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Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα πραγματοποιήθηκε βελτίωση σε μια σειρά από κυκλικές ενδείξεις, όπως στη
σχέση νέων παραγγελιών προς αποθέματα στη μεταποίηση των ΗΠΑ, στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά και στη
σχέση εσωτερικού δανεισμού προς συναλλαγματικά αποθέματα στην Κίνα. Παράλληλα, σημαντική θετική έκπληξη
παρουσιάστηκε και στα στοιχεία της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ. Οι θετικές αυτές εξελίξεις, εάν συνεχιστούν και τον επόμενο
μήνα, προσφέρουν ένα παράθυρο ευκαιρίας στην FED στην επικείμενη συνεδρίαση τον Δεκέμβριο να υλοποιήσει την
εξαγγελία της για άνοδο των επιτοκίων μέσα στο 2015. Βέβαια, μια περαιτέρω έξαρση των γεωπολιτικών κινδύνων,
ύστερα από τα γεγονότα στο Παρίσι, θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω αναβολή. Θεωρούμε ότι η FED,
ύστερα από την πρόσφατη κριτική (όταν ανέβαλε την αύξηση λόγω της αβεβαιότητας στην Κίνα), θα χρησιμοποιήσει τον
παράγοντα αυτό μόνο σε «έκτακτη» ανάγκη. Θεωρώντας λοιπόν ότι μια πιθανή αύξηση θα γίνει κυρίως για
επικοινωνιακούς λόγους αναμένουμε ότι θα συνοδευτεί από ιδιαίτερα ήπια ρητορική. Όπως αναλύουμε και σε πολλά
σημεία της παρούσας έκδοσης, παρά τις πρόσφατες εκπλήξεις, θεωρούμε ότι παραμένουμε σε ένα καθεστώς χαμηλότερης
ανάπτυξης και ήπιου πληθωρισμού, όπου η πιθανότητα πτωτικής προσαρμογής τους υπερισχύει μιας ανοδικής.

Η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει σε φάση εύθραυστης ανάκαμψης και ήδη παρουσιάστηκαν σημάδια επιδείνωσης,
κυρίως στον εξωτερικό τομέα. Τα σημάδια αυτά δεν είναι ακόμα ικανά για να εκτροχιάσουν την πορεία βελτίωσης της
οικονομίας, ιδίως σε περιβάλλον όπου η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ παραμένει πολύ υποστηρικτική. Για την επικείμενη
συνεδρίαση της ΕΚΤ στις αρχές Δεκεμβρίου εκτιμούμε ότι είναι πιθανή η χρονική επέκταση του ακολουθούμενου
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Στη συνέχεια, μια ενδεχόμενη κίνηση της FED στα μέσα του Δεκεμβρίου είναι
πιθανό να οδηγήσει την ΕΚΤ σε στάση αναμονής, μόνο εάν συνοδευτεί με άμεση σημαντική διολίσθηση του
ευρώ. Συνεπώς, μια ιδιαίτερα ήπια ρητορική από την FED, θα αυξήσει την πιθανότητα για την ΕΚΤ να προχωρήσει σε
περαιτέρω χαλάρωση το 2016, μέσω της μείωσης του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων.

Όπως έχουμε επισημάνει και προηγουμένως, οι διεθνείς αγορές βρίσκονται σε ένα σημείο όπου μετά την διόρθωση του
Αυγούστου είναι πιθανό να έχουν ήδη προεξοφλήσει μια τυπική κυκλική επιβράδυνση στις ΗΠΑ, καθώς και μια
επιβράδυνση της Κίνας προς το 6,5%. Όμως, πέρα από τα γεωπολιτικά, συνεχίζουμε να ανησυχούμε, τόσο για τις
σημαντικές ανισορροπίες στην αποτίμηση των μετοχικών αγορών στις ΗΠΑ, όσο και για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της
πιστωτικής επέκτασης στην Κίνα, τόσο σε σχέση με την επιβράδυνση της οικονομίας όσο και με την μείωση των
συναλλαγματικών αποθεμάτων. Μια άνοδος των αμερικανικών επιτοκίων, όσο ήπια και εάν είναι, ενδέχεται να επιφέρει
πίεση και στα δυο αυτά εύθραυστα μέτωπα ανάλογα: α) με το πόσο θα αυξήσει το κόστος εταιρικού δανεισμού, με
αρνητικές συνέπειες στις αποτιμήσεις των μετοχών και β) με το πόσο θα προκαλέσει πιέσεις στο νόμισμα και τα
συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας.
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• Οι πιο σημαντικές εξελίξεις που έχουν πρόσφατα σημειωθεί στην αμερικανική οικονομία είναι: α) τα πολύ
θετικά στοιχεία για την αγορά εργασίας του Οκτωβρίου που καταδεικνύουν τη σημαντική αύξηση των νέων
θέσεων εργασίας και ταυτόχρονα την υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας στο χαμηλότερο επίπεδο (NAIRU)
που δεν προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις και β) η σημαντική απόκλιση που καταγράφεται στους πρόδρομους
επιχειρηματικούς δείκτες της μεταποίησης (που προσεγγίζει τη συρρίκνωση) και των υπηρεσιών (που
αναδεικνύει ισχυρή ανάπτυξη). Η σημαντική ενίσχυση του USD και η αδύναμη παγκόσμια ανάπτυξη αποτελούν
βασικές αιτίες για τη συγκεκριμένη απόκλιση, καθώς ο μεταποιητικός τομέας είναι πολύ πιο ευάλωτος στην
εξαγωγική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά ένα μέρος της απόκλισης αυτής δεν εξηγείται από τις διεθνείς
συνθήκες και προκαλεί ανησυχία δεδομένης της ισχυρής προβλεπτικής δύναμης της μεταποίησης. Οι ανησυχίες
αυτές εν μέρει μετριάζονται σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες λόγω της βελτίωσης που σημειώθηκε στο
λόγο των νέων παραγγελιών προς τα αποθέματα στους πρόδρομους δείκτες της μεταποίησης.

• Παρακολουθώντας την εξέλιξη των πιο σημαντικών μεταβλητών εκτιμούμε ότι η αμερικανική οικονομία
εξακολουθεί να βρίσκεται στη φάση της επιβράδυνσης, σηματοδοτώντας τη συνέχιση της ανάπτυξης με
ρυθμούς κοντά στο μακροχρόνιο μέσο όρο (2,4%). Τόσο για το 2015 όσο και για το 2016 εκτιμούμε ότι ο μέσος
ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 2,5%. Η εσωτερική ζήτηση (ιδίως η κατανάλωση) θα συμβάλλει
πολύ θετικά στη μεγέθυνση του ΑΕΠ, ενώ η δραστηριότητα του εξωτερικού εμπορίου θα συμβάλλει αρνητικά
λόγω της σημαντικής ενίσχυσης του USD.

• Τα πολύ θετικά στοιχεία για την αγορά εργασίας αυξάνουν σε σημαντικό βαθμό την πιθανότητα αύξησης του
παρεμβατικού επιτοκίου από τη FED στην επικείμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Ανάλογη συνέχεια στα
στοιχεία της αγοράς εργασίας εκτιμούμε ότι σηματοδοτεί συνέχιση της αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου.
Όμως, η σημαντική ενίσχυση του USD και η παραμονή των διεθνών τιμών ενέργειας σε πολύ χαμηλά επίπεδα
είναι πιθανό να καθυστερήσουν την επιτάχυνση του πληθωρισμού και κατά συνέπεια την αύξηση του
παρεμβατικού επιτοκίου. Παράλληλα, εκτιμούμε ότι η οικονομία έχει, μετά την ύφεση του 2008, εγκλωβιστεί
σε μια ισορροπία χαμηλής ανάπτυξης η οποία όχι μόνο συνηγορεί στην καθυστέρηση επιστροφής σε
«νομισματική» κανονικότητα, αλλά περιορίζει το μελλοντικό ανοδικό περιθώριο στα επιτόκια. Συνολικά μέχρι
το τέλος του 2016 αναμένουμε δύο, με οριακή πιθανότητα για τρεις αυξήσεις επιτοκίων (άνω όριο 0,75%-
1,00%).
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• Ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός, λόγω των χαμηλών διεθνών τιμών ενέργειας και του υψηλού ποσοστού ανεργίας,
καθώς και η επιβράδυνση στο ρυθμό ανάπτυξης (στο 0,3% το γ’ τρίμηνο από 0,4% και 0,5% το β’ και α’ τρίμηνο
αντίστοιχα) εκτιμούμε ότι θα δώσουν στην ΕΚΤ τη δυνατότητα να αποφασίσει την επιμήκυνση του
ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης στην επικείμενη συνεδρίαση στις αρχές του
Δεκεμβρίου. Μετά τη συνεδρίαση της FED στα μέσα του Δεκεμβρίου και εφόσον αυτή υιοθετήσει πολύ ήπια
ρητορική δεν αποκλείεται στη συνέχεια η μείωση του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων από την ΕΚΤ. Όμως, στην
περίπτωση που η συγκεκριμένη απόφαση συνδυαστεί με απόφαση της FED για αύξηση του παρεμβατικού
επιτοκίου της δίχως να συνοδεύεται από ήπια ρητορική, τότε είναι πιθανό να σημειωθεί σημαντική διολίσθηση
στην ισοτιμία του ευρώ, αποτελώντας βασικό παράγοντα τόνωσης των εξαγωγών της Ευρωζώνης, των οποίων ο
ετήσιος ρυθμός αύξησης έχει πλέον υποχωρήσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

• Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας της Ευρωζώνης
επιταχύνθηκε οριακά κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου στο 1,6%. Η εφαρμογή και η ενδεχόμενη επιμήκυνση του
ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα
για την περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της
τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα, της διολίσθησης της ισοτιμίας του ευρώ και του χαμηλότερου
κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Αντίθετα, η ενδεχόμενη απότομη επιβράδυνση στο ρυθμό
μεγέθυνσης της οικονομίας της Κίνας και η σημαντική μείωση στις προσδοκίες για εισαγωγές στις ΗΠΑ (όπως
αποτυπώθηκε στον πρόδρομο επιμέρους μεταποιητικό δείκτη ISM του Οκτωβρίου που σηματοδότησε συρρίκνωση
των εισαγωγών στο συγκεκριμένο τομέα) αποτελούν σοβαρούς κινδύνους για την εξαγωγική δραστηριότητα της
Ευρωζώνης.

