Συντηρητικών. Έτσι τα αρνητικά πολιτικά σενάρια εναλλάσσο-

νται μεταξύ μια σκληρής εξόδου του Η.Β. από την E.E. (χωρίς ουσιαστική συμ-

φωνία-χάνοντας την πρόσβαση στην κοινή αγορά) και μεταξύ του ενδεχόμενου 

νέων εκλογών και την επικράτησης μιας εργατικής κυβέρνησης. Το θετικό σε-

νάριο συνίσταται στην επιβίωση της κυβέρνησης με επικράτηση της μερίδας 

που επιθυμεί ένα ήπιο Βrexit, με πιθανή διετή παράταση των διαπραγματεύ-

σεων, εξέλιξη που θα ήταν προς όφελος και των δυο πλευρών (Ε.Ε. και Η.Β.). 

Στη φάση αυτή, η αγορά προεξοφλεί μια αρκετά αρνητική εξέλιξη των διαπραγ-

ματεύσεων και έχει αποκλίνει από τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις. 

 Τα οικονομικά στοιχεία εκπλήσσουν, πρόσφατα, θετικά προς την μεριά της 

Ευρωζώνης, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας οι πιέσεις στην ισοτιμία 

είναι τέτοιες, όπου ήδη προεξοφλούν μια πολύ αρνητική εικόνα. Στο γράφημα 

57 παρατηρούμε τη σχέση της ισοτιμίας EURGBP με το διαχρονικό σωρευτικό 

άθροισμα των σχετικών οικονομικών εκπλήξεων EZ-H.B. (χρήση δεικτών 

Citigroup), όπου υπάρχει συνολικά μια θετική σχέση με εξάμηνη υστέρηση της 

ισοτιμίας σε σχέση με τις οικονομικές εκπλήξεις. Από το καλοκαίρι του 2016 

(δημοψήφισμα) η ισοτιμία αγνόησε τις θετικές εκπλήξεις από το Η.Β. και κινή-

θηκε ανοδικά και τώρα επικεντρώνεται πάλι στη σχετική υστέρηση των βρετα-

νικών στοιχείων. 

 Εκτιμούμε ότι η ισοτιμία στο επίπεδο του 0,92 έχει ενσωματώσει ένα σημα-

ντικό risk premium σε σχέση με το Brexit της τάξης του 8,0%. Η ισοτιμία βρί-

σκεται περίπου 1,8 τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον μέσο όρο της από το 

1999, ενώ κατά μέσο όρο τα θεμελιώδη (εμπορικό πλεόνασμα, επιτόκια, πλη-

θωρισμός, πρόδρομοι δείκτες, βιομηχανική παραγωγή) έχουν βελτιωθεί μόνο 

κατά 0,5 τυπικές αποκλίσεις υπέρ της ΕΖ.  

 Παράλληλα, η αγορά των παράγωγων έχει ενσωματωμένο ένα μικρότερο 

Brexit risk-premium από την αγορά συναλλάγματος. Κοιτώντας τη διαφορά 

EUR calls-GBP puts (risk reversals) με ορίζοντα δύο ετών (το τέλος της δια-

πραγμάτευσης), η διαφορά αυτή έχει πέσει στο 0,90 από τα υψηλά του Μάρ-

τιου του 2016 (2.00). Δηλαδή η ζήτηση για αντιστάθμιση κίνδυνου για μια 

υποχώρηση της στερλίνας σε σχέση με το ευρώ είναι ακόμα θετική, αλλά όχι 

τόσο έντονη και θα αντιστοιχούσε με μια ισοτιμία πιο κοντά στο 0,85 πάρα 

στο 0,92 (γράφημα 58). Στο 0,85 βρίσκεται και η τιμή που αντιστοιχεί στη θεω-

ρία της εξίσωσης της αγοραστικής αξίας (Purchasing Power Parity, Bloomberg-

χρήση δεικτών τιμών καταναλωτή) και στο 0,93 σύμφωνα με τους δείκτες του 

OECD, χρησιμοποιώντας ένα μεγαλύτερο εύρος τιμών που αντιστοιχεί σε όλο 

το ΑΕΠ.  

 Οι πληθωριστικές πιέσεις που έχει προκαλέσει η υποτίμηση της στερλίνας 

έχουν οδηγήσει σε μια πιο επιθετική ρητορική από την τράπεζα της Αγγλίας 

με αποτέλεσμα την σημαντική πιθανότητα ανόδου των επιτοκίων, με αποτέ-

λεσμα τη συρρίκνωση του διετούς spread Γερμανίας-Ηνωμένου Βασίλειου 

κατά 25μβ από την αρχή του Σεπτεμβρίου, κίνηση που δεν έχει ακόμα μετα-

φραστεί σε ενδυνάμωση της στερλίνας (γράφημα 59). 

