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Executive Summary 
 
Σε ένα περιβάλλον ήπιας οικονομικής  ανάπτυξης διεθνώς η προσοχή των 
αγορών έχει στραφεί προσφάτως στις πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης των 
ΗΠΑ,  η όποια σε συνδυασμό με αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Ιαπωνίας έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αποδόσεις των μετοχικών αγορών 
των ανεπτυγμένων χωρών. Πολλοί από τους μετοχικούς αυτούς δείκτες 
είναι υπέρ-αγορασμένοι και διαπραγματεύονται σε επίπεδα υψηλοτέρα από 
αυτά του 2007 (ΗΠΑ).  
 
Καθώς αναδύονται ανησυχίες για απόσυρση της νομισματικής  τόνωσης  
στις ΗΠΑ είναι πιθανή η άνοδος των διακυμάνσεων με αποτέλεσμα πιέσεις 
στις αγορές αυτές.  Αναμένουμε ότι αυτές θα είναι βραχυπρόθεσμες.  Η 
υψηλή και σταδιακά αποκλιμακούμενη ανεργία  στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με 
τον πτωτικό πληθωρισμό αποτελούν ένα ιδανικό μείγμα σε ότι αφορά την 
διατήρηση υπερ-χαλαρών νομισματικών πολιτικών. Παράλληλα αναμένουμε 
την δυναμική της κατανάλωσης στις ΗΠΑ να συνεχιστεί με πιθανές ανοδικές 
εκπλήξεις στην ανάπτυξη. Παράλληλα και οι αποτιμήσεις είναι ευνοϊκότερες 
του 2007 για τις μετοχικές αγορές. 
 
Στο μέτωπο της Ευρωζώνης το κλίμα παραμένει θετικό καθώς τα οικονομικά 
στοιχεία, εάν και αρνητικά, παραμένουν σε τροχιά οριακής βελτίωσης, ενώ 
οι αγορές συνεχίζουν να παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες τόσο για την 
ανάπτυξη όσο και για την επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης. Είναι πιθανό  
οι γερμανικές εκλογές να έχουν επιβάλει ένα διάλειμμα στην συνηθισμένη 
διαλεκτική με θέμα την διακυβέρνηση της Ευρωζώνης με αποτέλεσμα μια,  
μερικώς τουλάχιστο, επίπλαστη πτώση των διακυμάνσεων. 
 
Τα οικονομικά στοιχεία στην Κίνα και τις υπόλοιπες αναδυόμενες χώρες 
παραμένουν ουδέτερα προς αρνητικά καθώς η χώρα προσπαθεί να 
ισορροπήσει σε μια αναπτυξιακή τροχιά πάνω από το 7%, ενώ οι αγορές 
δεν εμφανίζονται να έχουν ακόμα πλήρως ενσωματώσει την εξέλιξη αυτή. 
Έτσι, παρά το ότι οι αγορές των αναδυόμενων αγορών θεωρούνται φτηνές 
παρουσιάζουν σχετικά αρνητική τεχνική εικόνα. Ιδιαίτερα αρνητική 
παραμένει η συνολική εικόνα των εμπορευμάτων και ιδιαίτερα του 
πετρελαίου.  
 
Οι πρόσφατες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των Treasuries με 
παράλληλη πτώση των πληθωριστικών προσδοκιών στις ΗΠΑ, προκαλεί 
άνοδο των πραγματικών αποδόσεων, περιορίζει την, ακόμα σημαντική, 
υπερτίμηση των ομόλογων, στηρίζει το δολάριο και τις μετοχές, ενώ 
παράλληλα εντείνει τις πιέσεις στα εμπορεύματα και ιδίως στον χρυσό. 
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Global Market Risk-Return Scoring  
 (6-9 month horizon) 
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Αντικειμενική αξιολόγηση μεταξύ -2,5 και  2,5, αντικατοπτρίζει μια μέση εκτίμηση (50%) θεμελιωδών ποσοτικών, & (50%) 
τεχνικών παραγόντων που επιδρούν στις επιμέρους αγορές. 

· -0,49 έως 0,49 ουδέτερη εκτίμηση, 
· 0,5 έως 1,49 θετική εκτίμηση (-0,5 έως -1,49 αρνητική εκτίμηση) 
· >1,5 πολύ θετική εκτίμηση  (<-1,5 πολύ αρνητική εκτίμηση) 

Για μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις (+12 μήνες) περισσότερο βάρος θα πρέπει να δίνεται στους θεμελιώδεις & ποσοτικούς 
παράγοντες, ενώ για μεσοπρόθεσμες (3-6 μήνες) περισσότερο βάρος θα πρέπει να δίνεται στους τεχνικούς παράγοντες. 

Θεμελιώδεις & Ποσοτικές Εκτιμήσεις Τεχνική Εικόνα  Αγορών 
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Θετικές & Θεμελιώδεις εκτιμήσεις: Αποκλίσεις από μακροχρονίους  μέσους όρους μέτρων αξίας (πχ P/E για τις μετοχές, ονομαστική ανάπτυξη για  τα ομόλογα) όπως 

και από ποσοτικά εκτιμώμενες «δίκαιες τιμές» χρησιμοποιώντας για κάθε αγορά τα ανάλογα θεμελιώδη μεγέθη προσδιορισμού της αξίας αυτών. Τεχνική Εικόνα: 

Τυποποιημένη απεικόνιση μεγεθών όπως MACD, RSI και άλλων μεγεθών αξιολόγησης της εικόνας των αγορών. 
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Οικονομικές Εξελίξεις 
 
ΗΠΑ: Θετικές Εκπλήξεις στην Κατανάλωση  
 
· Παραμένουμε σε ένα στάδιο ήπιας ανάκαμψης, όπου τα οικονομικά στοιχεία εμφανίζονται ανάμεικτα. 

Στο στάδιο αυτό οι ενδείξεις από τον τομέα της κατανάλωσης είναι αυτές που στηρίζουν την οικονομία. Οι 
λιανικές πωλήσεις εξέπληξαν θετικά και αναπτύσσονται με ετήσιο ρυθμό 3,7% ενώ και η καταναλωτική 
εμπιστοσύνη βρίσκεται σε ανοδική τροχιά εκπλήσσοντας  επίσης θετικά. Οι παράγοντες που στηρίζουν την 
κατανάλωση παραμένουν υγιείς. Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε μια φάση σταδιακής αλλά και αβέβαιης 
ακόμα  ανάκαμψης, καθώς τόσο οι ενδείξεις από τον ρυθμό προσλήψεων όσο και από τις αιτήσεις 
επιδομάτων ανεργίας είναι συγκρατημένα ενθαρρυντικές. Παράλληλα, η αγορά ακινήτων συνεχίζει 
παρουσιάζει σημάδια ανάπτυξης.  Τα αποθέματα  νέων κατοικιών βρίσκονται στους 4 μήνες πωλήσεων, 
κάτω από τους μέσους όρους των 10  και 30  ετών,  ενώ οι τιμές αρχίζουν να εμφανίζονται θετικές.   Οι 
παράγοντες αυτοί, όπως και η συνεχιζόμενη άνοδος των μετοχικών αγορών και τα χαμηλά επιτόκια, 
αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν την κατανάλωση.  Παραμένοντας εστιασμένοι  στην κατανάλωση, 
αρνητική επίδραση αναμένεται από την ραγδαία αύξηση των καθαρών φορολογικών εσόδων ($240δις) τον 
μήνα που πέρασε. Συνολικά το βάρος των εκπλήξεων αναμένεται θετικό. 
 