• Από την πλειοψηφία των μεταβλητών που παρακολουθούμε καταδεικνύεται ότι η οικονομία της Ευρωζώνης
βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης, σηματοδοτώντας τη συνέχιση της κίνησης της οικονομίας με ρυθμούς
ανάπτυξης που υπερβαίνουν το μακροχρόνιο μέσον όρο (1,4%). Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης
για το 2015 εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί στο 1,5%, ενώ για το 2016 θα επιταχυνθεί στο 1,8%. Οι ποσοτικές μας
εκτιμήσεις για το μεσοπρόθεσμο (από το β’ τρίμηνο 2016 και μετά) ρυθμό σύγκλισης της οικονομίας, που
βασίζονται σε στοιχεία που προεξοφλούνται από τις αγορές και αντανακλώνται στους πρόδρομους οικονομικούς
δείκτες, διαμορφώνεται στο 2,5%, αποτελώντας ένδειξη για την εμφάνιση θετικών εκπλήξεων.
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• Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα (13/10/2015 – 16/11/2015), θετικές αποδόσεις καταγράφηκαν στα
χρηματιστήρια των ανεπτυγμένων οικονομιών ενώ, αντίθετα σημειώθηκε μείωση στα χρηματιστήρια των
αναπτυσσόμενων οικονομιών. Παράλληλα, στο πετρέλαιο, στο χρυσό, στα εμπορεύματα και στην ισοτιμία
EURUSD καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση. Από την αρχή του έτους έως τις 16/11/2015, αρνητική απόδοση
έχει σημειωθεί στους μετοχικούς δείκτες των ΗΠΑ (-0,3%) και των αναδυόμενων αγορών (-15%) ενώ, αντίθετα,
θετική απόδοση έχει καταγραφεί στους μετοχικούς δείκτες της Ιαπωνίας (11%) και της Ευρωζώνης (7%).
Παράλληλα, μεγάλη αρνητική απόδοση έχει σημειωθεί στο πετρέλαιο (-28% στο WTI και -22% στο Brent), στα
εμπορεύματα (-19%), στο χρυσό (-8,5%) και στην ισοτιμία EURUSD (-12%). Παράλληλα, αρνητική απόδοση έχει
σημειωθεί στα αμερικανικά και ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης ενώ, αντίθετα, μικρή
θετική απόδοση στα αμερικανικά και γερμανικά κρατικά ομόλογα.

• Μια σειρά από θετικές εκπλήξεις προσφέρουν στήριξη σε κυκλικά θεμελιώδη που σχετίζονται με τις μετοχικές
αγορές. Έτσι: α) παρότι η μεταποίηση στις ΗΠΑ παραμένει σε ύφεση η βελτίωση του λόγου των νέων
παραγγελιών προς τα αποθέματα αποτελεί θετική εξέλιξη που αυξάνει την πιθανότητα επιστροφής στην
επιβράδυνση, β) οι πιστωτικές συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα χαλαρές και η πολύ ήπια άνοδος των επιτοκίων
που αναμένεται για το 2016 από μονή της δεν αναμένεται να προκαλέσει αναταράξεις, γ) παρά το ότι
παρατηρήθηκε μείωση των κερδών ανά μετοχή για πρώτη φορά από το 2009, η πτώση ήταν μικρότερη των
εκτιμήσεων (-0,8% έναντι –5,0%) και, δ) η κατάσταση στην Κίνα παρουσίασε κάποια σημάδια σταθεροποίησης.
Οι ευρωπαϊκές μετοχές συνεχίζουν να απολαμβάνουν σχετικά σημαντικότερη στήριξη σε σχέση με τις ΗΠΑ,
καθώς η οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης ενώ, όχι μόνο παρατηρείται σημαντική χαλάρωση των
πιστωτικών συνθηκών, αλλά και η ευαισθησία των μετοχών σε αυτές είναι σημαντική.

• Παρά αυτές τις κυκλικές βελτιώσεις εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι, καθώς η παραμονή της
παγκόσμιας οικονομίας σε τροχιά χαμηλής ανάπτυξης, χαμηλής κυκλοφορίας του χρήματος και
επιβραδυνόμενης κερδοφορίας δεν μπορεί να στηρίξει τα τρέχοντα επίπεδα τιμών στις μετοχικές αγορές
μακροπρόθεσμα. Ο παράγοντας Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί μια ακόμα σημαντική πηγή κινδύνου: παρά τη
μικρή αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων τον προηγούμενο μήνα σε συνδυασμό με μια μικρή μείωση
του εσωτερικού δανεισμού, οι βασικές τάσεις συνεχίζουν να σηματοδοτούν μια πιθανότητα μιας
συναλλαγματικής κρίσης που θα αποτελέσει ένα είδος «ποσοτικής συρρίκνωσης» για την παγκόσμια οικονομία.
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• Στις ΗΠΑ η υπέρ-ήπια νομισματική πολιτική των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει σε μια ιδιαίτερα επίπεδη
καμπύλη αποδόσεων στο εύρος 6μηνων-2 ετών. Εκτιμούμε ότι μια απότομη επιστροφή στην κανονικότητα
θα οδηγούσε σε μια σχετική αύξηση των διετών αποδόσεων κατά 80 περίπου μονάδες βάσης. Αντίστοιχη
αλλά ηπιότερη είναι η εικόνα στο κομμάτι 10-2 ετών όπου η ενδεχόμενη αύξηση στις αποδόσεις της
δεκαετίας έναντι της διετίας εκτιμάται στις 35μ.β. Σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις μας για την πολιτική της
FED αναμένουμε ένα άνω όριο της τάξης του 1,00% που είναι ήδη προεξοφλημένο από τις αγορές. Οι
μετατοπίσεις αυτές παρουσιάζουν ένα άνω όριο το οποίο είτε θα διορθωθεί σταδιακά μέσα από μια
μακροχρόνια διαδικασία ομαλοποίησης, είτε μπορεί να αποτελέσει ένα άνω όριο στο ενδεχόμενο μιας
θετικής έκπληξης στον πληθωρισμό . Σημειώνουμε ότι με τις τιμές στις 13/11 η ταυτόχρονη μετατόπιση της
διετίας και της δεκαετίας θα οδηγούσε σε αποδόσεις 1,6% και 3,2% αντιστοίχως.

• Στις ΗΠΑ δεν εκτιμούμε στο στάδιο αυτό άνοδο των αποδόσεων αυτού του μεγέθους. Το παρόν
χρηματοοικονομικό περιβάλλον παραμένει συμβατό με μια άνοδο των δεκαετών αποδόσεων προς το 2,45%.
Παράλληλα η πρόσφατη κλίση της καμπύλης 10-2 παραμένει συνεπής με την ύφεση του μεταποιητικού τομέα
που παρατηρούμε.

• Ο συνδυασμός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και των βελτιούμενων οικονομικών
στοιχείων διατηρεί σημαντικό βαθμό υπερτίμησης των γερμανικών ομολόγων. Συνεπώς, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις μας υπολογίζουμε έναν στόχο στις δεκαετείς αποδόσεις της τάξης του 1,4% σε εξαμηνιαίο
ορίζοντα. Στο βαθμό που η ΕΚΤ παραμένει αγοραστής είναι δύσκολη η επίτευξη μιας τέτοιας κίνησης. Σε κάθε
περίπτωση όμως αναμένουμε διατήρηση της υψηλής μεταβλητότητας στα ομόλογα στο βαθμό που ένα
μέρος της αγοράς θα ακολουθεί την ΕΚΤ ενώ ένα άλλο, λόγω του περιορισμένου πτωτικού περιθωρίου στις
αποδόσεις, θα εμφανίζεται πωλητής υιοθετώντας ένα πιθανό θετικό σενάριο για την οικονομία και τον
πληθωρισμό.
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Οικονομικός Κύκλος ΗΠΑ: Σε ύφεση ο τομέας της μεταποίησης  

17/11/2015

Από την ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων του πρόδρομου
δείκτη ISM Manufacturing προκύπτει ότι η δραστηριότητα του
μεταποιητικού τομέα βρίσκεται στη φάση της ύφεσης για
τέταρτο διαδοχικό μήνα. Όμως, ο συνολικός πρόδρομος δείκτης,
ο οποίος αποτελεί τη συνισταμένη πέντε πρόδρομων δεικτών (ISM
Μεταποίησης, ISM Υπηρεσιών, CCI(CB)*, CCI(UoM)* και NAHB*)
βρίσκεται εμφανώς στη φάση της επιβράδυνσης.

Ο δείκτης που προκύπτει από το πηλίκο του επιμέρους δείκτη των
νέων παραγγελιών προς αυτού των αποθεμάτων στο μεταποιητικό
τομέα (που δυνητικά αποτελεί πρόδρομο δείκτη για το γενικό
δείκτη ISM Manufacturing) μετατοπίστηκε τον Οκτώβριο στη
φάση της ανάκαμψης, ένδειξη που αυξάνει την πιθανότητα
εξόδου της μεταποίησης από την ύφεση.

Οι δύο πρόδρομοι δείκτες του καταναλωτή δεν δίνουν σαφή
εικόνα, διότι εκείνος του Πανεπιστημίου του Michigan βρίσκεται
στη φάση της επιβράδυνσης, ενώ εκείνος του Conference Board
στη φάση της ανάπτυξης. Όμως, το ποσοστό αποταμίευσης
βρίσκεται στη φάση της ύφεσης (δηλαδή διαμορφώνεται
χαμηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου με πιθανή την τάση
περαιτέρω μείωσής του), αποτελώντας ενθαρρυντικό παράγοντα
για την εξέλιξη της κατανάλωσης, δεδομένης της
σταθεροποιητικής τάσης που εμφανίζεται στην απομόχλευση
των νοικοκυριών.