 Συνοπτικά, η ισοτιμία παραμένει σημαντικά ακριβή, σε σχέση με τα θεμελιώ-

δη, πάρα το ότι αυτά έχουν επιδεινωθεί. Μακροχρόνια, ένα πιο σκληρό Brexit 

θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα οδυνηρό για τη Μεγάλη Βρετάνια και η αβε-

βαιότητα εδώ παραμένει σημαντική, αλλά η αγορά εμφανίζεται να προεξο-

φλεί ήδη ένα αρκετά αρνητικό σενάριο. Παράλληλα, όμως, οι πολιτικές 

εξελίξεις στην Ευρώπη είναι δυνατό να επιδεινωθούν εκ νέου δεδομένου 

του αποτελέσματος των γερμανικών εκλογών και άλλων παραγόντων, που 

αναλύσαμε στα προηγούμενα, γεγονός που δεν έχει ακόμα αποτιμηθεί. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 58 
EUR/GBP και 2yr Risk Reversals 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 59 
Διετή Spread GE-UK και Ισοτιμία EUR/GBP 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι σε μακροχρόνιο ορίζοντα η στερλίνα προφέρει 

σημαντική αξία για αντιστάθμιση των κινδύνων  της Ευρωζώνης.  

 Η τεχνική εικόνα του ευρώ σε σχέση με τη στερλίνα, EURGBP, είναι ουδέτερη.       

Το ευρώ βραχυπρόθεσμα κινείται πτωτικά και το ίδιο πτωτικά κινούνται και οι                     

τεχνικοί δείκτες (RSI και MACD) με τον MACD να έχει δώσει σήμα πώλησης. 

Μεσοπρόθεσμα, η ανοδική κίνηση του ευρώ παραμένει σε ισχύ, καθώς και οι 

τεχνικοί δείκτες κινούνται ανοδικά. Υπάρχουν, βέβαια, κάποια σημάδια κόπω-

σης στην ανοδική κίνηση των τεχνικών δεικτών.  

 Αναμένουμε διακύμανση στη ζώνη 0,84-0,93 με σημαντική στήριξη στην 

περιοχή του 0,88. 
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 Τα εμπορεύματα βρίσκονται 2,7% χαμηλότερα από την αρχή του χρόνου 

(δείκτης ολικής απόδοσης της Goldman Sachs), αλλά με αρκετές διαφοροποιή-

σεις μεταξύ διαφορετικών κλάδων, με τα βιομηχανικά και τα πολύτιμα  μέταλ-

λα να υπεραποδίδουν (25,0% και 12,0% αντίστοιχα) και τα αγροτικά και την 

ενέργεια να έχουν αρνητικές αποδόσεις (-11,0% και -7,0%). Ωστόσο, τα εμπο-

ρεύματα καταγράφουν άνοδο από τον Ιούνιο (+8,0% για τον συνολικό δεί-

κτη) και αναμένουμε ότι η άνοδος θα συνεχιστεί, καθώς: η κινεζική οικονομί-

α δείχνει πολλά σημάδια βελτίωσης, όπως αποτυπώνεται και στους πρόδρο-

μους δείκτες και θα αναπτυχθεί με ρυθμό 6,7% το 2017 και 6,5% το 2018, ενώ 

παρά την πρόσφατη ανατίμηση η αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ αναμένεται 

ότι θα διατηρηθεί. Αυτοί οι δυο παράγοντες είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικοί για 

τα εμπορεύματα. Παράλληλα και μια άνοδος των γεωπολιτικών ανησυχιών 

(Ιράν, Κουρδιστάν) θα μπορούσε να αποβεί ενισχυτική για τις τιμές της ενέργει-

ας. Παράλληλα και η τεχνική εικόνα των εμπορευμάτων είναι θετική. 

 Όπως παρατηρούμε στο γράφημα 60, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 

υπάρχει μια θετική συσχέτιση του δολαρίου των ΗΠΑ με την υπεραπόδοση 

του S&P500 έναντι του ισοσταθμισμένου δείκτη των εμπορευμάτων CCI 

(continuous commodity index). Πρόσφατα, οι μετοχικές αγορές των ΗΠΑ όχι 

μόνο έχουν υπεραποδώσει σε σχέση με τα υψηλά του δολαρίου (Νοέμβριος 

του 2017) αλλά έχουν συνεχίσει την σχετική τους άνοδο και κατά τη διάρκει-

α της διόρθωσης του αμερικανικού νομίσματος. Η σχέση αυτή θα ήταν συνε-

πής με μια υπεραποδοση κατά 50,0% των εμπορευμάτων σε σχέση με τον 

S&P500 με δεδομένα τα πρόσφατα επίπεδα του δολαρίου (αντιστρόφως βέ-

βαια η διατήρηση της σχέσης S&P500/εμπορευμάτων, θα συνηγορούσε σε μια 

άνοδο του δολαρίου δείκτη κατά 23,0%. Έτσι μια αντισταθμισμένη τοποθέτη-

ση θα συνηγορούσε σε αγορές δολαρίων με παράλληλες αγορές εμπορευμά-

των και πωλήσεις S&P500). 