· Ιδιαίτερα θετική,  είναι η πτώση του πληθωρισμού. Στο στάδιο αυτό ο δομικός πληθωρισμός (εκτός 
τροφίμων και ενέργειας)  καταγράφεται στο 1,7%  ετησίως,  ενώ ο συνολικός στο 1,1%.  Οι πρόσφατες 
εκπλήξεις στον τομέα των τιμών είναι αρνητικές, ενώ η τάση διαγράφεται πτωτική. Ο συνδυασμός 
χαμηλού και πτωτικού πληθωρισμού, με υψηλή και ήπια αποκλιμακούμενη ανεργία αποτελεί κατά ένα 
τρόπο εγγύηση για την διατήρηση του παρόντος ρυθμού ποσοτικής χαλάρωσης από την FED (παρά τις 
πρόσφατες ανησυχίες) μειώνοντας την πιθανότητα μιας σημαντικής αρνητικής έκπληξης. Στα αρνητικά της 
παρούσας συγκύριας συγκαταλέγεται ο μεταποιητικός τομέας. Η διατήρηση των αποθεμάτων σε σχετικά 
ψηλά επίπεδα αναλογικά με τις πωλήσεις, δεν συνηγορούν στην φάση αυτή  σε σημαντική ανάκαμψη της 
μεταποίησης (πχ ISM πάνω  από το 51) αλλά ούτε όμως και σε ύφεση (ISM κάτω από το 50). Δεδομένης 
της δυναμικής της κατανάλωσης το πιο πιθανό σενάριο μακροπρόθεσμα  είναι αυτό μια θετικής έκπληξης 
τόσο στην μεταποίηση όσο και στην ανάπτυξη γενικότερα. Χρησιμοποιώντας τις κινήσεις των αγορών 
(μετοχές, κυκλικά εμπορεύματα, κλίση της καμπύλης ομολόγων, κλπ) για να «διαβάσουμε» τις 
ενσωματωμένες προσδοκίες υπολογίζουμε ότι οι επενδυτές προσδοκούν έναν ετήσιο ρυθμό της τάξης του 
3%  σε 6  μήνες από σήμερα εκτίμηση που συγκλίνει με το υπόδειγμα που χρησιμοποιεί μια σειρά από 
πρόδρομους δείκτες (αποθέματα, πωλήσεις, νέες παραγγελίες, νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, 
καταναλωτική εμπιστοσύνη).  
 

Λιανικές Πωλήσεις & Προσλήψεις  Πληθωρισμός & ISM 
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Ευρωζώνη: Συνεχίζονται οι Οριακές Βελτιώσεις  
 
· Στην Ευρωζώνη διατηρείται μια σημαντική απόκλιση μεταξύ των προσδοκιών που είναι 

ενσωματωμένες στις ευρωπαϊκές αγορές και στα πραγματικά οικονομικά στοιχεία. Μια σειρά από 
οικονομικά στοιχεία παραμένουν αρνητικά αλλά σχετικά βελτιούμενα, όπως η βιομηχανική παράγωγη η 
οποία συρρικνώνεται κατά 1,8% ετησίως (από -3,2%) αλλά και ο συνολικός δείκτης ΡΜΙ που παραμένει 
κάτω από το 50 αλλά έχει σημειώσει ανάκαμψη από το 46,5 του Μάρτιου (παρόμοια συμπεριφορά έχει και 
ο μεταποιητικός). Πέρα από την μεταποίηση όμως, οι ενδείξεις από τις λιανικές πωλήσεις ήταν αρνητικές (-
2,4%  από -1,4%)  ενώ η ανεργία συνέχισε την ανοδική της πορεία στο 12,2%,  ενώ παράλληλα ο 
πληθωρισμός σημείωσε σημαντική πτώση στο 1,4%  (από 1,7%  πριν από δυο μήνες)  αλλά  και η 
νομισματική επέκταση Μ3 σημείωσε επιτάχυνση στο 3,2% (από το 2,6%). Ο μοναδικός τομέας ο οποίος 
παραμένει ιδιαίτερα δυναμικός είναι αυτός του εξωτερικού εμπορίου καθώς το εμπορικό πλεόνασμα 
σημείωσε νέο υψηλό όλων των εποχών στα 18,7 δις ευρώ κυρίως λόγω της αύξησης των εξαγωγών στις 
ΗΠΑ και κατά μικρότερο βαθμό στην Ιαπωνία. Έτσι λοιπόν, σε εξαμηνιαίο ορίζοντα μια σειρά από 
πρόδρομους δείκτες θα συνηγορούσε σε έναν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 0,8% ενώ οι αγορές 
παραμένουν υπεραισιόδοξες και θα ήταν συνεπείς με μια ανάπτυξη της τάξης του 1,7%. 
 

·  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ΕΚΤ μείωσε το παρεμβατικό επιτόκιο στο 0,5% ενώ παράλληλα η 
πιθανότητα μιας περαιτέρω μείωσης έχει αυξηθεί. Όπως θα αναλύσουμε και στους παράγοντες που 
επιδρούν στις αγορές, η προσοχή παραμένει στην πρόοδο των διαφόρων διεργασιών τραπεζικής και 
δημοσιονομικής ενοποίησης αλλά και στο κατά πόσο η διαφαινόμενη τάση για μια πιο χαλαρή 
δημοσιονομική πολιτική θα αποτελέσει επίσημη οικονομική πολιτική  μελλοντικά, ή απλώς λόγω των 
γερμανικών εκλογών δεν υπάρχει η συνηθισμένη «διαλεκτική» σε σχέση με τα  θέματα διακυβέρνησης της 
Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα την ανάδυση όχι τόσο θετικών εκπλήξεων στο μέλλον. 

 
Εμπορικό Ισοζύγιο  Δείκτες PMI (Μεταποίηση) 
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Ιαπωνία-Κίνα  
 
· Η ειδησεογραφία  στην Ιαπωνία συνεχίζει να περιστρέφεται γύρω από τις εξελίξεις της νομισματικής 

πολιτικής.  Από τις αρχές Απριλίου η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει αυξήσει σημαντικά τις αγορές των 
κρατικών ομολόγων και το συνολικό  χαρτοφυλάκιο της κεντρικής τράπεζας έχει αυξηθεί κατά 14.528 τρις 
γεν ($125 δις). Παράλληλα, η πολιτική αυτή προκαλεί ταχεία πτώση του γεν αλλά και, παράλληλα, παρά 
τις αγορές της κεντρικής τράπεζας, άνοδο των αποδόσεων των Ιαπωνικών ομολόγων καθώς οι επενδυτές 
προεξοφλούν την άνοδο του πληθωρισμού.  Η πτώση του γεν,  είναι ως έναν βαθμό θετική για τις 
εξαγωγές, αλλά μια υποτίμηση που προκαλεί γρηγορότερη αύξηση του κόστους παραγωγής (λόγω του ότι 
πολλές πρώτες ύλες είναι εισαγόμενες) από την αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό θα ήταν αρνητική. 
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· Για κάθε 10μβ αύξηση των αποδόσεων των Ιαπωνικών ομολόγων, το κόστος εξυπηρέτησης του 

Ιαπωνικού χρέους αυξάνεται κατά 100δις γεν, σύμφωνα με υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών. 
Από τα τέλη Μάρτιου οι δεκαστείς αποδόσεις των Ιαπωνικών ομολόγων έχουν αυξηθεί κατά 50μβ στο 1%. 
Το Ιαπωνικό χρέος βρίσκεται την στιγμή αυτή στα 992 τρις γεν (245% του ΑΕΠ για το 20013 σύμφωνα με 
εκτιμήσεις του ΔΝΤ). Έτσι λοιπόν οι κίνδυνοι στο στάδιο αυτό εστιάζονται σε μια επίτευξη αποτελεσμάτων 
αντιθέτων των αρχικά αναμενόμενων λόγω βίαιων αντιδράσεων των αγορών στις εξαγγελίες της Τράπεζας 
της Ιαπωνίας (ΒοJ).  Οι διακυμάνσεις αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν και τις  ΗΠΑ,  καθώς μια 
κατάρρευση των ιαπωνικών ομολόγων, θα μπορούσε να συμπαρασύρει και τα αμερικανικά στο βαθμό που 
διεθνώς θα επικρατούσαν ανησυχίες για τα αποτελέσματα των πολιτικών ποσοτικής χαλάρωσης.  
 