Οι τομείς των υπηρεσιών και της κατασκευής κατοικιών
βρίσκονται εμφανώς στη φάση της ανάπτυξης, αποτελώντας
θετική ένδειξη για την ανάπτυξη του συνόλου της οικονομίας.

ISM Μεταποίησης

ISM Υπηρεσιών

CCI (UoM)
CCI (CB)

NAHB

Βιομηχανική 
Παραγωγή

Λιανικές Πωλήσεις

Ανέγερση Νέων 
ΚατοικιώνΕξαγωγές

Ν.Π./Απ. 
Μεταποίησης

Ν.Π./Απ. Υπηρεσιών
Συνολ. Προδρ. 

Δείκτης

Ποσοστό 
Αποταμ/σης

NFIB

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

DOWNTURN EXPANSION

RECESSION RECOVERYRECESSION

DOWNTURN EXPANSION

RECOVERY

Σεπ. 15 Αύγ. 15Οκτ. 15

*Ν.Π. / Απ.: Νέες Παραγγελίες / Αποθέματα
CCI (CB): Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή (Conference Board)
CCI (UoM): Πρόδρομος Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή (University of 
Michigan)
NAHB: Πρόδρομος Δείκτης Κατασκευαστών Κατοικιών
NFIB: Πρόδρομος Δείκτης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Οικονομικός κύκλος ISM-Μεταποίησης 

Οικονομικοί κύκλοι βασικών μακρο-μεταβλητών 
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ΗΠΑ - Τρέχουσα Συγκυρία (Ι): Αντίθετη πορεία για μεταποίηση – υπηρεσίες 

17/11/2015
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Αποθέματα & Παραγγελίες στη Μεταποίηση

Σημαντική απόκλιση μεταξύ των τομέων της μεταποίησης και των
υπηρεσιών καταγράφεται από τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο
ο δείκτης ISM στη μεταποίηση υποχώρησε στο 50,1, τη χαμηλότερη τιμή
από το Μάιο του 2013. Αντίθετα, πολύ ενθαρρυντική ήταν η εξέλιξη του
δείκτη ISM στις υπηρεσίες ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς και
ανήλθε στο 59,1, τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από το 2008. Η απόκλιση
των 9 μονάδων αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη απόκλιση από το
1997, που δημιουργήθηκε ο δείκτης των υπηρεσιών. Παρά το ότι η
μεταποίηση αντιπροσωπεύει περίπου το 13% της οικονομίας, αποτελεί
έναν πολύ ισχυρότερο στατιστικά πρόδρομο δείκτη της οικονομίας στις
ΗΠΑ. Συνεπώς, είναι πιθανότερη μια υποχώρηση των υπηρεσιών στο
στάδιο αυτό από μια επιτάχυνση της μεταποίησης.

Πιθανή εξήγηση της απόκλισης αυτής αποτελεί η σημαντική ενίσχυση
του USD, η οποία επιβαρύνει εντονότερα την εξαγωγική
δραστηριότητα του μεταποιητικού τομέα, αλλά και η γενικότερη
αδυναμία της διεθνούς οικονομίας. Προσπαθώντας να εκτιμήσουμε
πόσες από τις 9 αυτές μονάδες εξηγούνται από τους παράγοντες αυτούς
συσχετίζουμε την διαφορά των δυο δεικτών ISM με την ετήσια
απόδοση του δολαρίου, την αντίστοιχη του χαλκού αλλά και την κλίση
της καμπύλης 10Υ-2Υ στις ΗΠΑ. Διαπιστώνουμε ότι απομένουν 5 από τις
9 μονάδες της διαφοράς, οι οποίες δίνουν ένα αρνητικό σήμα για την
οικονομία των ΗΠΑ.

Το σήμα αυτό θα μπορούσε να ακυρωθεί εάν διατηρηθεί η βελτίωση
του λόγου των νέων παραγγελιών προς τα αποθέματα (στο 113,8%
από 103,3% το Σεπτέμβριο) στην μεταποίηση. Αντίθετα, η δωδεκάμηνη
μεταβολή στο λόγο της αποστολής παραγγελιών προς τα αποθέματα
παραμένει ανησυχητική και διαμορφώνεται στο -2,9 κατά τη διάρκεια
της περιόδου Ιουνίου – Σεπτεμβρίου.
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ΗΠΑ - Τρέχουσα Συγκυρία (ΙΙ): Πολύ θετικά στοιχεία για την αγορά 
εργασίας  

17/11/2015

Πολύ καλύτερα των προσδοκιών ήταν τα τελευταία στοιχεία για την
αγορά εργασίας. Ειδικότερα, από την έρευνα βάσει των καταστάσεων
μισθοδοσίας προκύπτει ότι τον Οκτώβριο δημιουργήθηκαν σε εποχικά
προσαρμοσμένη βάση 271 χιλ. νέες θέσεις εργασίας, ο υψηλότερος
αριθμός φέτος. Συνεπώς, υπερέβησαν σημαντικά το ανώτερο όριο των
προβλέψεων (240 χιλ.) και αυτές του Σεπτεμβρίου (137 χιλ.). Ωστόσο, σε
επίπεδο δεκαμήνου καταγράφεται υστέρηση στις νέες θέσεις εργασίας
σε σχέση με πέρυσι (2.062 χιλ. έναντι 2.364 χιλ. πέρυσι). Ταυτόχρονα,
από την έρευνα που βασίζεται στα νοικοκυριά, το ποσοστό ανεργίας
υποχώρησε οριακά στο 5,0%, λόγω της αύξησης των εργαζομένων.
Καθώς, όμως, αυξήθηκε και ο συνολικός πληθυσμός, το ποσοστό
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού σε αυτόν παρέμεινε αμετάβλητο
στο 62,4%, που είναι το χαμηλότερο από το 1977. Παράλληλα, άνοδο
κατά 2,5% σε ετήσια βάση εμφάνισε η μέση αμοιβή ανά ώρα εργασίας,
που αποτελεί την υψηλότερη αύξηση από το 2009.

Μικτή εικόνα καταδεικνύουν οι πρόδρομοι δείκτες για τον καταναλωτή.
Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του
Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν παρότι ανήλθε στο 90,0 τον Οκτώβριο
έναντι 87,2 το Σεπτέμβριο, αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη φετινή
τιμή. Ανοδικά κινήθηκαν και οι δύο υποδείκτες, κυρίως όμως αυτός που
αποτυπώνει τις προσδοκίες των καταναλωτών. Αντίθετα, απρόσμενα
πτωτικά κινήθηκε ο σχετικός δείκτης του Conference Board αν και
παρέμεινε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, υποχώρησε στο
97,6, έναντι 102,6 το Σεπτέμβριο (που επίσης εκτιμούσε η αγορά)
κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης του υποδείκτη που αποτυπώνει
την αντίληψη των καταναλωτών για την τρέχουσα κατάσταση και ειδικά
για την αγορά εργασίας.
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Μεσοπρόθεσμη Εκτίμηση: Χρησιμοποιούμε μεταβλητές που
σχετίζονται με πρόδρομους οικονομικούς δείκτες και στοιχεία από τις
χρηματοπιστωτικές αγορές, για να εκτιμήσουμε τον ετήσιο ρυθμό
μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για τα επόμενα δύο τρίμηνα.
Διαπιστώνουμε ότι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα θα μπορεί να
συγκλίνει στο 2,3%, σημειώνοντας σημαντική πτώση, έναντι του 3,0%
που ήταν η εκτίμησή μας πριν από τέσσερεις μήνες. Η συγκεκριμένη
μείωση οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση του περιθωρίου των
αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων και δευτερευόντως στην
υποχώρηση της παραγωγής πετρελαίου και των προσδοκιών των
μεταποιητικών επιχειρήσεων. Αντίθετα, θετικά συμβάλλουν οι
αυξημένες προσδοκίες στον τομέα των κατοικιών.

Οικονομικές Εκπλήξεις: Ο δείκτης των οικονομικών εκπλήξεων Citi
εξακολουθεί να βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος (διότι τα στοιχεία που
ανακοινώνονται είναι κατώτερα έναντι των προσδοκιών), αλλά πλέον
σε πολύ μικρότερο βαθμό. Η παραμονή του συγκεκριμένου δείκτη σε
αρνητικό έδαφος ενδεχομένως να συνάδει με χαμηλότερους ρυθμούς
μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ.
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Ο δείκτης Οικονομικής Δραστηριότητας της Τράπεζας Πειραιώς κατασκευάζεται με την μέθοδο
ανάλυσης κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis). Ως μεταβλητές έχουν
χρησιμοποιηθεί πρόδρομοι δείκτες και στοιχεία των αγορών.

ΗΠΑ: Σημαντική Πτωτική Αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Ρυθμού 
Σύγκλισης

17/11/2015

Τρ. Πειραιώς: Πρόδρομος Δείκτης & Πραγμ. ΑΕΠ ΗΠΑ 

ΗΠΑ: Επιμερισμός της πρόβλεψης για το ΑΕΠ στις Μεταβλητές Δείκτης Οικονομικών Εκπλήξεων Citi, ΗΠΑ
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ΗΠΑ: Στο 2,5% ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2015 και το 2016

17/11/2015

Σημαντική επιβράδυνση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του γ’
τριμήνου στο ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ (στο 1,5%
από το 3,9% του β’ τριμήνου), λόγω κυρίως της σημαντικής
αρνητικής συμβολής που προήλθε από τη μεταβολή των
εταιρικών αποθεμάτων, ενώ η κατανάλωση συνέχισε να
συμβάλει θετικά σε σημαντικό βαθμό. Εκτιμούμε ότι είναι
πιθανή η ανοδική αναθεώρηση του 1,5%, λόγω μικρότερης
αρνητικής συμβολής των εταιρικών αποθεμάτων.