 Τα εμπορεύματα έχουν, επίσης, υστερήσει και σε σχέση με τις μετοχές των 

αναδυομένων αγορών με τις οποίες έχουν ιστορικά δυνατή θετική συσχέτιση 

(γράφημα 61). Έτσι για παράδειγμα, από τα χαμηλά των μετοχικών αγορών οι 

αναδυόμενες μετοχές έχουν αποδώσει συνολικά 187,0% ενώ τα εμπορεύματα 

07 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Λόγω επιτάχυνσης της κινεζικής οικονομίας 

και των αναδυόμενων αγορών, της 

αδυναμίας του δολαρίου και των 

γεωπολιτικών ανησυχιών, αναβαθμίζουμε 

τα εμπορεύματα σε θετικό επίπεδο.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 60 

Δολάριο και Σχέση Μετοχών Εμπορευμάτων 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

ΓΡΑΦΗΜΑ 61 

Εμπορεύματα και Μετοχές Αναδυομένων Αγορών 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

MSCI EM EQ. CCI Index



42                 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     Επενδυτική Στρατηγική 

βρίσκονται 4,0% χαμηλότερα. Εν μέρει η στροφή πολλών αναδυόμενων οικο-

νομιών μακριά από τα εμπορεύματα δικαιολογεί μέρος αυτής της απόκλισης, 

αλλά η σχέση μετοχών των αναδυομένων αγορών και εμπορευμάτων βρίσκε-

ται κοντά στα υψηλά από το 1992.  

 Συνολικά όμως, η τεχνική εικόνα των εμπορευμάτων δεν είναι ακόμα θετική. 

 

7.1 Χρυσός 

 Άνοδο 3,0% κατέγραψε ο χρυσός το Γ’ τρίμηνο, ενώ είχε φτάσει να ενισχύε-

ται έως 11,0%. Οι αυξημένες γεωπολιτικές ανησυχίες, αλλά κι η υποχώρηση 

του δολαρίου ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από την άνοδο της τιμής. Επίσης, σημα-

ντική ήταν η υποχώρηση των πραγματικών επιτοκίων (από τις 67μβ στις 30/6 

στις -18μβ στην αρχή του Σεπτέμβριου), τα οποία όμως στη συνέχεια ενισχύ-

θηκαν εκ νέου γύρω στις 10μβ (πραγματικές δεκαετείς αποδόσεις με βάση τον 

συνολικό πληθωρισμό).  

 Η πτωτική τάση των πραγματικών επιτοκίων (γράφημα 62) που προσέφερε 

στήριξη στην τιμή του χρυσού δεν είναι διατηρήσιμη, καθώς, όχι μόνο τα 

πραγματικά επιτόκια στα παρόντα επίπεδα υπολείπονται σημαντικά της πραγ-

ματικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ (2,2%, αλλά αναμένουμε μια, επιτάχυνση προς το 

2,5%. Για μια περίοδο επιτάχυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και του 

πληθωρισμού στις ΗΠΑ είναι πιθανό να παρατηρήσουμε πιέσεις στην τιμή του 

χρυσού. Συνολικά, όμως, η άποψή μας για δυνατότερη ανάπτυξη στον υπόλοι-

πο κόσμο και σε συνδυασμό με ένα σχετικά αδύναμο δολάριο συνηγορεί σε 

σταθεροποίηση της τιμής του χρυσού. 

 Η θετική μας άποψη για τα εμπορεύματα δεν μεταφράζεται σε θετική 

άποψη για τον χρυσό, καθώς η τιμή του παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα 

σε σχέση με συνολικούς δείκτες εμπορευμάτων λόγω των πολιτικών νομι-

σματικής χαλάρωσης της Fed. Στο γράφημα 63 παρατηρούμε ότι μέχρι το 

2009 ο λόγος της τιμής του χρυσού με τον δείκτη CCI ήταν σχετικά σταθερός 

κοντά στο 1,6, ενώ τώρα βρίσκεται στο 3,1. Η άνοδος αυτή οφείλεται, κυρίως, 

στην επέκταση του χαρτοφυλακίου της FED, ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 6,0% 