· Το ΑΕΠ της Ιαπωνίας μεγεθύνθηκε κατά ένα ετησιοποιημένο 3,5% στο α’ τριμ. 2013 εκπλήσσοντας 
θετικά,  ενώ οι αναλυτές αναμένουν αύξηση 1,4%  για το 2012  και 1,3%  για το 2014  (Bloomberg).  
Σημειώνουμε ότι για το 2013 οι προσδοκίες βρίσκονταν στο 0,6% τον Δεκέμβριο του 2012.  Παράλληλα 
όμως, οι ενδείξεις από τον τομέα του πληθωρισμού δεν ήταν ενθαρρυντικές όσον αφορά τις προοπτικές 
επίτευξης του στόχου του 2% από την κεντρική τράπεζα. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ μειώθηκε κατά 
1,2%  ετησίως,  ενώ παράλληλα και οι τιμές εκτός των τροφίμων πέφτουν κατά 0,5%.   Τα υπόλοιπα 
στοιχεία ήταν θετικά καθώς ανοδικές τάσεις παρατηρηθήκαν στην βιομηχανική παραγωγή (+0,9% 
μηνιαίως) και στις παραγγελίες μηχανημάτων, ενώ βελτίωση παρατηρήθηκε και στο εμπορικό έλλειμμα το 
όποιο περιορίστηκε στα 219δις γεν από τα 1500δις πριν από δυο μήνες. 
 

· Η οικονομία της Κίνας παραμένει σε μια περίοδο σχετικής επιβράδυνσης. Πρόσφατα στοιχεία από 
την βιομηχανική παράγωγη και τις λιανικές πωλήσεις εξέπληξαν αρνητικά, ενώ και ο δείκτης μεταποίησης 
PMI (HSBC) βρέθηκε κάτω από το 50 σηματοδοτώντας τάσεις ανάπτυξης κάτω της  μακροχρόνιας τάσης. 
Ο αντίστοιχος δείκτης υπηρεσιών σημείωσε επίσης σημαντική πτώση στα 51,1 από τα 54,3. Παράλληλα 
ήπιες ανοδικές τάσεις παρατηρήθηκαν στον πληθωρισμό (2,4%) , ενώ οι τιμές παραγωγού παραμένουν σε 
πτωτική πορεία (-2,6%). Θετική, κυρίως για τις μετοχικές αγορές, ήταν η αύξηση του ετησίου ρυθμού 
νομισματικής ανάπτυξης Μ2 στο 16,1%. Συνολικά, τόσο η κεντρική τράπεζα όσο και η κυβέρνηση δεν 
εμφανίζονται διατεθειμένες να εφαρμόσουν επεκτατικές πολιτικές καθώς η αγορά ακινήτων παραμένει σε 
υπερθέρμανση.  Το ΑΕΠ της Κίνας μεγεθύνθηκε κατά ένα ετησιοποιημένο 7,7%  το α’  τριμ.  2013  
εκπλήσσοντας θετικά, ενώ οι αναλυτές αναμένουν αύξηση 7,9% για το 2012 και 7,8% για το 2014 
(Bloomberg). Σημειώνουμε ότι για το 2013 οι προσδοκίες βρίσκονταν στο 8,1% τον Δεκέμβριο του 2012 
και στο 8,5%  τον Ιούνιο του ιδίου έτους.  Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις του κινέζου 
πρωθυπουργού ο ρυθμός ανάπτυξης 7,7% είναι μέσα στο πλαίσιο των προσδοκιών αλλά και του 
προγραμματισμού της κυβέρνησης.  

 
 Ισολογισμός (ομόλογα) BoJ & 10-ετείς Αποδόσεις  Κίνα: Ανάπτυξη & Νομισματική Μεγέθυνση 
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Αγορές : Εμφάνιση Τριγμών - Διατήρηση Θετικών Τάσεων 
 
· Το επενδυτικό κλίμα παραμένει για έναν ακόμα μήνα θετικό διατηρώντας όμως, ακόμα, τις 

σημαντικές «ασυμμετρίες» που έχουμε επισημάνει, αναφερόμενοι στην αντίθεση της πολύ θετικής εικόνας 
των μετοχών στις αγορές των ανεπτυγμένων οικονομιών, σε αντίθεση με την αρνητική/ουδέτερη εικόνα 
των μετοχών των αναδομένων αγορών και των εμπορευμάτων.  Έτσι στον μήνα που πέρασε ο δείκτης 
S&P500 εμφανίστηκε ενισχυμένος κατά 3,6% ενώ ο MSCI World κατά 1%. Λόγω των πιέσεων στον δείκτη 
Nikkei225  προς τα τέλη Μαΐου (-13% μεταξύ 23-31/5),  οι ιαπωνικές μετοχές έχασαν την ανοδική τους 
τάση (-0,6%),  ενώ και οι ευρωπαϊκές είχαν θετική δυναμική (Eurostoxx50  3,2%),  ενώ συνεχίστηκε η 
σχετική αδυναμία των αναδυομένων αγορών (δείκτης MSCI -2,2%). Παράλληλα με την θετική εικόνα των 
μετοχικών αγορών παρατηρήθηκαν ισχυρές πέσεις στις ομολογιακές καθώς τόσο οι αμερικανικές όσο και οι 
γερμανικές δεκαετείς αποδόσεις ανήλθαν κατά 42 και 27μβ αντιστοίχως. Ενδιαφέρον προκαλεί ότι τα 
ευρωπαϊκά ομόλογα της περιφέρειας έχουν αρχίσει τις τελευταίες εβδομάδες να έχουν θετική συσχέτιση με 
τα γερμανικά καθώς οι ανοδικές πιέσεις στις γερμανικές αποδόσεις συνδυάστηκαν με ανοδικές στις ιταλικές 
και τις ισπανικές (κατά 20 και 21 μβ αντιστοίχως). Μέσα στον μήνα το δολάριο βρέθηκε ενδυναμωμένο 
(1,9%  σε εμπορικά σταθμισμένους όρους,  3,4%  έναντι το γεν και 0,9%  έναντι του ευρώ).  Υπό πίεση 
βρεθήκαν τα εμπορεύματα (δείκτης CCΙ -2%) αλλά ενδιαφέρον έχει στο στάδιο αυτό η θετική εικόνα των 
κυκλικών μετάλλων (χαλκός 4%, LME Index 1%). Ουδέτερη ήταν η εικόνα στην αγορά του πετρελαίου 
(αργό 0,1%, Brent -0,5%) ενώ αρνητική των πολύτιμων μετάλλων (χρυσός -4%, πλατίνα -1,8%). 
 