Η φάση της επιβράδυνσης, στην οποία βρίσκεται η συνισταμένη
των πρόδρομων δεικτών σηματοδοτεί την ανάπτυξη της
οικονομίας με ρυθμούς ελαφρώς υψηλότερους από το
μακροχρόνιο μέσο όρο (2,4%). Για το γ’ τρίμηνο του 2015
εκτιμούμε ότι είναι πιθανό ο ρυθμός ανάπτυξης να αναθεωρηθεί
ελαφρώς ανοδικά από το 1,5% της αρχικής εκτίμησης. Συνεπώς,
ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για το 2015 εκτιμούμε ότι
θα διαμορφωθεί στο 2,5% (2014:2,4%).

Επίσης, για το 2016, αναμένουμε παρόμοιο μέσο ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης. Η ενίσχυση του USD και η επιβράδυνση του ρυθμού
ανάπτυξης στην Κίνα επηρεάζουν αρνητικά την εξαγωγική
δραστηριότητα των ΗΠΑ, αποτελώντας τον πιο σημαντικό
αρνητικό παράγοντα για την ανάπτυξη του ΑΕΠ. Αντίθετα, λόγω
της σημαντικής συρρίκνωσης του ελλείμματος του
προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους
που ολοκληρώθηκε στις 30/9/2015 εκτιμούμε ότι ο ρυθμός
ενίσχυσης των δημόσιων δαπανών μπορεί να επιταχυνθεί.

Παράλληλα, η κατανάλωση εκτιμούμε ότι θα συνεχίσει μα
κινείται με ετήσιο ρυθμό ενίσχυσης κοντά στο 3%, δεδομένης
της συνεχιζόμενης μείωσης του ποσοστού ανεργίας. Όμως,
λόγω του πολύ χαμηλού ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού
στο εργατικό δυναμικό εκτιμούμε ότι θα μειώνεται με
βραδύτερο ρυθμό (προσεγγίζοντας το 4,8% το β’ εξάμηνο του
2016).

2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2014 2015 2016

Πραγματικό ΑΕΠ 0.6 3.9 1.5 2.5 2.0 3.0 3.0 2.5 2.4 2.5 2.5

Κατανάλωση 1.8 3.6 3.3 3.0 2.5 3.0 3.0 3.0 2.7 3.1 2.9

Επενδύσεις 8.6 5.0 -5.6 7.0 5.0 7.0 7.0 5.0 5.4 4.8 5.4

Δημόσιες Δαπάνες -0.1 2.6 1.7 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 -0.6 0.8 1.3

Εξαγωγές -6.0 5.1 1.9 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.4 1.5 2.5

Εισαγωγές 7.1 3.0 1.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.8 5.1 4.8

Headline PCE 0.2 0.3 0.3 0.5 1.1 1.3 1.5 1.7 1.4 0.3 1.4

Core PCE 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.5 1.3 1.6

Ποσοστό Ανεργίας 5.6 5.4 5.2 5.0 5.0 4.9 4.8 4.7 6.1 5.3 4.8

Fed - Παρεμβατικό Επιτόκιο* 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.75 0.75 0.75/1.00 0.25 0.50 0.75/1.00

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

Πραγματικά 
Στοιχεία Εκτιμήσεις

*πρόκειται για το upper bound rate

Πραγματικό ΑΕΠ
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Τα θετικά στοιχεία του Οκτωβρίου για την αγορά εργασίας και
κυρίως η υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας κοντά στο δυνητικά
χαμηλότερο επίπεδο που δεν προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις
(«NAIRU») και η επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού αύξησης των
μισθών στο 2,5% (που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το 2009)
αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα αύξησης του παρεμβατικού
επιτοκίου εντός του 2015. Επίσης, προς αυτήν την κατεύθυνση
συνηγορούν τα θετικά στοιχεία του Οκτωβρίου του δείκτη ISΜ για
τον τομέα των υπηρεσιών (που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 80% του συνόλου της οικονομίας). Αντίθετα, η ενίσχυση του USD
και οι χαμηλές τιμές ενέργειας δυσκολεύουν πολύ την ανάκαμψη του
πληθωρισμού.

Συνεπώς, ως πιθανότερο χρονικό σημείο για την αύξηση του
επιτοκίου (από το 0,25% στο 0,50%) εκτιμούμε ότι είναι η
συνεδρίαση του Δεκεμβρίου του 2015. Στη συνέχεια, εφόσον τα
στοιχεία για την αγορά εργασίας εξακολουθήσουν να είναι τόσο
θετικά όσο του Οκτωβρίου και ξεκινήσει και η ανάκαμψη του
πληθωρισμού, τότε η FED θα συνεχίσει σταδιακά την επιστροφή στην
«κανονικότητα». Στην αντίθετη περίπτωση, δεν αποκλείεται να
παραμείνει το επιτόκιο στο 0,50 για σχετικά μακρύ χρονικό
διάστημα. Θεωρούμε ότι πιο σημαντική επίδραση στις
χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα έχει το πόσο σταδιακή θα είναι η
επιστροφή στην «κανονικότητα» παρά αυτό καθ’ αυτό το χρονικό
σημείο της πρώτης αύξησης. Εκτιμούμε, όπως θα αναλύσουμε και
στη συνέχεια, ότι η επιστροφή αυτή θα είναι ιδιαίτερα αργή.

Η καμπύλη των προσδοκιών της αγοράς (Fed Fund Rate Futures)
μετατοπίστηκε υψηλότερα ύστερα από τη δημοσίευση των στοιχείων
του Οκτωβρίου για την αγορά εργασίας. Όμως, αύξηση του επιτοκίου
στο 0,50% προεξοφλείται κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2016
και όχι έως το τέλος του 2015. Στη συνέχεια, αύξηση στο 1,00%
προσδοκάται κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2016.

17/11/2015

FED (Ι): Αυξάνεται η πιθανότητα αύξησης του επιτοκίου εντός του 2015
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FED (IΙ): Τάσεις ΑΕΠ - Παρεμβατικό Επιτόκιο

17/11/2015

Παρεμβατικό Επιτόκιο & Ονομαστικό ΑΕΠΣτην ενότητα αυτή διερευνούμε τη συμπεριφορά της FED σε σχέση
με την πορεία του ονομαστικού ΑΕΠ. Παρατηρούμε ότι το
παρεμβατικό επιτόκιο έχει την μέγιστη ευαισθησία όταν
χρησιμοποιούμε τον τριετή μέσο όρο της ονομαστικής ανάπτυξης. Η
FED δηλαδή μεταβάλει τα επιτόκια μόνο αφού εδραιωθεί μια
μεσοπρόθεσμη τάση η οποία έχει τριετή ορίζοντα. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο παρατηρούμε ότι εάν κάνουμε εκτιμήσεις από το 1983
παρατηρούμε ότι η FED για κάθε 1% αύξηση (πτώση) του μέσου
(τριετούς) ονομαστικού ρυθμού ανάπτυξης αυξάνει (μειώνει) τα
επιτόκια κατά 1,7%.

Από το 1990 και μετά η ευαισθησία αυτή έχει αυξηθεί στο 2,1%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης
ξεκίνησε όταν το εκτιμώμενο επιτόκιο άρχισε να βαίνει αρνητικό. Οι
εκτιμήσεις αυτές μας δίνουν ένα εύρος αναμενόμενου
παρεμβατικού επιτοκίου από το 0,2 (εκτίμηση από το 1990) και 1,10
(εκτίμηση από το 1983). Λαμβάνοντας υπόψη και την ταχύτητα
προσαρμογής στην εκτίμηση αυτή εκτιμούμε ότι το άνω όριο για
το 2016 είναι γύρω στο 0,70%, χαμηλότερα από τις προσδοκίες των
αγορών (1%) και των αναλυτών (1,25%, Bloomberg Consensus).
Μια τέτοια εκτίμηση είναι συνεπής τόσο με τις εκτιμήσεις μας για
διατήρηση μια ασθενικής πραγματικής ανάπτυξης αλλά και για την
απουσία πληθωριστικών πιέσεων.

Θεωρούμε ότι παραμένουμε σε έναν κόσμο όπου μετά τη «μεγάλη
ύφεση» του 2008-2009 το πραγματικό ΑΕΠ των ΗΠΑ αναπτύσσεται
πιο κοντά στο 2% από το 3,2% που παρατηρούσαμε από το 1983
ως το 2007. Το πλαίσιο αυτό, στο βαθμό που δεν δημιουργήσει
πληθωριστικές πιέσεις (λόγω υστέρησης της προσφοράς), δεν είναι
συμβατό με μια «κανονική» νομισματική σύσφιξη (σταδιακή αλλά
συνεχής άνοδος των επιτοκίων) αλλά με σημειολογικές μόνο
αυξήσεις επιτοκίων για να μετριάσουν τις ανησυχίες σε σχέση με τη
δημιουργία υπερβολών στις διεθνείς αγορές αλλά και για να
προετοιμάσουν την οικονομία για μια ουσιαστική νομισματική
σύσφιξη από το 2017 και μετά.
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Οικονομικός Κύκλος Ευρωζώνης: Στη φάση της ανάπτυξης παραμένει η 
οικονομία

17/11/2015

Από την ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων του
πρόδρομου δείκτη οικονομικού κλίματος, η οικονομία της
Ευρωζώνης βρίσκεται στη φάση της ταχύτερης ανάπτυξης
από τον Δεκέμβριο του 2014. Επιπλέον, η πλειοψηφία των
μεταβλητών που παρακολουθούμε βρίσκονται επίσης στη
φάση της ανάπτυξης (πρώτο τεταρτημόριο).