το 2009 στο 26,0% το 2014. Στη φάση αυτή το χαρτοφυλάκιο παραμένει στα-

θερό, καθώς το ΑΕΠ αναπτύσσεται, αλλά μέσα στο 2018 αναμένεται και συρ-

ρίκνωση του χαρτοφυλακίου. Η τάση αυτή είναι αρνητική για την τιμή του 

χρυσού μακροπρόθεσμα. Ενδεικτικά υπολογίζουμε, ότι μια συρρίκνωση του 

χαρτοφυλακίου προς το 18% του ΑΕΠ θα συνηγορούσε με μια υποχώρηση του 

χρυσού σε σχέση με τα άλλα εμπορεύματα κατά 20,0%. 

 Αναφορικά με τη ζήτηση για το μέταλλο στη φυσική του μορφή (κοσμήματα, 

μπάρες και λίρες, τεχνολογία), που αποτελεί το 50,0% της συνολικής ζήτη-

σης, παρέμεινε, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, (Β’ τρίμηνο 2017) 

χαμηλή. Συγκεκριμένα, η ζήτηση για κοσμήματα ενισχύθηκε 8,0%, αλλά από 

πολύ χαμηλή βάση και παρέμεινε κάτω από τον μέσο όρο πενταετίας. Σημα-

ντικοί αγοραστές παραμένουν οι κεντρικές τράπεζες, π.χ. Ρωσίας, Τουρκίας. 

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το Β’ τρίμηνο του 2017, η παγκόσμια προ-

σφορά χρυσού μειώθηκε 8,0%. 

 Ο καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις σε παράγωγα χρυσού έχουν αυξηθεί 62,0% 

σε σχέση με τα επίπεδα στα τέλη Ιουνίου, ωστόσο  διαμορφώνονται στο 

39,0% των ανοικτών θέσεων, 0,38 τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον ιστορικό 

μέσο όρο. 

 Η τεχνική εικόνα του χρυσού, GOLDS Comdty, είναι ουδέτερη. Βραχυπρόθε-

σμα, ο χρυσός κινείται πτωτικά με τους τεχνικούς δείκτες να κινούνται και 

αυτοί πτωτικά και τον MACD να έχει δώσει σήμα πώλησης. Μεσοπρόθεσμα, 

κινείται ελαφρώς ανοδικά με τους τεχνικούς δείκτες να κινούνται και αυτοί 

ανοδικά. Τα μεσοπρόθεσμα επίπεδα είναι 1,200-1,350. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 63 
  QE και Λόγος Χρυσού Εμπορευμάτων 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 62 
  Τιμή Χρυσού και Πραγματικές 10ετείς Αποδόσεις ΗΠΑ 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Για το επόμενο τρίμηνο, περιμένουμε τα πραγματικά επιτόκια να κινηθούν 

πιθανώς ανοδικά, ενώ παράλληλα περιμένουμε ότι το δολάριο ΗΠΑ, υστέρα 

από μια προσωρινή ενδυνάμωση, θα παραμένει αδύναμο. Οι καθαρές κερδο-

σκοπικές θέσεις έχουν αυξηθεί, ενώ και οι γεωπολιτικές ανησυχίες παραμέ-

νουν ενεργές. Τα θεμελιώδη στοιχεία, μεσοπρόθεσμα, συνολικά, εμφανίζονται 

ανάμεικτα. Καθώς, λοιπόν, η εικόνα για τον χρυσό έχει βελτιωθεί σε σχέση με 

το προηγούμενο τρίμηνο, μεταβάλλουμε την θέση μας από αρνητική σε ου-

δέτερη. Μακροχρόνια, διατηρούμε σημαντικές ανησυχίες που συνδέονται με 

τη μείωση του χαρτοφυλακίου της FED. 

 

7.2 Πετρέλαιο 

 Η τιμή του πετρελαίου ενισχύθηκε στο Γ’ τρίμηνο. Από τα τέλη Ιουνίου, το WTI 

έχει ενισχυθεί 7,0% και το Brent σχεδόν 14,0%, λόγω ενίσχυσης της παγκόσμι-

ας οικονομικής δραστηριότητας και της πτώσης του δολαρίου. 

 Η παραγωγή πετρελαίου εξακολουθεί να είναι ισχυρή στις ΗΠΑ με αποτέ-

λεσμα να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, παρά την μείωση παραγωγής από 

την πλευρά του ΟΠΕΚ (γράφημα 64). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργεί-

ου Ενέργειας των ΗΠΑ, (γράφημα 65), η ζήτηση ενισχύεται, κυρίως λόγω των 

αναδυόμενων αγορών και ενδέχεται να δημιουργήσει ένα έλλειμμα στην αγο-

ρά, το οποίο θα είναι, όμως, παροδικό. Θετικά είναι τα στοιχεία αποθεμάτων 

για την τιμή του πετρελαίου, καθώς μειώνονται σταθερά από τον Μάιο. Από 

την άλλη, οι ενεργές πλατφόρμες πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τον Μάιο. 