· Παραμένουμε σε μια περίοδο θετικού επενδυτικού κλίματος η οποία κατά ένα  βαθμό,  αλλά όχι 
αποκλειστικά, στηρίζεται στις πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης των ανεπτυγμένων χωρών. Από την αρχή 
του έτους, ανεπτυγμένες χώρες των οποίων η κεντρική τράπεζα εφαρμόζει πολιτικές νομισματικής 
(ποσοτικής) χαλάρωσης ή παρέμβασης στο νόμισμα τους (Ελβετία) παρουσιάζουν σημαντικές μετοχικές 
αποδόσεις (ΗΠΑ 16%, Ιαπωνία 33%, Ηνωμένο Βασίλειο 13% Ελβετία 18%). Σε αντιδιαστολή, οι μετοχές 
της Ευρωζώνης παρουσιάζουν περιορισμένα κέρδη (Eurostoxx  50  6%)  ενώ οι αναδυόμενες αγορές 
βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος (-3,7%). Όπως θα συζητήσουμε και στο κομμάτι των μετοχών, οι αγορές 
αυτές εμφανίζονται υπεραγορασμενες βραχυπρόθεσμα με αποτέλεσμα την αυξημένη ευαισθησία των τιμών 
σε οριακές αρνητικές ειδήσεις αλλά και την πιθανότητα βραχυπρόθεσμης κορύφωσης. Παρόλα αυτά όμως, 
η μη διάχυση των προσφάτων σημαντικών απωλειών του δείκτη Nikkei225 εμφανίζει από την μια μεριά 
μια ανθεκτικότητα των αγορών, αλλά από την άλλη, οι τριγμοί που εμφανιστήκαν στις αγορές υστέρα από 
τις ανακοινώσεις της FED  υποδηλώνουν μια αυξημένη ευαισθησία στην θεματική της απόσυρσης μέρους 
της νομισματικής τόνωσης από την FED (ο Bernanke στην πρόσφατη κατάθεση του στην Επιτροπή των 
Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, άφησε να εννοηθεί ότι μια μείωση του ρυθμού αγοράς 
ομολόγων είναι πλέον πιο πιθανή- όπως και είναι φυσικό- αλλά πάντα θα εξαρτάται από την βεβαιότητα 
για την βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης).  

 
· Εάν και αναμένουμε ότι μια ανακοίνωση της FED σχετικά  με μείωση της νομισματικής τόνωσης 

της οικονομίας,  θα οδηγούσε σε μια αύξηση των διακυμάνσεων,  και σε πιέσεις στις μετοχικές και 
ομολογιακές αγορές, το μέγεθος των πιέσεων θα εξαρτηθεί από τα αίτια πίσω από όποια τέτοια μεταβολή.  
Εάν αυτή οφείλεται σε αύξηση των πληθωριστικών ενδείξεων τότε είναι πιθανό, ότι οι πιέσεις θα έχουν πιο 
μόνιμο χαρακτήρα, εάν όμως προέρχεται από μια σημαντική μείωση της ανεργίας, τότε αναμένονται να 
είναι προσωρινές και να αποτελούν ευκαιρία για αγορά ριψοκίνδυνων αξιών. Στο στάδιο αυτό βρισκόμαστε 
σε μια συγκυρία υψηλής αλλά σταδιακά αποκλιμακούμενης ανεργίας και ενός χαμηλού και πτωτικού 
πληθωρισμού. Ο συνδυασμός αυτός είναι ιδανικός για τις ριψοκίνδυνες αξίες καθώς η ψηλή ανεργία 
υποδηλώνει ότι η FED θα διατηρεί μια προτίμηση για υψηλή ρευστότητα, η αποκλιμάκωσή της 
καταδεικνύει ότι παραμένουμε σε ένα θετικό στάδιο οικονομικής ανάκαμψης, ενώ παράλληλα, ο χαμηλός 
και πτωτικός πληθωρισμός δίνει επιπλέον χώρο στην κεντρική τράπεζα έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα 
διατήρησης μιας υπερβάλλουσας ρευστότητας πέρα από το όποιο «άριστο» το οποίο υπολογίζει με 
δεδομένη την υπόλοιπη εικόνα της οικονομίας. 
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·  Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η εικόνα αύτη θα συνεχίζει να ισχύει τουλάχιστον 
μεσοπρόθεσμα προσφέροντας στήριξη στις αγορές.  Η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει σε ένα στάδιο 
όπου η δημιουργία μεσοπρόθεσμων  πληθωριστικών πιέσεων αποτελεί ενδεχόμενο μικρής πιθανότητας, 
καθώς η ευρύτερη νομισματική ανάπτυξη Μ2 συνεχίζει να υπολείπεται της Μ1 (παραπέμποντας ακόμα σε 
ένα περιβάλλον χαμηλής πιστωτικής επέκτασης) ενώ παράλληλα και η ταχύτητα κυκλοφορίας του 
χρήματος παραμένει πτωτική και σε χαμηλά επίπεδα. Εξωγενείς παράγοντες  όπως η πτωτική πορεία των 
εμπορευμάτων και των πρώτων υλών επίσης συνηγορεί σε ένα περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού 
μεσοπρόθεσμα.  Οι εξελίξεις στην Ιαπωνία έχουν επίσης επιπτώσεις για την  πορεία του πληθωρισμού 
παγκοσμίως. Στον βαθμό που δεν δημιουργείται πληθωρισμός η υποχώρηση του γεν λειτούργει έτσι ώστε 
να εξάγει τον ιαπωνικό αποπληθωρισμό στον υπόλοιπο κόσμο, σε μακροχρόνιο ορίζοντα όμως μια 
κλιμάκωση του Ιαπωνικού πληθωρισμού θα μπορούσε να συμβάλει σε μια ευρύτερη κλιμάκωση του 
πληθωρισμού παγκοσμίως δημιουργώντας κινδύνους. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα αυξάνονται 
γενικότερα οι πληθωριστικοί κίνδυνοι καθώς μια εν μέρει αποκατάσταση του μηχανισμού μετάδοσης 
της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία των ΗΠΑ, θα καθιστούσε το παρόν επίπεδο τιμών, σύμφωνα με 
μερικούς αρχικούς υπολογισμούς μας, πολύ χαμηλό σε σχέση, τόσο με το επίπεδο του ΑΕΠ όσο και με την 
επίπεδο της προσφοράς χρήματος και τα επιτόκια. Έτσι μια επιστροφή σε συνθήκες μακροοικονομικής 
ομαλότητας ενσωματώνει τον κίνδυνο μιας μακροχρόνιας πληθωριστικής επιτάχυνσης. 
 