Όμως, ανησυχητική ένδειξη αποτελεί η μετατόπιση των
μεταβλητών των εξαγωγών από τη φάση της ανάπτυξης
στην ύφεση. Συνεπώς, αποτελεί ένδειξη ότι η επιβράδυνση
στην οικονομία της Κίνας και στο μεταποιητικό τομέα των
ΗΠΑ έχει αρχίσει να επηρεάζει την εξαγωγική
δραστηριότητα της Ευρωζώνης. Όμως, η βιομηχανική
παραγωγή παραμένει στη φάση της ανάπτυξης,
αντανακλώντας ενδεχομένως την ανάκαμψη στην
εσωτερική ζήτηση.

Παράλληλα, ο πρόδρομος δείκτης της εμπιστοσύνης του
καταναλωτή επίσης μετατοπίστηκε στη φάση της
επιβράδυνσης. Αντίθετα, οι μεταβλητές των λιανικών
πωλήσεων και της εμπιστοσύνης του επιχειρηματικού
τομέα του λιανικού εμπορίου παραμένουν στην ανάπτυξη.

Δείκτ. Οικ. Κλίματος

Εμπ. Καταναλωτή

Βιομ. Παραγωγή
Kατασκ. Παραγωγή

Λιαν. Πωλήσεις

Εξαγωγές

Εμπ. Βιομηχανίας

Εμπ. Υπηρεσιών

Εμπ. Κατασκευών

Εμπ. Λιαν. ΕμπορίουΕμπορ. Ισοζ.
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Ευρωζώνη - Τρέχουσα Συγκυρία: Βραδεία μείωση του ποσοστού ανεργίας 

O πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στο 0,1% (από -0,1% το
Σεπτέμβριο), καθώς η συνεχιζόμενη έντονη πτώση των τιμών ενέργειας
αντισταθμίστηκε πλήρως από την άνοδο των τιμών στις λοιπές κατηγορίες
αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, άνοδο στο 1,1% κατέγραψε ο δομικός
πληθωρισμός (από το 0,9% του Σεπτεμβρίου). Παράλληλα, μείωση στο
10,8% σημειώθηκε το Σεπτέμβριο στο εποχικά διορθωμένο ποσοστό
ανεργίας (Αύγ. 15: 10,9%, Σεπτ. 14: 11,5%), που αποτελεί τη χαμηλότερη
τιμή από τον Ιανουάριο του 2012. Ο αριθμός των ανέργων εκτιμάται στα
17,3 εκατ. άτομα, μειωμένος κατά 131 χιλ. άτομα σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα και κατά 1.194 χιλ. σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του
2014.

Περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη
καταγράφηκε τον Οκτώβριο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον
Ιούνιο του 2011. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ανήλθε στο 105,9 έναντι 105,2 που γενικά αναμενόταν και 105,6
το Σεπτέμβριο. Από τους επιμέρους δείκτες, ανοδικά κινήθηκαν το λιανικό
εμπόριο, η βιομηχανία και οι κατασκευές. Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε
στις υπηρεσίες και στην εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

Στις 5/11 δημοσιοποιήθηκαν οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες το πραγματικό ΑΕΠ στην
Ευρωζώνη θα αυξηθεί κατά 1,6% το 2015, κατά 1,8% το 2016 και κατά 1,9%
το 2017. Παράλληλα, αναθεώρησε πτωτικά τον πληθωρισμό για το 2016 (σε
1,0% από 1,5%), ενώ για το 2017 εκτιμάται στο 1,6%. Οι χαμηλές διεθνείς
τιμές του πετρελαίου, η πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική και η
διολίσθηση του ευρώ αποτελούν τους κύριους θετικούς παράγοντες για την
ανάπτυξη.

Απογοητευτικά ήταν τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου που αντανακλούν την
οικονομική δραστηριότητα. Οι λιανικές πωλήσεις συρρικνώθηκαν κατά
0,1% και η βιομηχανική παραγωγή κατά 0,3%. Παρότι οι εξαγωγές μπορεί
να ενισχύθηκαν κατά 1%, η συγκεκριμένη επίδοση κρίνεται πενιχρή διότι
ακολούθησε τη μεγάλη υποχώρηση (κατά 4%) του Αυγούστου. Συνεπώς,
αποτελεί ένδειξη ότι η επιβράδυνση στην οικονομία της Κίνας και στο
μεταποιητικό τομέα των ΗΠΑ έχει αρχίσει να επηρεάζει την εξαγωγική
δραστηριότητα της Ευρωζώνης.

17/11/2015

Πληθωρισμός & Ανεργία
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Ο δείκτης Οικονομικής Δραστηριότητας της Τράπεζας Πειραιώς κατασκευάζεται με την μέθοδο
ανάλυσης κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis). Ως μεταβλητές έχουν
χρησιμοποιηθεί πρόδρομοι δείκτες και στοιχεία των αγορών.

Ευρωζώνη: Παραμένουν οι θετικές εκπλήξεις

17/11/2015

Μεσοπρόθεσμη Εκτίμηση: Χρησιμοποιούμε μεταβλητές που σχετίζονται με
πρόδρομους οικονομικούς δείκτες και στοιχεία από τις χρηματοπιστωτικές
αγορές (για Ευρωζώνη και ΗΠΑ), για να εκτιμήσουμε τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής
του πραγματικού ΑΕΠ για τα επόμενα δύο τρίμηνα. Διαπιστώνουμε ότι σε
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα θα μπορεί να συγκλίνει στο 2,5%, σημειώνοντας
πτωτική αναθεώρηση έναντι του 2,8% που ήταν πριν από ένα τετράμηνο.

Η συγκεκριμένη μείωση οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση των προσδοκιών των
αμερικανικών μεταποιητικών επιχειρήσεων για εισαγωγές (προκαλώντας
ενδεχομένως σοβαρές επιπτώσεις στις εξαγωγές της Ευρωζώνης) και
δευτερευόντως στο μικρότερο ετήσιο ρυθμό διολίσθησης του ευρώ. Η σημαντική
άνοδος (κατά περίπου 1%) της εκτίμησής μας που είχε σημειωθεί με βάση τα
στοιχεία του α’ εξάμηνου του 2015 οφείλετο κυρίως στην ενίσχυση των
προσδοκιών του καταναλωτή, στη σημαντική ενίσχυση της προσφοράς χρήματος
και στη σημαντική διολίσθηση του ευρώ που έχουν πλέον μειωθεί αισθητά.

Οικονομικές Εκπλήξεις: Ο δείκτης των οικονομικών εκπλήξεων Citi
διαμορφώνεται σε ελαφρώς θετικό έδαφος από τις αρχές του Αυγούστου,
καταδεικνύοντας ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι ελαφρώς καλύτερα
έναντι των αναμενόμενων. Εφόσον ο συγκεκριμένος δείκτης μπορέσει να
διαμορφωθεί σε υψηλότερα θετικό επίπεδο, τότε είναι πιθανή η επιτάχυνση του
ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ.

Τρ. Πειραιώς: Πρόδρομος Δείκτης ΕΖ & Πραγμ. ΑΕΠ ΕΖ

ΕΖ: Επιμερισμός της πρόβλεψης για το ΑΕΠ στις Μεταβλητές
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Ευρωζώνη: Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης το 2016

17/11/2015

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat για το
γ’ τρίμηνο, ο τριμηνιαίος ρυθμός μεγέθυνσης του
πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 0,3% και ο
ετήσιος ρυθμός στο 1,6%.

Η φάση της ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται
βραχυπρόθεσμα ο γενικός πρόδρομος δείκτης ESI και
η πλειοψηφία των μεταβλητών που παρακολουθούμε
σηματοδοτεί τη συνέχιση της ανάπτυξης της
οικονομίας με ρυθμούς υψηλότερους του
μακροχρόνιου μέσου όρου (1,4%). Συνεπώς, για το
2015, εκτιμούμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός
ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 1,5% (2014: 0,9%).
Για το 2016, αναμένουμε περαιτέρω ενίσχυση του
μέσου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης στο 1,8%. Η
επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης εκτιμούμε ότι θα
οδηγήσει σε μείωση του ποσοστού ανεργίας, αλλά με
σχετικά βραδύ ρυθμό.

Η εφαρμογή και η ενδεχόμενη επέκταση του
ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ που συνεπάγεται την ενίσχυση
της τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα
αποτελεί τον κύριο θετικό παράγοντα για την
ισχυρότερη ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης,
ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τις χαμηλές διεθνείς τιμές
ενέργειας. Αντίθετα, η υποχώρηση των προσδοκιών
για εισαγωγές σε ΗΠΑ και Κίνα ενδεχομένως να
πλήξουν την εξαγωγική δραστηριότητα της
Ευρωζώνης.

2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2014 2015 2016

Πραγματικό ΑΕΠ 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.9 1.5 1.8

Κατανάλωση 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.9 1.7 1.9

Επενδύσεις 1.4 -0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.5 1.3 1.9 2.2

Δημόσιες Δαπάνες 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8 1.1 1.1

Εξαγωγές 1.1 1.6 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.5 4.4 4.1

Εισαγωγές 1.4 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 3.5 4.5 4.2

Πληθωρισμός -0.3 0.2 0.1 0.3 0.9 1.1 1.3 1.5 0.4 0.1 1.2

Ποσοστό Ανεργίας 11.2 11.1 10.9 10.8 10.7 10.5 10.3 10.2 11.5 11.0 10.4

EKT - Παρεμβατικό Επιτόκιο 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Q/Q-% Y/Y-%
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EΚΤ: Πιθανή η χρονική επέκταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης
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Όπως τονίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ, θα επανεξεταστεί η
αποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης νομισματικής πολιτικής στην
επικείμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Εκτιμούμε ότι είναι αρκετά
πιθανό να ανακοινωθεί η χρονική επέκταση του ακολουθούμενου
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, ιδίως εάν οι νέες
μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ καταδείξουν περαιτέρω
καθυστέρηση για την επιστροφή του πληθωρισμού προς το στόχο του
2,0%. Αντίθετα, θεωρούμε ότι η αύξηση του μεγέθους των μηνιαίων
αγορών ή/και η διεύρυνση των αποδεκτών τίτλων συγκεντρώνει πολύ
μικρή πιθανότητα να πραγματοποιηθεί.