Με το κόστος παραγωγής να έχει μειωθεί $10 μέσα στο 2016, το breakeven 

σημείο βρίσκεται στα $40 για τους παραγωγούς shale oil στις ΗΠΑ. 

 Οι αναδυόμενες αγορές αναμένεται να αναπτυχθούν με ρυθμό 5,2% το Δ’ 

τρίμηνο του 2017 έναντι 5,1% το Γ’ τρίμηνο. Με τις αναδυόμενες αγορές να 

αποτελούν το 45% της παγκόσμιας ανάπτυξης, η στήριξη στην τιμή του πε-

τρελαίου είναι σημαντική από την αναμενόμενη ζήτηση. Ο ΟΠΕΚ αναμένεται 

να παρατείνει τη μείωση παραγωγής, που ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους, 

μετά τον Μάρτιο του 2018, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η 

συμφωνία Σ. Αραβίας-Ρωσίας.  Η αναμενόμενη αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ 

προσφέρει στήριξη στην τιμή του πετρελαίου. 

 Η αμφισβήτηση της συμφωνίας για τα πυρηνικά Ιράν-ΗΠΑ, αλλά και η διαμά-

χη Κούρδων-Ιρακινών για το Κιρκούκ θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεσο-

πρόθεσμες ανοδικές πιέσεις στην τιμή. 

 Οι καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις (net long) έχουν ενισχυθεί 39,0% από τον 

Ιούνιο, ενώ οι συνολικές ανοικτές θέσεις (long + short) έχουν αυξηθεί μόνο 

12,5%. Οι καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις απέχουν σημαντικά (1,6 τυπικές 

αποκλίσεις) από τον ιστορικό μέσο όρο και συνηγορούν σε διατήρηση της 

ανοδικής τάσης. 

 Η τεχνική εικόνα του πετρελαίου, West Texas (CL1), είναι θετική. Βραχυπρόθε-

σμα το West Texas κινείται ανοδικά έχοντας στήριξη τα $49. Οι τεχνι-

κοί δείκτες κινούνται και αυτοί ανοδικά και το πρόσφατο σήμα αγοράς από 

τον MACD παραμένει σε ισχύ. Μεσοπρόθεσμα, η κίνηση είναι ανοδική τόσο 

για το πετρέλαιο όσο και για τους τεχνικούς δείκτες. Να επισημάνουμε την 

ύπαρξη αντίστασης στα $52-$53 την οποία θεωρούμε ότι θα διασπάσει ανοδι-

κά πηγαίνοντας προς τα $55-$60 το βαρέλι. 

 Συμπερασματικά, εκτιμούμε ότι η τιμή του πετρελαίου WTI θα κυμαίνεται στο 

διάστημα $42-60, με εκτιμώμενη μέση τιμή $54 το Δ’ τρίμηνο. Μεταβάλλουμε 

την θέση μας σε θετική από ουδέτερη διότι η αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ 

και η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη των αναδυομένων αγορών και κυρίως της 

Κίνας θα ωθήσουν ανοδικά την τιμή. Μακροπρόθεσμα, ανοδικές εξάρσεις 

στην τιμή δεν είναι διατηρήσιμες λόγω της γρήγορης ανταπόκρισης της σχι-

στολιθικής παραγωγής (shale oil).  

ΓΡΑΦΗΜΑ 65 
  Τιμή και Ζήτηση Αργού  

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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  Παραγωγή Αργού (% ετησίως)  

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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08 
ΤΕΧΝΙΚΗ  

ΑΝΑΛΥΣΗ 

Γενικό Σχόλιο 

Από τους πίνακες της τεχνικής εικόνας των αγορών (σελίδα 45) παρατηρούμε τα εξής: 

Από την προηγούμενη έκδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής, για τους κύριους δείκτες και τα ομόλογα, έχουμε ενίσχυση του S&P 500 

καθώς και των Euro STOXX, Nikkei και MSCI EAFE (Αναπτυγμένων Αγορών) σε αρκετά θετικό επίπεδο. Ο Dow Jones Industrials και ο 

Dow Transportation παρέμειναν σε αρκετά θετικό επίπεδο, ο DAX παρέμεινε σε θετικό επίπεδο, ενώ ο MSCI Em. Mkts (Αναδυόμενων 

Αγορών) ενισχύθηκε από ουδέτερο σε θετικό επίπεδο. Οι τιμές των  δεκαετών ομολόγων των ΗΠΑ υποχώρησαν λίγο, καθώς  βρίσκο-

νται σε ουδέτερο επίπεδο, ενώ οι τιμές των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα.  