· Στις ευρωπαϊκές εξελίξεις παραμένουμε σε ένα καθεστώς ηρεμίας όπου ύστερα από τις δηλώσεις 
του Draghi τον Ιούλιο του 2012 και τις αποφάσεις της τότε συνόδου κορυφής για ένα μακροχρόνιο 
χρονοδιάγραμμα-πλαίσιο τραπεζικής και οικονομικής ενοποίησης, έχει παρατηρηθεί μια πολύ σημαντική 
πτώση της μεταβλητότητας, συρρίκνωσης των spreads και ενίσχυση του ευρώ, σε ένα περιβάλλον όμως 
επιδεινούμενων μακροοικονομικών μεγεθών αλλά και διάτρησης της θεσμικής αβεβαιότητας σε υψηλά 
επίπεδα, τόσο στο βαθμό που η εφαρμογή των συμφωνηθέντων περιορίζεται σε ελεγκτικές – περιοριστικές 
παραμέτρους,  ενώ παράλληλα διατηρείται ακόμα ασυμφωνία και απραξία σε σχέση με πιο θεμελιώδη 
ζητήματα τραπεζικής ένωσης, ασφάλισης των καταθέσεων και της αμοιβαιότητας και της αλληλεγγύης οι 
οποίες είναι τελικά αναγκαίες σε μια οικονομική ένωση (και βέβαια προαπαιτεί μεταφορά των εξουσιών 
από τα κράτη σε κεντρικά ευρωπαϊκά όργανα). Παράλληλα, οι αγορές δεν έχουν ακόμα δοκιμάσει την  
δέσμευση της ΕΚΤ ότι θα κάνει ότι χρειαστεί για να υπερασπίσει το ευρώ.  Όπως έχουμε αναφέρει και στο 
παρελθόν το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι οι γερμανικές εκλογές έχουν επιβάλλει ένα άτυπο moratorium 
στην παραγωγή και στον επίσημο σχολιασμό ειδήσεων και οι αντιθέσεις σε σχέση με το μέλλον της 
Ένωσης εμφανίζονται αμβλυμμένες με αποτέλεσμα την μείωση των διακυμάνσεων και την δημιουργία της 
εντύπωσης επικράτησης ενός θετικού κλίματος στο ευρωπαϊκό μέτωπο. Έτσι, ενώ «λογικά» το πέρας των 
γερμανικών εκλογών θα ήταν συμβατό με μια λιγότερο αυστηρή δημοσιονομική ρητορική,  τα πρόσφατα 
επίπεδα τιμών των αγορών την έχουν μάλλον προεξοφλήσει, ενώ η λήξη του moratorium αυτού θα φέρει 
πάλι στην επιφάνεια διαφωνίες και μεταβλητότητα. Έτσι συμπερασματικά διαφαίνεται η πιθανότητα  
διατήρησης του θετικού κλίματος στην Ευρώπη καθώς πλησιάζουμε την ημερομηνία των εκλογών (22/9) 
με αυξημένη όμως πιθανότητα επιδείνωσης αυτό στην συνέχεια. 
 

· Ο τρίτος πόλος αβεβαιότητας στο στάδιο αυτό παραμένει η κινεζική οικονομία, η οποία παραμένει, 
όπως έχουμε σημειώσει και στο παρελθόν, σε μια διαδικασία επιβράδυνσης στο πλαίσιο των  προσπαθειών 
αναπροσανατολισμού της οικονομίας από εξαγωγική-μεταποιητικη σε καταναλωτική-βασιμένη σε 
υπηρεσίες. Στο στάδιο αυτό παρατηρείται μια συνεχιζόμενη επιβράδυνση στον μεταποιητικό τομέα η οποία 
όμως δεν αναπληρώνεται από ισχυρότερη ανάπτυξη σε κάποιον άλλο τομέα. Η επιβράδυνση αυτή δεν 
εμφανίζεται προεξοφλημένη όπως θεωρούσαμε πιθανό, καθώς τόσο οι κινεζικές μετοχές , όσο και πολλές 
από τις πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα εμφανίζονται να διατηρούν μια θετική συσχέτιση με τις αρνητικές 
αυτές εκπλήξεις.  Έτσι το μέτωπο αυτό είναι πιθανό να συνεχίσει να αποτελεί μια πηγή αβεβαιότητας και 
αστάθειας στις διεθνείς αγορές. 
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Μετοχικές Αγορές 
 
· Το κύριο χαρακτηριστικό των μετοχικών αγορών είναι οι σημαντικές αποδόσεις των αγορών στις 

χώρες όπου οι κεντρικές τράπεζες ακλουθούν πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης η/και επεμβαίνουν στην 
αγορά συναλλάγματος με σκοπό την αποδυνάμωση του τοπικού νομίσματος. Έτσι μετοχές ανεπτυγμένων 
χωρών όπως των ΗΠΑ (κυρίως)  αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου,  της Ιαπωνίας αλλά και της Ελβετίας 
(σε μικρότερο βαθμό)  έχουν  ξεπεράσει,  ή προσεγγίζουν,  τα υψηλά του 2007,  ενώ παράλληλα από 
τεχνικής εποχής εμφανίζονται υπεραγορασμένες. Παρά τις ανησυχίες που δημιούργησαν οι πρόσφατες 
δηλώσεις του Bernanke, οι οποίες θα μπορούσαν να εξελιχτούν σε αφορμή για κάποιου είδους διόρθωση 
βραχυπρόθεσμα, περιγράψαμε στα προηγούμενα ότι η παράλληλη πορεία πληθωρισμού και ανεργίας στις 
ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνει υποστηρικτική ενός περιβάλλοντος αυξημένης ρευστότητας, θετικού για τις 
μετοχικές αγορές,  ενώ και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα αναμένουμε ότι η θετική δυναμική στην 
κατανάλωση στις ΗΠΑ θα αποτελέσει υποστηρικτικό παράγοντα. 
 

· Καθώς οι μετοχικές αγορές των ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει τα υψηλά του 2007 έχουν αυξηθεί οι φωνές 
που ανησυχούν για τις αποτιμήσεις των μετοχικών αγορών. Στις ΗΠΑ ο λόγος τιμής προς κέρδη έχει 
ομολογουμένως αυξηθεί από το 11,6 στο τέλος του 2011 στα 16,6, σηματοδοτώντας ότι τα τελευταία 1,5 
χρόνια η άνοδος των τιμών ήταν γρηγορότερη από αυτή των κερδών.  Θα πρέπει όμως εδώ να 
παρατηρήσουμε ότι ο μέσος όρος του λόγου Ρ/Ε από το 1954 βρίσκεται στα 16,3 ενώ τον Οκτώβριο του 
2007 στα προηγούμενα υψηλά (1576 σε όρους S&P500) ο λόγος αυτός βρισκόταν στα 17,5 
υποδεικνύοντας ότι τα κέρδη ανά-μετοχή βρίσκονται τώρα ψηλότερα από ότι το 2007.  Εάν λάβουμε 
υπόψη επίσης ότι τώρα τα επιτόκια είναι σημαντικά χαμηλότερα (10-ετεις αποδόσεις  στα 2,17% έναντι 
4,7% και τα εταιρικά spreads περίπου στα ίδια επίπεδα του 1,5%) τότε οι παράγοντες που υποστηρίζουν 
τις μετοχικές αποτιμήσεις είναι σημαντικά ισχυρότεροι του 2007. Στα αρνητικά υπολογίζεται η μετά του 
2009 δυσλειτουργία του μηχανισμού διάχυσης της νομισματικής πολιτικής όπως υπολογίζεται από την 
ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος την οποία εκτιμούμε θετικά συνδεμένη με τον δείκτη S&P500. Κατά 
το τέταρτο τρίμηνο του 2007  η ταχύτητα αυτή ήταν στο 1,9  (το ονομαστικό ΑΕΠ ήταν 1,9  φόρες 
μεγαλύτερο του συνόλου  των νομισμάτων, χαρτονομισμάτων, καταθέσεων και αμοιβαίων διαχείρισης 
διαθέσιμων)  ενώ τώρα ο λόγος αυτός βρίσκεται στα χαμηλά όλων των εποχών του 1,52%.  Τα χαμηλά 
επιτόκια εν μέρει αντισταθμίζουν την δυσλειτουργία αυτή. Στο δεύτερο διάγραμμα  παραθέτουμε την 
σχέση του S&P500 με τον λόγο ταχύτητας Μ2/εταιρικό κόστος δανεισμού. Ο συνδυασμός των 
παραγόντων αυτών (κερδοφορία, επιτόκια, ταχύτητα κυκλοφορίας χρήματος) συνηγορεί σε οριακά 
ακριβές μετοχικές αποτιμήσεις. 
 