Αναφορικά με την ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση του επιτοκίου
αποδοχής καταθέσεων, εκτιμούμε ότι καθοριστικός θα είναι ο ρόλος της
πολιτικής που προσδοκάται ότι θα ακολουθήσει η FED. Εάν τα στοιχεία
του Νοεμβρίου για την αμερικανική αγορά εργασίας είναι εξίσου θετικά
με εκείνα του Οκτωβρίου, τότε αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η πιθανότητα
αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου από τη FED στη συνεδρίαση του
Δεκεμβρίου, που έπεται εκείνης της ΕΚΤ. Στην περίπτωση αυτή, αν
συνεχιστεί η διολίσθηση του ευρώ, έναντι του δολαρίου, περιορίζεται
πλέον η ανάγκη για επιπλέον μείωση του επιτοκίου αποδοχής
καταθέσεων από την ΕΚΤ. Επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις
στην οικονομία της Κίνας και του αμερικανικού μεταποιητικού τομέα,
που επηρεάζουν σημαντικά την εξαγωγική δραστηριότητα της
Ευρωζώνης.

Τα στοιχεία σχετικά με την προσφορά χρήματος καταδεικνύουν ισχυρό
ρυθμό αύξησης (με βάση τον ορισμό Μ1). Σύμφωνα με το διάγραμμα
δεξιά, αποτελεί θετικό παράγοντα για επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού
μεγέθυνσης του ΑΕΠ (όπως σηματοδοτεί και ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός
σύγκλισης που προαναφέραμε), ιδίως εφόσον η αυξημένη προσφορά
χρήματος οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης
στον ιδιωτικό τομέα.

0

1000

2000

3000

4000

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Oνομαστικό ΑΕΠ (%,Υ/Υ) (Α) Προσφορά Χρήματος Μ1 (%,Υ/Υ) (Δ)

Προσφορά Χρήματος & Ονομαστικό ΑΕΠ

EKT: Σύνολο Ενεργητικού (σε δισ. ευρώ)

20



Οικονομία Κίνας

17/11/2015 21



0

10

20

30

40

Ιαν-05 Ιαν-08 Ιαν-11 Ιαν-14

Λιανικές Πωλήσεις (%,Υ/Υ) Επενδύσεις σε Πάγια (%,Υ/Υ)

6

8

10

12

14

16

2005 2008 2011 2014

China Bloomberg Monthly GDP Estimate Y/Y Πραγματικό ΑΕΠ (%,Υ/Υ)

Κίνα: Ταχύτερη ενίσχυση των λιανικών πωλήσεων έναντι των επενδύσεων   

17/11/2015

Κατανάλωση – Επενδύσεις

Εκτίμηση για τον Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής του ΑΕΠ
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Σχεδόν αμετάβλητος παρέμεινε τον Οκτώβριο ο ρυθμός αύξησης τόσο των
λιανικών πωλήσεων όσο και της βιομηχανικής παραγωγής. Πιο αναλυτικά, οι
λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,0% σε ετήσια βάση έναντι 10,9% το
Σεπτέμβριο. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής
αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά 5,6% σε ετήσια βάση έναντι ανόδου του κατά 5,7%
το Σεπτέμβριο. Ενδιαφέρουσα, επίσης, είναι η εξέλιξη των πάγιων επενδύσεων.
Ειδικότερα, τους δέκα πρώτους μήνες του 2015 αυξήθηκαν κατά 10,2% έναντι
του αντίστοιχου διαστήματος του 2014 (9μηνο 2015: 10,3%). Καθώς ο εν λόγω
ρυθμός αύξησης υπολείπεται του αντίστοιχου των λιανικών πωλήσεων (10,6%)
για δεύτερο διαδοχικό μήνα αποτελεί ένδειξη ότι έχει ξεκινήσει η σταδιακή
μετατόπιση του αναπτυξιακού προτύπου από τις επενδύσεις και τις εξαγωγές
προς την εγχώρια κατανάλωση. Βέβαια η συνολική τάση παραμένει πτωτική,
γεγονός που δείχνει ότι το νέο πρότυπο δεν μπορεί ακόμα να οδηγήσει σε
επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η μηνιαία εκτίμηση του Bloomberg για το ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού
ΑΕΠ εξακολουθεί από τον Ιούλιο και ύστερα να διαμορφώνεται πολύ κοντά στο
6,6%, γεγονός που δεν επιβεβαιώνει σημαντική επιβράδυνση στο ρυθμό
ανάπτυξης της οικονομίας. Όμως, εξακολουθεί να υφίσταται η αβεβαιότητα,
λόγω της ανισορροπίας που προκύπτει από τον αυξανόμενο εσωτερικό
δανεισμό και τη μακροχρόνια τάση συρρίκνωσης του πλεονάσματος των
συναλλαγματικών διαθεσίμων. Για πρώτη φορά από τον Απρίλιο αυξήθηκαν τον
Οκτώβριο τα συναλλαγματικά διαθέσιμα στα $3,525 τρισ. (από $3,514 τρισ. το
Σεπτέμβριο). Σε αυτήν την εξέλιξη συνέβαλε και η διεύρυνση του πλεονάσματος
του εμπορικού ισοζυγίου στα $61,6 δισ. τον Οκτώβριο έναντι $60,3 δισ. το
Σεπτέμβριο.

Ανησυχητική ένδειξη για την εσωτερική ζήτηση στους προσεχείς μήνες αποτελεί
το ότι η διεύρυνση του πλεονάσματος προήλθε κυρίως από τη μεγάλη μείωση
των εισαγωγών (-18,8% σε ετήσια βάση), συνεχίζοντας μία πτωτική τάση 12
μηνών. Ταυτόχρονα, μειωμένες για τέταρτο συνεχή μήνα ήταν και οι εξαγωγές (-
6,9%). Θετική εξέλιξη ήταν η μείωση των νέων δανείων, που σε συνδυασμό με
την αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων μειώνει οριακά τις πιστωτικές
ανισορροπίες που, όπως έχουμε αναλύσει σε προηγούμενα, προκαλούν πιέσεις
στο νόμισμα.
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Επενδυτικές Αποδόσεις

17/11/2015

2.5

4.4

6.4

0.4

-4.8

-5.1

-7.4

-10.7

-18.2

-8.0

-1.2

0.3

-0.7

0.9

-6.1

-0.3

6.9

11.1

-2.5

-14.9

-22.1

-8.5

-22.0

-28.0

-18.9

0.7

1.0

-0.2

-0.1

-11.7

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

S&P500

ESTOXX50

NIKKEI225

MSCI World

MSCI Emerging Markets

ASEX

GOLD

OIL

BRENT

S&PGS Commodities Index

US Gov Bonds

Germany Gov Bonds

US IG Corp Bonds

EZ IG Corp Bonds

EUR/USD

YtD 13/10/2015 - 16/11/2015

Ονομαστικές Αποδόσεις (%)

24



ΗΠΑ: Οικονομικός Κύκλος & Αποδόσεις Επενδύσεων
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Όπως αναφέραμε, με βάση τον πρόδρομο επιχειρηματικό δείκτη
ISM, ο τομέας της μεταποίησης βρέθηκε τον Οκτώβριο στη φάση
της ύφεσης για τέταρτο διαδοχικό μήνα. Όμως, δεν μπορεί να
αποκλειστεί η επιστροφή του στη φάση της επιβράδυνσης,
καθώς καταγράφηκε σημαντική βελτίωση στο λόγο νέων
παραγγελιών – αποθεμάτων.

Για τις μετοχές, η μετάβαση από τη φάση της ύφεσης πίσω στη
φάση της επιβράδυνσης είναι πολύ θετική. Για τα ομολόγα, η
συγκεκριμένη μετάβαση οδηγεί σε ελαφρώς χαμηλότερη μέση
μηνιαία πραγματική απόδοση, αλλά σε αισθητά υψηλότερη,
εφόσον σταθμιστεί ως προς τον κίνδυνο.

* Σε σχέση με την απόδοση του USD Cash
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Σωρευτική πραγματική απόδοση -1.1% σημειώθηκε στις
αμερικανικές μετοχές κατά τη διάρκεια που η οικονομία βρίσκεται
στη φάση της ύφεσης, καλύτερα έναντι της αντίστοιχης μέσης
τιμής (-2,5%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από το
1994 και ύστερα, καθώς κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου ο
δείκτης S&P500 ενισχύθηκε κατά 8,3%. Ο δείκτης P/E
διαμορφώνεται πολύ κοντά στη μέση τιμή του για τη φάση της
ύφεσης (18,7) του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα, διότι κατά
τη διάρκεια του Οκτωβρίου αυξήθηκε κατά περίπου μιάμιση
μονάδα.

Το επενδυτικό κλίμα (σύμφωνα με το δείκτη ΑΑΙΙ Index)
ανέκαμψε σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια του
Οκτωβρίου. Όμως, η ποσοτική μέθοδος που χρησιμοποιούμε για
την εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης τάσης, καταδεικνύει ότι
παραμένει στη φάση της ύφεσης καθώς εκλαμβάνει την αύξηση
αυτή ως παροδική.
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S&P500: Εκτίμηση Κερδών & Αποτίμησης

Πέρα από την απλή συσχέτιση του δείκτη S&P500 με τον οικονομικό
κύκλο παρατηρούμε ότι σύμφωνα και με την ανάλυση που έχουμε
πρόσφατα εισαγάγει (Ειδικό Θέμα Νοέμβριου 2015), οι αποτιμήσεις
του S&P500 παρότι είναι λογικές στα πλαίσια μια τυπικής ύφεσης στην
μεταποίηση (όπως παρατηρήσαμε στα προηγούμενα) είναι σημαντικά
υψηλές σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά της παρούσας
συγκυρίας.