Στα νομίσματα, το δολάριο ενισχύθηκε σε σχέση με τα άλλα κύρια  νομίσματα και βρίσκεται σε ουδέτερο επίπεδο και το ίδιο ισχύει 

στη σχέση του με το ευρώ, καθώς παρατηρούμε υποχώρηση του ευρώ σε ουδέτερο επίπεδο. Το ευρώ εξασθένησε και με τη στερλίνα 

και βρίσκεται σε ουδέτερο επίπεδο. Το δολάριο εξασθένησε σε σχέση με το ιαπωνικό γεν. 

Ο δείκτης εμπορευμάτων κινήθηκε στο ίδιο επίπεδο -ουδέτερο- με την προηγούμενη φορά, ο χρυσός παρέμεινε σε ουδέτερο επίπε-

δο ενώ το πετρέλαιο ενισχύθηκε, με το Brent και το W.T.I να βρίσκονται σε αρκετά θετικό και θετικό  επίπεδο, αντίστοιχα.  

Στους επιμέρους κλάδους παρατηρούμε ενίσχυση όλων των κλάδων με εξαίρεση την Υγεία και τα Χρηματοοικονομικά που παρέμειναν 

στο ίδιο θετικό επίπεδο και τους κλάδους των μη κυκλικών αγαθών και της κοινής ωφέλειας όπου ναι μεν υποχώρησαν έναντι του επι-

πέδου που βρίσκονταν τον Ιούνιο, παραμένουν, όμως, σε ουδέτερο επίπεδο. Ο κλάδος του Real Estate παραμένει σε θετικό επίπεδο.  

Να επισημάνουμε, τέλος, ότι ο δείκτης Russian Cash Idx έκανε σημαντική μεταστροφή και κινείται πλέον σε θετικό επίπεδο από αρ-

νητικό που ήταν προηγουμένως. Οι Sensex (Ινδία) και Shenzhen (Κίνα), καθώς και οι δύο μικρής κεφαλαιοποίησης αμερικανικοί δεί-

κτες (Russel 2000 και S&P 600) κινούνται σε θετικά και αρκετά θετικά επίπεδα. 

Διαδικασία Τεχνικής Ανάλυσης 

Επιγραμματικά, η λειτουργία της μεθόδου αυτής συνίσταται στην ποσοτικοποίηση των ενδείξεων ευρέως χρησιμοποιούμενων δει-

κτών τεχνικής ανάλυσης, όπως είναι ο RSI (Relative Strength Index) και ο MACD (Moving Average Convergence / Divergence). Οι δεί-

κτες αυτοί χρησιμοποιούνται για τη 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 9 μηνών. Η ταχύ-

τητα αλλαγής φάσης συμπίπτει με την ταχύτητα αλλαγής εκτίμησης για κάθε αγορά (εμμέσως με τον επενδυτικό ορίζοντα). Έτσι, 

χρησιμοποιώντας μια στάθμιση 50,0%-50,0% 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 χαρτοφυ-

λακίου πολύ χαμηλής μεταβλητότητας.  

Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι 2 έως 3 έτη. 

Επενδυτικό Προφίλ 

Ο επενδυτής αποδέχεται την πιθανότητα μικρής μείωσης της αρχικής αξίας του 

κεφαλαίου του, εκθέτοντας το χαρτοφυλάκιό του στον κίνδυνο των επιτοκίων, 

προκειμένου να επιτύχει αποδόσεις που μπορεί να πλησιάζουν ή να καλύπτουν 

τον πληθωρισμό.  

Οι ανάγκες ρευστότητας, μεσοπρόθεσμα, είναι περιορισμένες. 

 

2. Σκοπός επένδυσης 

Στόχος η ελαφρά ενίσχυση του αρχικού κεφαλαίου μέσω ενός χαρτοφυλακίου 

χαμηλής μεταβλητότητας.  

Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι 2 έως 3 έτη. 

Επενδυτικό Προφίλ 

Ο επενδυτής αποδέχεται την πιθανότητα μικρής μείωσης της αρχικής αξίας του 

κεφαλαίου του, εκθέτοντας το χαρτοφυλάκιό του στον κίνδυνο των επιτοκίων, 

προκειμένου να επιτύχει αποδόσεις που μπορεί να πλησιάζουν ή να καλύπτουν 

τον πληθωρισμό.  

Οι ανάγκες ρευστότητας, μεσοπρόθεσμα, είναι περιορισμένες. 