S&P500 & Εταιρική Κερδοφορία  S&P500 & Προσαρμοσμένη Ταχύτητα Μ2 
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· Σε σχέση με τις ανησυχίες για την νομισματική πολιτική δεν παρατηρούμε στο στάδιο αυτό κάποια 
αυξημένη ευαισθησία των μετοχών στην πρόσφατη άνοδο των ομολογιακών αποδόσεων παρότι αυτές δεν 
έγιναν λόγω κάποιας θετικής έκπληξης στα οικονομικά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά θεωρούμε την 
διατήρηση των πιέσεων στην τιμή του χρυσού ως θετική εξέλιξη ομαλοποίησης των προσδοκιών των 
επενδυτών για τους υπάρχοντες κινδύνους. Η διατήρηση των τάσεων αυτών (ανόδου των αποδόσεων των 
ομολόγων και πτώση της τιμής του χρυσού)  με σχετικά σταθερές μετοχικές αξίες,  αν συνεχιστεί θα 
αποτελούσε μια πολύ θετική εξέλιξη για την μελλοντική πορεία των μετοχικών αγορών. Παρόλα αυτά, τα 
παρόντα επίπεδα των μετοχών στις ΗΠΑ κυρίως, αποκλίνουν από επίπεδα συμβατά με τις μακροχρόνιες 
συν-διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.  

 
· Συνολικά τα θεμελιώδη - ποσοτικά κριτήρια παραμένουν ουδέτερα (με οριακή αρνητική 

προδιάθεση)  για τις αμερικανικές μετοχές.   Από τεχνικής άποψης παρά το ότι οι μετοχές εμφανίζονται 
υπερ-αγορασμένες θεωρούμε ότι στο στάδιο αυτό πιέσεις είναι πιθανές σε  ορίζοντα ημερών  ή και 
εβδομάδων, αλλά όχι μηνών. Στο παρελθόν με αντίστοιχες υπερ-αγορασμένες ενδείξεις (σε όρους MACD, 
RSI) ο S&P500 πέρα από όποια βραχυπρόθεσμη διόρθωση, συνέχισε την ανοδική του πορεία. Παράλληλα 
η πτωτική τάση της μεταβλητότητας αποτελεί έναν ακόμα θετικό παράγοντα. Η συνολική εικόνα παραμένει 
ουδέτερη (με θετική προδιάθεση). 
 

· Στις αναδυόμενες οικονομίες η εικόνα παραμένει αβέβαιη. Πέρα από την επιβράδυνση στην Κίνα,  
συνολικά στις οικονομίες των BRICS η σχέση ανάπτυξης - πληθωρισμού παραμένει αρνητική με ανοδικές 
τάσεις στον Κινέζικο και Ρώσικο πληθωρισμό και πτωτικές τάσεις στην Βραζιλιάνικη και Ρώσικη 
βιομηχανική παραγωγή. Ταυτόχρονα και  η  εταιρική κερδοφορία (δείκτης MSCI Αναδυομένων Αγορών)  
παραμένει σε πτωτική τροχιά -18%  ετησίως.  Από άποψη αποτιμήσεων ο δείκτης MSCI  με λόγο 12,6  
παραμένει σχετικά φτηνός, ενώ συγκριτικά με τα υψηλά του 2007 ο λόγος P/E βρισκόταν στο 17,4 ενώ ο 
δείκτης βρίσκεται την στιγμή αυτή 22% χαμηλότερα. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα  παρατηρείται 
μια σχετική επιδείνωση της θεμελιώδους/ποσοτικης εικόνας (λόγω αύξησης του κινεζικού πληθωρισμού 
και επιδείνωσης της κερδοφορίας) η οποία παραμένει ουδέτερη (χωρίς θετική προδιάθεση πλέον), ενώ η 
τεχνική εικόνα παραμένει αρνητική. Η συνολική εικόνα παραμένει ουδέτερη με αρνητική προδιάθεση. 

 
 
 

Τεχνική Εικόνα S&P500  MSCI Αναδυομένων &  Ανάπτυξη – Πληθωρισμός 
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Ομολογιακές Αγορές 
 
· Οι ομολογιακές αγορές βρέθηκαν υπό πίεση τον προηγούμενο μήνα, με τις δεκαετείς αποδόσεις να 

ανέρχονται κατά 42 μβ στις ΗΠΑ και κατά 27 στην Γερμανία.  Το ενδιαφέρον είναι ότι η άνοδος αυτή έγινε 
με ουδέτερα προς αρνητικά οικονομικά στοιχεία, αλλά και σταθερές ή πτωτικές πληθωριστικές προσδοκίες 
στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να παρατηρείται στην ουσία άνοδος των πραγματικών αποδόσεων οι οποίες είναι 
συνήθως συνδεδεμένες με προσδοκίες για άνοδο της πραγματικής ανάπτυξης. Παράλληλα,  παρατηρήθηκε 
άνοδος και των Ιαπωνικών 10-ετων αποδόσεων κατά 33 περίπου μβ, ενώ στην Ευρώπη ταυτόχρονα με τις 
γερμανικές δεκαετείς αποδόσεις, ανήλθαν οι Ιταλικές (+20 μβ) και οι Ισπανικές (+21μβ). Πέρα από τα 
οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ οι ανησυχίες για την μείωση του ρυθμού αγορών από την FED εξηγούν εν 
μέρει τις πιέσεις αυτές, ενώ και η αστάθεια στην Ιαπωνία, όπου ο ιδιωτικός τομέας εμφανίζεται να πουλά 
γρηγορότερα από ότι αγοράζει η κεντρική τράπεζα, θα μπορούσε να συμπαρασύρει τα αμερικανικά κυρίως 
ομόλογα. Στην Ευρωζώνη η πεποίθηση ότι βρισκόμαστε προ μιας περιόδου λιγότερης λιτότητας αφού 
πρώτα έριξε τα spreads και τις αποδόσεις των ομολόγων των περιφερειακών χωρών, τώρα οδηγεί σε μια 
παράλληλη άνοδο των αποδόσεων Γερμανίας αλλά και της περιφέρειας καθώς προεξοφλείται ένα συνολικά 
ευνοϊκότερο κλίμα. Όπως αναλύσαμε και στα προηγούμενα παρά το ότι πράγματι έχουν παρατηρηθεί 
σημαντικοί πρόοδοι στην Ευρωζώνη, μετά το πέρας των Γερμανικών εκλογών η πιθανότητα ανόδου των 
διακυμάνσεων είναι αυξημένη. 
 