Όπως εξηγούμε διεξοδικά στην ανάλυση αυτή, ο λόγος Ρ/Ε είναι
ευαίσθητος στην σχέση των εταιρικών επιτοκίων με την ταχύτητα
κυκλοφορίας του χρήματος. Όταν η ταχύτητα αυτή είναι υψηλή σε
σχέση με το κόστος χρήματος οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να
πληρώσουν περισσότερο για τα εταιρικά κέρδη (Ρ/Ε), καθώς το
ονομαστικό εισόδημα αυξάνεται περισσότερο από την ποσότητα
χρήματος και υπάρχει ζήτηση για τοποθετήσεις με υπερβάλλουσα από
τα μετρητά αποδόσεις. Βρισκόμαστε σε ιδιαίτερα αρνητική περίοδο
όπου η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος βαίνει πτωτική ενώ το
μακροχρόνιο κόστος του χρήματος παρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Οι
συνθήκες αυτές συμβαδίζουν με έναν δείκτη P/E πιο κοντά στο 12
παρά στο πενταετές υψηλό του 18.6.

Παράλληλα η συγκυρία είναι ιδιαίτερα αρνητική και για τα εταιρικά
κέρδη. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των κερδών των εταιρειών του
δείκτη πέρασε σε αρνητικό επίπεδο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
Τα κέρδη παρουσιάζουν μια υστέρηση με τον οικονομικό κύκλο και
ίσως η πτώση στο στάδιο αυτό να μην δικαιολογείται βραχυπρόθεσμα.
Μακροπρόθεσμα αναμένουμε διατήρηση των πιέσεων.

Τέλος, σημειώνουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2015 τα κέρδη του
S&P500 ήταν κατά 18% υψηλότερα σε σχέση με την μακροχρόνια τιμή
τους σύμφωνα με τον δείκτη συνολικών κερδών της αμερικανικής
οικονομίας (λογαριασμοί του ΑΕΠ), ένδειξη που αυξάνει την
πιθανότητα για μια μακροχρόνια διόρθωση.
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O δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών της
Τράπεζας Πειραιώς για τις ΗΠΑ κατέδειξε
σημαντική χαλάρωση κατά τη διάρκεια του
Οκτωβρίου, ένδειξη που υποστηρίζει την
ενδεχόμενη απόφαση της FED για αύξηση
του παρεμβατικού επιτοκίου στην
επικείμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Από το 1998 και μετά παρατηρούμε μια
σταδιακή μείωση της συσχέτισης του S&P500
με τις (σφικτότερες) πιστωτικές συνθήκες.
Στα τέλη της δεκαετίας του 90 ήταν δυνατό
να παρατηρηθεί άνοδος των μετοχών με
σφικτότερες συνθήκες. Από το 2003 και μετά,
όχι μόνο δεν παρατηρούσαμε το φαινόμενο
αυτό, αλλά το 2007 η νομισματική σύσφιξη
συνοδεύτηκε από σημαντική διόρθωση των
αγορών.

Στην παρούσα φάση, οι πιστωτικές συνθήκες
παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές για τις
μετοχικές αγορές, ενώ μια πολύ σταδιακή
αύξηση των επιτοκίων δεν αναμένεται από
μόνη της να επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη
των μετοχών στον βαθμό που δεν
παρατηρήσουμε υπερβολικές ανόδους των
κρατικών και εταιρικών αποδόσεων των
ομολόγων.
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch Treasury Master (USD) - Total Return 
Index

Σωρευτική πραγματική απόδοση 0,6% σημειώθηκε στα
αμερικανικά κρατικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η οικονομία
βρίσκεται στη φάση της ύφεσης, χαμηλότερα έναντι της
αντίστοιχης μέσης τιμής (2,2%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ.
κύκλου από το 1994 και ύστερα.

Η κλίση της καμπύλης των αποδόσεων (10Υ-2Υ) διαμορφώνεται
ελαφρώς υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής για τη
φάση της ύφεσης του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα. Η μέση
τιμή της κλίσης για τη φάση της επιβράδυνσης βρίσκεται
χαμηλότερα. Συνεπώς, το επίπεδο της κλίσης στο οποίο
διαμορφώνεται η καμπύλη των αποδόσεων συνάδει
περισσότερο με τη φάση της ύφεσης στο μεταποιητικό τομέα.
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ΗΠΑ: Εκτιμήσεις Αποδόσεων υπό «Κανονικές Συνθήκες»
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Δίκαιη  Απόδοση 2-ετών ομολόγων ΗΠΑ 

Δίκαιη  Απόδοση 10-ετών ομολόγων ΗΠΑ 
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Δεδομένου ότι είναι πλέον πιθανό να εισέρθουμε σε περίοδο ανόδου
των επιτοκίων έχει ενδιαφέρον να διερευνήσουμε το μέγεθος της
μετατόπισης των αποδόσεων που μπορεί να προκαλέσει αυτή η
διαδικασία. Αυτό το επιτυγχάνουμε μελετώντας τη συν - διακύμανση
των αποδόσεων των ομολόγων με διάφορες κυκλικές οικονομικές
μεταβλητές για την περίοδο 1986 – 2010. Οι μεταβλητές αυτές είναι η
ανεργία, ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, ο
πυρήνας του πληθωρισμού των καταναλωτικών δαπανών, ο
πληθωρισμός παραγωγού και η διαφορά στους ρυθμούς ανάπτυξης
της προσφοράς χρήματος (Μ2 - Μ1). Παράλληλα, στην εκτίμηση της
διετίας παίρνουμε σαν δεδομένο το libor 6 μηνών και σε αυτή της
δεκαετίας παίρνουμε ως δεδομένη την διετία. Η άσκηση αυτή δίνει
ένα άνω όριο στις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της
καμπύλης των αποδόσεων στην περίπτωση που υπήρχε μια γρήγορη
επιστροφή στην «νομισματική κανονικότητα». Βέβαια, όπως
αναφέραμε και στο κομμάτι της οικονομικής ανάλυσης αναμένουμε
ότι η επιστροφή αυτή θα είναι σχετικά βραδύτερη. Όμως, το πλαίσιο
αυτό δίνει και ένα μεσοπρόθεσμο άνω όριο με το όποιο θα μπορούν
να συγκριθούν οι όποιες αντιδράσεις των αγορών στην αλλαγή της
νομισματικής πολιτικής.

Συνεπώς, με δεδομένο το libor 6 μηνών στο 0,6%, μια εύλογη διετής
απόδοση θα αναμενόταν στο 1,62% (αντί στο 0,87% στις 13/11),
καθώς η καμπύλη αποδόσεων μεταξύ διετίας και εξαμήνου θα έπρεπε
να ήταν πιο απότομη κατά 76 μβ. Αντίστοιχα, με δεδομένες τις διετείς
αποδόσεις των ΗΠΑ στο 0,87 οι δεκαετείς αποδόσεις θα
αναμένονταν στο 2,65% (αντί του 2,30%), καθώς η καμπύλη 10-2
ετών θα έπρεπε να ήταν πιο απότομη κατά 35 μβ. Στο σημείο αυτό θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι μια διετία στο «εύλογο» 1,62% θα
οδηγούσε την «εύλογη» δεκαετία στο 3,2%.

Ανάλογα με τις ενδεχόμενες εκπλήξεις στην αύξηση του παρεμβατικού
επιτοκίου και τις ευαισθησίες μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της
καμπύλης μετατοπίζονται και οι εκτιμήσεις αυτές. Συνεπώς, για κάθε
άνοδο του libor 6 μηνών κατά 25 μβ η εκτιμώμενη απόδοση της
διετίας αυξάνεται κατά 16 μβ και της δεκαετίας κατά 12μβ.



ΗΠΑ: Πρόβλεψη σε ορίζοντα εξαμήνου για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα

17/11/2015

Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία του Οκτωβρίου για
την κλίση της καμπύλης των αποδόσεων, την πραγματική
απόδοση των πενταετών ομολόγων, τη φάση του
οικονομικού κύκλου και το δείκτη της τεκμαρτής
μεταβλητότητας VIX του αμερικανικού χρηματιστηρίου
εκτιμάμε ότι η υπερβάλλουσα απόδοση (σε σύγκριση με
την απόδοση που προκύπτει από την επένδυση σε USD
ρευστά διαθέσιμα) σε ορίζοντα 6 μηνών (τον Απρίλιο του
2016) θα είναι μόλις -0,1% (έναντι του 0,3% που
καταγράφηκε τον Οκτώβριο).

H υπερβάλλουσα απόδοση που εκτιμήσαμε για τον Απρίλιο
αντιστοιχεί στην αύξηση της απόδοσης (yield) του
δεκαετούς κρατικού ομολόγου τον Απρίλιο στο 2,40% σε
σύγκριση με το 2,14% που ήταν στο τέλος του Οκτωβρίου. Οι
βασικοί παράγοντες, οι οποίοι σύμφωνα με τα υποδείγματά
μας, οδηγούν σε μικρή αρνητική υπερβάλλουσα απόδοση
και κατά συνέπεια σε αύξηση της απόδοσης (yield), με βάση
τα στοιχεία του Οκτωβρίου, είναι κυρίως η υποχώρηση του
δείκτη VIX και σε μικρότερο βαθμό η μείωση στην κλίση της
καμπύλης των αποδόσεων.

Χρησιμοποιώντας τις υψηλότερες αποδόσεις που
διαμορφώθηκαν μετά την ανακοίνωση των πολύ θετικών
στοιχείων για την αμερικανική αγορά εργασίας τα
υποδείγματά μας εκτιμούν ελαφρώς υψηλότερη απόδοση
στο 2,50% για τον Απρίλιο.