 

3. Σκοπός επένδυσης 

Στόχος η σταδιακή ενίσχυση του αρχικού κεφαλαίου μέσω ενός χαρτοφυλακίου 

μεσαίας μεταβλητότητας.  

Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι 2 έως 3 έτη. 

Επενδυτικό Προφίλ 

Ο επενδυτής αποδέχεται την πιθανότητα μείωσης της αρχικής αξίας του 

κεφαλαίου του, εκθέτοντας το χαρτοφυλάκιό του στον κίνδυνο των επιτοκίων και 

των μετοχών. Στοχεύει, έτσι, να ενισχύσει το εισόδημα που προκύπτει από το μη 

μετοχικό τμήμα του χαρτοφυλακίου του, με την υπεραξία του μετοχικού 

τμήματος, επιτυγχάνοντας αποδόσεις καλύτερες του πληθωρισμού.  

Οι ανάγκες ρευστότητας, μεσοπρόθεσμα, είναι περιορισμένες. 

 

4. Σκοπός επένδυσης 

Στόχος η ενίσχυση του αρχικού κεφαλαίου μέσω ενός χαρτοφυλακίου υψηλής 

μεταβλητότητας. 

Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι 3 έτη. 

Επενδυτικό Προφίλ 

Ο επενδυτής είναι διατεθειμένος να αναλάβει κίνδυνο σε μεγάλο τμήμα του 

κεφαλαίου του, εκμεταλλευόμενος τις τάσεις της οικονομίας και των αγορών, 

ώστε να επιτύχει σημαντικές αποδόσεις. 

Οι ανάγκες ρευστότητας, μεσοπρόθεσμα, δεν υπάρχουν. 

Ομόλογα, 
25.7%

Μετοχές, 9.0% Μετρητά, 
65.3%

Cash Plus

Ομόλογα, 
54.3% Μετοχές, 

14.0%

Εναλλακτικές 
Επεν., 2.0%

Μετρητά, 
29.7%

Συντηρητικό

Ομόλογα, 
41.5%

Μετοχές, 
41.0%

Εναλλακτικές 
Επεν., 3.5%

Μετρητά, 
14.0%

Ισορροπημένο

Ομόλογα, 
15.2%

Μετοχές, 
60.0%

Εναλλακτικές 
Επεν., 5.0%

Μετρητά, 
19.8%

Αναπτυξιακό
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10 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 
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Μετοχές   

   

ΗΠΑ Υποεπενδεδυμένη 
Οι δείκτες κινούνται σε ιστορικά υψηλά, οι αποτιμήσεις διαμορφώνονται αντίστοιχα σε υψηλά επίπεδα και οι εκτιμή-
σεις για τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου συγκλίνουν σε επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της κερδοφορίας. Θετική 
στάση για τον κλάδο των χρηματοοικονομικών, των μη κυκλικών προϊόντων και της ενέργειας.  

Ευρωζώνη Υπερεπενδεδυμένη 
Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στην Ευρωζώνη, καθώς η οικονομία διατηρεί τη θετική δυναμική της, το 
πολιτικό ρίσκο μετά τις εκλογές σε Γαλλία και Γερμανία μειώθηκε και οι αποτιμήσεις είναι πιο ελκυστικές σε σχέση με 
άλλες κύριες αγορές. 

Ιαπωνία Υπερεπενδεδυμένη 
Διατηρούμε την υπερπενδεδυμένη θέση στην Ιαπωνία λόγω των ελκυστικών αποτιμήσεων και της ανοδικής αναθεώρη-
σης για το EPS του 2018, χαλαρή νομισματική πολιτική από την BoJ και τη θετική δυναμική της οικονομίας. 

Αναδυόμενες Αγορές Υπερεπενδεδυμένη 
Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στις αναδυόμενες αγορές λόγω της θετικής δυναμικής των οικονομιών τους, 
τις εκτιμήσεις για την κερδοφορία που συνεχίζουν να αναθεωρούνται ανοδικά και πιο έντονα από αυτές των ανεπτυγ-
μένων και τέλος τις αποτιμήσεις που παραμένουν ελκυστικές έναντι των ανεπτυγμένων και σε απόλυτα μεγέθη.  

Βραζιλία Ουδέτερη 
Μετά από περίοδο ύφεσης, η οικονομία δείχνει σημάδια ανάκαμψης, ωστόσο οι αποτιμήσεις παραμένουν σε ιστορικά 
υψηλά και η πολιτική αβεβαιότητα παραμένει. 