· Στην Γερμανία η άνοδος των αποδόσεων θα μπορούσε να εξηγηθεί από την άνοδο του ρυθμού 
νομισματικής ανάπτυξης  Μ3 και του IFO, αλλά και από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Αντιθέτως 
θετικό για τα γερμανικά ομόλογα είναι το δημοσιονομικό πλεόνασμα που ανακοινώθηκε στο 3% του ΑΕΠ. 
Στις ΗΠΑ όμως, η άνοδος αυτή είναι δυσκολότερα εξηγήσιμη με οικονομικά στοιχεία δεδομένης τα 
σημαντικής πτώσης του πληθωρισμού, της υποχώρησης της χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού 
αλλά και της ανόδου της τιμής του πετρελαίου που στις ΗΠΑ δρα αντίθετα από ότι στην Γερμάνια (πτώση 
αποδόσεων λόγω ανησυχιών για την ανάπτυξη έναντι ανόδου των αποδόσεων λόγω ανησυχιών για τον 
πληθωρισμό στην Γερμανία). Οι ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν 
καταστήσει τα ομόλογα των ΗΠΑ σχετικά φτηνότερα διατηρώντας όμως ακόμα μια σημαντική απόσταση 
από μετρήσεις μας της δίκαιης τιμής. Έτσι η θεμελιώδης εικόνα αν και βελτιωμένη, παραμένει αρνητική. 
Ταυτόχρονα, οι πρόσφατες πιέσεις έχουν επιδεινώσει την μακροπρόθεσμη τεχνική εικόνα των ομολόγων 
σε ουδέτερη με οριακή μόνο θετική προδιάθεση. Στην Γερμανία, οι πρόσφατες πιέσεις έχουν επίσης 
επιφέρει μια σχετική διόρθωση της υπερτίμησης των κρατικών ομολόγων, κυρίως στις μακρύτερες 
διάρκειες, ενώ σημαντική επιδείνωση παρατηρείται και στην τεχνική εικόνα από σημαντικά θετική σε 
οριακά θετική. Η συνολική εικόνα των γερμανικών ομολόγων είναι ουδέτερη ενώ των αμερικανικών 
ουδέτερη με αρνητική προδιάθεση. 
 

10-ετεις Αποδόσεις Ομολόγων ΗΠΑ  Απόδοση Ιταλικού Ομολ. & Συσχέτιση με Bund 
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· Στο στάδιο αυτό μνεία χρήζει η εικόνα των ομολόγων της ευρωπαϊκής περιφέρειας καθώς ο τρόπος 
διαπραγμάτευσης αυτών έχει  αρχίσει να εκπέμπει μια υπερβολική «κανονικότητα» σε σχέση με τους 
υπάρχοντες κινδύνους συνοχής της ΕΖ. Έτσι για παράδειγμα, οι δεκαετείς αποδόσεις των ιταλικών 
ομολόγων έχουν επανακτήσει την θετική συσχέτιση με τις γερμανικές που είχαν απολέσει από τον 092011 
και ο βαθμός συσχέτισης των 100  εβδομάδων βρίσκεται τώρα στο 40%  (επίπεδα Ιούλιου 2011)  αφού 
έφτασε το -0,62% τον 092012 (2ο διάγραμμα προηγούμενης σελίδας). Για την Ισπανία ο βαθμός 
συσχέτισης είναι οριακά αρνητικός -1,8% αφού και αυτός έφτασε το -0,53% τον 092012. Για 
πληροφοριακούς λόγους επισημαίνουμε ότι και για τις δυο περιπτώσεις ο βαθμός συσχέτισης ήταν στο 
98% πριν το 2007. Ο θετικός βαθμός συσχέτισης  καταδεικνύει ότι τα ομόλογα των χωρών αυτών έχουν 
αρχίσει να διαπραγματεύονται ως υποκατάστατα των γερμανικών καθώς παρατηρείται σταθεροποίηση των 
spreads σε χαμηλά επίπεδα.  
 

Αγορά Συναλλάγματος  
 
§ Η ισοτιμία EURUSD ήταν πτωτική τον προηγούμενο μήνα κατά 0,9%. Οι περισσότερες οικονομικές 

εξελίξεις όμως  ήταν υποστηρικτικές του ευρώ. H επιτάχυνση του ρυθμού νομισματικής Μ3 επέκτασης της 
Ευρωζώνης έναντι της Μ2  των ΗΠΑ,  η άνοδος του IFO  έναντι του ISM,  η άνοδος του εμπορικού 
πλεονάσματος και η περαιτέρω συρρίκνωση των περιφερειακών spreads θα συνηγορούσαν άνοδο του 
EURUSD. Από την άλλη πλευρά οι προσδοκίες για μια μείωση του ρυθμού αγορών ομολόγων από την FED 
προκαλούν ισχυρότερη άνοδο των αμερικανικών αποδόσεων με αποτέλεσμα την διεύρυνση των spreads 
ΗΠΑ-Γερμανίας ενώ και οι πιέσεις στην τιμή του χρυσού και η πτώση των πληθωριστικών προσδοκιών στις 
ΗΠΑ, θα συνηγορούσαν σε ένα δυνατότερο δολάριο. Σε σχέση με τις μεσοπρόθεσμες ενδείξεις από την μια 
πλευρά η ισοτιμία εμφανίζεται υποτιμημένη σε σχέση με τα ευρωπαϊκά spreads (δίκαιη τιμή 1,32) αλλά 
υπερτιμημένη έναντι των spreads Γερμανίας-ΗΠΑ (δτ. 1,27). Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οι ενδείξεις 
είναι επίσης μοιρασμένες. Το ολοένα αυξανόμενο εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης, η ακόμα σχετικά 
υψηλή τιμή του χρυσού αλλά και η διαρκής υποχώρηση του spread Ιταλίας-Γερμανίας διατηρεί την 
«διαρθρωτική»   δίκαιη τιμή του EURUSD  σε υψηλά επίπεδα (προς το 1,38).  Από την άλλη πλευρά η 
κυκλική δυναμική των ΗΠΑ παραμένει δυνατότερη παραπέμποντας σε μια δίκαιη τιμή κάτω του 1,27. 
 

§  Οι παραπάνω παράγοντες θα συνηγορούσαν σε μια βελτίωση της θεμελιώδους-ποσοτικης 
εικόνας (σε ουδέτερη με θετική προδιάθεση)  αλλά παράλληλα παρατηρούμε επιδείνωση της τεχνικής 
εικόνας σε αρνητική. Η συνολική εικόνα είναι ουδέτερη με αρνητική προδιάθεση. Για τους επομένους 1-3 
μήνες αναμένουμε διακύμανσης εντός του εύρους 1,28 – 1,32. Σε εξαμηνιαίο ορίζοντα αναμένουμε ζώνη 
1,2200-1,3300. Ο δωδεκάμηνος στόχος μας παραμένει στο 1,26. 
 
EURUSD, Spread 5-ετών Ομολόγων Γερμ.-ΗΠΑ  EURUSD & Spreads Ευρωζώνης 
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§ Αν και με αυξημένη μεταβλητότητα η ισοτιμία USDJPY παρέμεινε υπό ανοδική πίεση τον μήνα 
που πέρασε (+3,5%),  κάτω από το βάρος των προσδοκιών για εντατικοποίηση της νομισματικής 
χαλάρωσης στην Ιαπωνία αλλά και τον περιορισμό αυτής στις ΗΠΑ.  Εάν και μια σειρά από οικονομικά 
στοιχεία στην Ιαπωνία έχουν εκπλήξει θετικά πρόσφατα, οδηγώντας σε άνοδο των Ιαπωνικών αποδόσεων 
κατά 18  μβ στην πενταετία οι αντίστοιχες αποδόσεις στις ΗΠΑ ανήλθαν κατά 42  μβ κυρίως λόγω της 
ρητορικής της FED, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε μια μείωση της διαφοράς αναμενόμενου πληθωρισμού 
ΗΠΑ-Ιαπωνιας κατά 22 μβ (σύμφωνα με τα πενταετή προστατευμένα από τον πληθωρισμό ομόλογα)  με 
αποτέλεσμα την άνοδο του πραγματικού πενταετούς spread ΗΠΑ-Ιαπωνίας. Συνολικά παρατηρούμε ότι η 
ισοτιμία συνεχίζει να κινείται ανάλογα με τη επίπτωση που έχουν τα μακροοικονομικά στοιχεία αλλά και οι 
πολίτικες εξελίξεις στις πραγματικές αποδόσεις των δυο χωρών και στο στάδιο αυτό μια τιμή της ισοτιμίας 
στα 105 θα  δικαιολογείτο από την πρόσφατη συσχέτιση της με τις πενταετείς πραγματικές αποδόσεις. Η 
συνεχιζόμενη πτώση των τιμών καταναλωτή που παρατηρείται έχει ως αποτέλεσμα την ένταση των 
προσδοκιών για ακόμα χαλαρότερη νομισματική πολιτική. Καθώς αναμένουμε στις ΗΠΑ αποκλιμάκωση των 
πληθωριστικών προσδοκιών, παράλληλα με άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, μια ανοδική διάσπαση 
του 100 προς το 109 θεωρείται πιθανή. Σε μακροχρόνιο ορίζοντα, οι ανησυχίες σχετικά με την δυνατότητα 
επίτευξης του στόχου του 2%, το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων, η πτώση 
της τιμής του πετρελαίου (μείωση των πληρωμών για ενέργεια)  αλλά και πιθανών εξάρσεων αύξησης της 
ζήτησης για ασφαλή καταφύγια, αναμένεται να ασκήσουν πτωτική πίεση στην ισοτιμία. Λόγω του 
αποτόμου της ανόδου αλλά και της από-συσχέτισης της ισοτιμίας από τα οικονομικά δεδομένα ανεβάζουμε 
σημαντικά τον 12μηνο στόχο μας στο 95 από το 89. 
 

§ Η ισοτιμία EURCHF αντέδρασε ανοδικά (1,6%) παράλληλα με τις πιέσεις στο κόστος δανεισμού 
στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας και διαπραγματεύεται τώρα στην περιοχή του 1,2440. Στην 
Ελβετία διατηρήθηκαν κάποια από τα πρόσφατα σημάδια αναζωογόνησης της οικονομίας όπως η άνοδος 
του δείκτη PMI της μεταποίησης στο 50.2, η πτώση της ανεργίας στο 3,1%  η επιτάχυνση της ετήσιας 
νομισματικής (Μ3) επέκτασης κατά 10,2%, αλλά και η θετική έκπληξη στην ανάπτυξη του ά τριμήνου στο 
0,6% από 0,2%. Παρά ταύτα αρνητικές ενδείξεις (που θα συνηγορούσαν στην διατήρηση του ελαχίστου 
ορίου του 1,20 στην ισοτιμία EURCHF) παραμένουν, όπως πτώση του πληθωρισμού από το  -0,3% στο -
0,4%,  η πτώση των λιανικών πωλήσεων κατά 0,9%  ετησίως αλλά και η μείωση του εμπορικού 
πλεονάσματος από τα 1,9 στα 1,7 δις. 
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Εμπορεύματα 
 
§ Όπως αναφέραμε και τον προηγούμενο μήνα, τα (κυκλικά κυρίως) εμπορεύματα είναι πιθανό 

να βρίσκονται προ μιας περιόδου διαρθρωτικής  αδυναμίας δεδομένης,  α) της διενεργούμενης 
στροφής της κινεζικής οικονομίας προς ένα καταναλωτικό μοντέλο, β) την αύξηση της προσφοράς και γ) 
το πέρας του μέγιστου της επίδρασης της υπερβάλλουσας ρευστότητας που δημιουργήθηκε από τις 
πολίτικες της ποσοτικής χαλάρωσης.  Παράλληλα, η τεχνική εικόνα έχει επιδεινωθεί σημαντικά (CCI 
Index). Ύστερα από τις ισχυρές πιέσεις του Απριλίου, ο δείκτης CCI εμφανίστηκε επίσης πτωτικός (-2%), 
με τα κυκλικά μέταλλα όμως να υπερ-αποδίδουν (χαλκός 4%, κυκλικά μέταλλα LME Index 1%), ενώ υπό 
πίεση παρέμειναν τα πολύτιμα μέταλλα (χρυσός -4%, ασήμι -4%, πλατίνα -2%). Ουδέτερη ήταν η εικόνα 
στην αγορά του πετρελαίου (αργό 0,1%,  Brent  -0,5%),  ενώ πιέσεις δεχτήκαν και τα αγροτικά 
εμπορεύματα (-2,8%) με την τάση του φυσικού αεριού να  παραμένει ανοδική (+2,7%). 
 

§ Στην αγορά  πετρελαίου οι περισσότεροι παράγοντες που το προσδιορίζουν, εμφανιστήκαν 
αρνητικοί. Έτσι έκτος από την αδυναμία των μακροοικονομικών στοιχείων στην Κίνα, το δολάριο 
εμφανίστηκε ενδυναμωμένο (σε εμπορικά σταθμισμένους όρους), ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε 
σημαντική  άνοδος της παραγωγής. Θετικές ήταν οι ενδείξεις από την πλευρά της ζήτησης. Συνολικά, οι 
παράγοντες αυτοί πίεσαν πτωτικά την δίκαιη τιμή του πετρελαίου όπως την εκτιμούμε κατά περίπου 5% 
μεγαλώνοντας έτσι το μέγεθος της μακροχρόνιας  υπερτίμησης που έχουμε επισημάνει. Έτσι, ακόμα και σε 
ένα σχετικά καλύτερο κυκλικό μακροοικονομικό περιβάλλον θεωρούμε ότι το μέγεθος της υπερτίμησης 
είναι τέτοιο έτσι ώστε οι πιέσεις να αναμένεται ότι θα συνεχιστούν και μακροπρόθεσμα. Οι εξελίξεις αυτές 
έχουν οδηγήσει σε επιδείνωση της θεμελιώδους - ποσοτικής εικόνας σε σημαντικά αρνητική, ενώ  
παρατηρούμε σημαντική βελτίωση της τεχνικής εικόνας από αρνητική σε ουδέτερη με αρνητική 
προδιάθεση, καθώς το αργό βρίσκει βραχυπρόθεσμη στήριξη στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών στην 
περιοχή του $92 . Η συνολική εικόνα παραμένει αρνητική.  

 
§ Οι ανησυχίες για την μείωση του ρυθμού αγορών ομολόγων από την FED με την παράλληλη 

υποχώρηση των πληθωριστικών προσδοκιών αυξάνει τις πραγματιστικές αποδόσεις στις ΗΠΑ προκαλώντας 
πιέσεις στην  τιμή του χρυσού η οποία παραμένει υπερτιμημένη εάν λαμβάναμε υπ’  όψη τα ελλείμματα 
των ΗΠΑ, την νομισματική επέκταση και τα, ακόμα αρνητικά, πραγματικά επιτόκια. Ύστερα από τις πολύ 
έντονες πιέσεις των προηγουμένων μηνών (-14% από την αρχή του έτους και -12% από τα τέλη Μάρτιου) 
ο χρυσός βρίσκεται σε μια φάση προσπάθειας υπεράσπισης της μακροχρόνιας ανοδικής του τάσης, οπότε 
και βραχυχρόνιες ανοδικές αντιδράσεις είναι πιθανές. Συνολικά η τεχνική εικόνα έχει επιδεινωθεί αλλά 
παραμένει ουδέτερη με αρνητική προδιάθεση. Η συνολική εικόνα διαμορφώνεται σε αρνητική (από 
ουδέτερη με οριακή αρνητική προδιάθεση). 

 
Αργό Πετρέλαιο 
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