Ρωσία Ουδέτερη 
Τα μηνύματα από την οικονομία γενικότερα είναι ενθαρρυντικά, αλλά όχι στον βαθμό που θα επιθυμούσαμε, παρόλο 
που οι αποτιμήσεις και τα θεμελιώδη διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Ινδία Υποεπενδεδυμένη 
Επιβράδυνση της οικονομίας στο Β’ τρίμηνο του έτους κυρίως λόγω αποδυναμωμένης ιδιωτικής και δημόσιας κατανά-
λωσης. Πτωτική αναθεώρηση της κερδοφορίας και ακριβές αποτιμήσεις. 

Κίνα Υπερεπενδεδυμένη 
Η οικονομία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης για το τρέχον έτος και μικρή επιβράδυνση για το 2018, όπου εκτιμούμε 
ότι δεν θα επαληθευτούν. Θετικό momentum για τις προσδοκίες της κερδοφορίας των εταιρειών. 

   

Ομόλογα     

   

Κρατικά ομόλογα ΗΠΑ Υποεπενδεδυμένη 
Οι ήπιες πληθωριστικές πιέσεις θα συγκρατήσουν την άνοδο των αποδόσεων παρά την αύξηση επιτοκίων τον Δε-
κέμβριο και τις 1-2 αυξήσεις το 2018. Εκτιμούμε ότι η δίκαιη τιμή της αμερικανικής δεκαετίας είναι 2,70%.  

Κρατικά ομόλογα  
Γερμανίας 

Υποεπενδεδυμένη 
Με ήπιες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη, η επικείμενη μείωση της ρευστότητας από την ΕΚΤ, θα οδηγήσει 
τις αποδόσεις σε άνοδο. Εκτιμούμε ότι η δίκαιη τιμή της γερμανικής δεκαετίας είναι 0,70%.  

Κρατικά ομόλογα  
αναδυόμενων αγορών 

Ουδέτερη 
Διατηρούμε την ουδέτερη θέση στα κρατικά ομόλογα αναδυομένων αγορών, καθώς από τη μια έχουμε ισχυρούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες, αλλά από την άλλη, απουσιάζουν οι ισχυροί καταλύτες για σημαντική 
περαιτέρω συρρίκνωση των spreads.  

Εταιρικά ομόλογα  
επενδυτικής διαβάθμισης 

Ουδέτερη 
Διατηρούμε την ουδέτερη θέση, καθώς οι αποτιμήσεις είναι ακριβές αν λάβουμε υπόψη το spread ανά μονάδα 
effective duration. 

Εταιρικά ομόλογα  
υψηλών αποδόσεων 

Υποεπενδεδυμένη 
Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση λόγω ακριβών αποτιμήσεων. Εσωτερικά, μεταβάλλουμε τη θέση μας και προτιμού-
με εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης ΗΠΑ έναντι Ευρωζώνης. 

   

Συνάλλαγμα     

   

EURUSD Υπέρ EUR 
Αναμένουμε διατήρηση της ανοδικής τάσης του EURUSD με εύρος διακύμανσης 1,1450-1,2600. Σημαντική αντίσταση 
στην περιοχή του 1,2400-1,2500. 

EURGBP Υπέρ GBP 
Παραμένουμε θετικοί για την στερλίνα σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς η κυκλική δυναμική των δύο οικονο-
μιών δεν δικαιολογεί τα τρέχοντα επίπεδα ισοτιμίας. 

USDJPY Ουδέτερη 
Αναμένουμε μεσοπρόθεσμα μία κίνηση  προς τα 119-120γ εν και μετατοπίζουμε το αναμενόμενο εύρος πτωτικά κατά 3 
μονάδες στο 105-120. 

   

Εμπορεύματα     

   

Χρυσός Ουδέτερη 
Τα περισσότερα στοιχεία που παρακολουθούμε έχουν βελτιωθεί και συνηγορούν σε αναθεώρηση της θέσης μας στον 
χρυσό σε ουδέτερη, από αρνητική. 

Πετρέλαιο Θετική 
Παρά την αυξημένη παραγωγή στις ΗΠΑ, η ενίσχυση της οικονομίας των αναδυομένων αγορών, το ασθενές δολάριο 
ΗΠΑ κι η τεχνική εικόνα προσφέρουν στήριξη στις τιμές του πετρελαίου. Έτσι, μεταβάλλουμε την θέση μας από ουδέτε-
ρη σε θετική. 
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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 



H «Επενδυτική Στρατηγική - 4ο Τρίμηνο 2017» είναι διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://www.piraeusbankgroup.com/el/oikonomiki-analisi-ependitiki-stratigiki/ependytiki-stratigiki  

http://www.piraeusbankgroup.com/el/oikonomiki-analisi-ependitiki-stratigiki/ependytiki-stratigiki
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