*Σύμφωνα με τους Bank Of America Merrill Lynch Treasury Master (USD) - Total Return Index και 
JPM United States Cash 1 Month - Total Return Index
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Υπερβάλλουσα  Απόδοση Χαρτοφυλακίου Ομολόγων σε ορίζοντα εξαμήνου

Πρόβλεψη για την Απόδοση 10-ετούς Ομολόγου σε ορίζοντα εξαμήνου
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch United States Corporate Master (USD) 
- Total Return Index

Σωρευτική πραγματική απόδοση 0,4% σημειώθηκε στα αμερικανικά
εταιρικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η οικονομία βρίσκεται στη φάση
της ύφεσης, χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής (2,2%) για τη
συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα.

Το spread στις αποδόσεις μεταξύ των εταιρικών ομολόγων υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης και του κρατικού ομολόγου διαμορφώνεται
ελαφρώς χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής για τη φάση της
ύφεσης του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα.

Το spread στις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων μεταξύ χαμηλής και
υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης διαμορφώνεται πολύ κοντά στην
αντίστοιχη μέση τιμή για τη φάση της ύφεσης του οικ. κύκλου από το 1994
και ύστερα.

Όπως και στην περίπτωση της κλίσης της καμπύλης των αποδόσεων των
κρατικών ομολόγων, τα spread των αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων
συνάδουν περισσότερο με τη φάση της ύφεσης παρά της επιβράδυνσης
στο μεταποιητικό τομέα.
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Όπως αναφέραμε, η οικονομία εξακολούθησε κατά τη διάρκεια του
Οκτωβρίου να βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης για 11ο διαδοχικό
μήνα. Λόγω της ακολουθούμενης πολιτικής από την ΕΚΤ αλλά και της
ενδεχόμενης περαιτέρω χαλάρωσής της εκτιμούμε ότι η πιθανότητα
για τη μετάβαση στη φάση της επιβράδυνσης τους επόμενους μήνες
είναι μικρή. Η φάση της ανάπτυξης είναι ιστορικά πολύ ευνοϊκή για
τις μετοχές, ενώ δεν ενδείκνυται για τα ομόλογα.

Όμως, η ενδεχόμενη διεύρυνση του προγράμματος QE, είναι πιθανό
να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της απόδοσης (yield) των
γερμανικών ομολόγων και κατά συνέπεια σε καλή επενδυτική
επίδοση. Επιπλέον, εάν σημειωθεί επιδείνωση των στοιχείων σε ΗΠΑ
και Κίνα είναι πιθανό να οδηγήσει τις μετοχικές αποδόσεις σε
χαμηλότερο επίπεδο, παρά τη θετική επίδραση που προκύπτει από
τις ενέργειες της ΕΚΤ.
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Ευρωζώνη: Μετοχές
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Σωρευτική πραγματική απόδοση 8,1% σημειώθηκε στις
μετοχές της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια που η οικονομία
βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης, χαμηλότερα έναντι της
αντίστοιχης μέσης τιμής (14.5%) για τη συγκεκριμένη φάση
του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα, καθώς κατά τη
διάρκεια του Οκτωβρίου ο δείκτης Euro Stoxx 50
ενισχύθηκε κατά 10,3%.

Δεδομένου του ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής
χαλάρωσης από την ΕΚΤ (καθώς και της ενδεχόμενης
αύξησής του) η σωρευτική απόδοση ενδεχομένως να
προσεγγίσει και να ξεπεράσει εκείνη της μέσης τιμής της
τους επόμενους μήνες, διότι εκτιμούμε ότι είναι αρκετά
πιθανό να συνεχίσει να καταγράφει θετικές μηνιαίες
πραγματικές αποδόσεις (μικρότερες από εκείνη του
Οκτωβρίου, αλλά υψηλότερες έναντι της μέσης μηνιαίας
τιμής της).

Όμως, εάν τα στοιχεία των εισαγωγών σε ΗΠΑ και Κίνα
παραμείνουν απογοητευτικά, αυξάνει ο αρνητικός κίνδυνος
για την εξέλιξη των τιμών των μετοχών, ιδίως εκείνων που
συνδέονται με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.

Ο δείκτης P/E διαμορφώνεται χαμηλότερα έναντι της
αντίστοιχης μέσης τιμής για τη φάση της ανάπτυξης (22,5)
του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα, καθώς κατά τη
διάρκεια του Οκτωβρίου αυξήθηκε κατά περίπου 1,5
μονάδες.

*Για τον υπολογισμό της πραγματικής απόδοσης του τελευταίου μήνα, χρησιμοποιούμε την 
αρχική εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό.
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Τρ. Πειραιώς: Δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών ΕΖ Euro Stoxx 50

Ο δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών της
Τράπεζας Πειραιώς για την Ευρωζώνη
κατέδειξε κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου
μετάβαση από ελαφρώς σφιχτές σε χαλαρές
συνθήκες, ένδειξη που μειώνει το βαθμό
αναγκαιότητας για ενδεχόμενη περαιτέρω
ποσοτική χαλάρωση από την ΕΚΤ στην
επικείμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Από το ξέσπασμα της κρίσης χρέους σε
διάφορες χώρες της Ευρωζώνης και ύστερα,
συμπεραίνουμε ότι ο βαθμός συσχέτισης της
εξέλιξης των τιμών των μετοχών (Euro Stoxx
50) με το δείκτη που αντανακλά τις
πιστωτικές συνθήκες παραμένει σε
αξιοσημείωτο επίπεδο.

Από το διάγραμμα αριστερά διαπιστώνουμε
ότι από το 2010 και ύστερα όταν ο δείκτης
που αποτυπώνει τις πιστωτικές συνθήκες
καταδεικνύει σύσφιξη (χαλάρωση) τότε ο
Euro Stoxx 50 μειώνεται (αυξάνεται).

Συνεπώς, η ενδεχόμενη περαιτέρω
χαλάρωση των πιστωτικών συνθηκών (λόγω
της ενδεχόμενης περαιτέρω ποσοτικής
χαλάρωσης από την ΕΚΤ) εκτιμάται ότι θα
ωθήσει σε επιπλέον άνοδο τις τιμές των
μετοχών.

Τρ. Πειραιώς: Δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών ΕΖ

Δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών & Euro Stoxx 50
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Σωρευτική αρνητική πραγματική απόδοση 0,6% σημειώθηκε στα
γερμανικά κρατικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η οικονομία
βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης, ελαφρώς υψηλότερα σε σύγκριση
με την αντίστοιχη μέση τιμή (0,2%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ.
κύκλου από το 1994 και ύστερα.

Η κλίση της καμπύλης των αποδόσεων (10Υ-2Υ) διαμορφώνεται πολύ
κοντά στην μέση τιμής της κλίσης για τη φάση της ανάπτυξης του οικ.
κύκλου από το 1994 και ύστερα. Θεωρούμε ότι είναι πιθανή η αύξηση
της κλίσης, διότι αναμένουμε αύξηση στην απόδοση των
μακροχρόνιων διαρκειών, ενώ οι αποδόσεις των βραχυχρόνιων
διαρκειών θα παραμείνουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, λόγω της
ενδεχόμενης επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης
από την ΕΚΤ.

Επιπλέον, εξακολουθούμε να αναμένουμε σχετικά υψηλή
μεταβλητότητα, καθώς οι αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ θα έρχονται
σε αντίθεση με τη θετική οικονομική δυναμική και τη σταδιακή
ανάκαμψη του πληθωρισμού.

*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch German Federal Government All Maturities 
(Euro) - Total Return Index

Καμπύλη ΑποδόσεωνΚλίση της Καμπύλης των Αποδόσεων 

DE Bunds: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις στη Φάση της 
Ανάπτυξης *
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Ευρωζώνη: Πρόβλεψη σε ορίζοντα εξαμήνου για τα γερμανικά κρατικά 
ομόλογα
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Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία του Οκτωβρίου για
την κλίση και την κυρτότητα της καμπύλης των αποδόσεων,
την πραγματική απόδοση των πενταετών ομολόγων, τη φάση
του οικονομικού κύκλου και το δείκτη της τεκμαρτής
μεταβλητότητας VDAX του γερμανικού χρηματιστηρίου
εκτιμάμε ότι η υπερβάλλουσα απόδοση (σε σύγκριση με την
απόδοση που προκύπτει από την επένδυση σε EUR ρευστά
διαθέσιμα) σε ορίζοντα 6 μηνών (τον Απρίλιο του 2016) θα
είναι -5,9% (έναντι του -1,1% που καταγράφηκε τον
Οκτώβριο). Η διαφορά που απεικονίζεται στο διπλανό
διάγραμμα οφείλεται κυρίως στις αποφάσεις ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ και δευτερευόντως στο σφάλμα που
εμπεριέχει το υπόδειγμά μας. Όμως, η απόκλιση αυτή έχει ήδη
μειωθεί σε σημαντικό βαθμό.

H υπερβάλλουσα απόδοση για τον Απρίλιο του 2016 που
εκτιμήσαμε, αντιστοιχεί στην αύξηση της απόδοσης (yield)
του δεκαετούς γερμανικού κρατικού ομολόγου τον Απρίλιο
στο 1,40%, σε σύγκριση με το 0,53% στο τέλος του
Οκτωβρίου. Οι βασικοί παράγοντες, οι οποίοι σύμφωνα με τα
υποδείγματά μας, οδηγούν σε διεύρυνση του μεγέθους της
αρνητικής υπερβάλλουσας απόδοσης και κατά συνέπεια σε
αύξηση της απόδοσης (yield) με βάση τα στοιχεία του
Οκτωβρίου είναι η μείωση που σημειώθηκε στην κλίση της
καμπύλης των αποδόσεων και στην πραγματική απόδοση των
πενταετών ομολόγων (λόγω της αύξησης του πληθωρισμού και
της ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής απόδοσης των
πενταετών ομολόγων), καθώς και στην υποχώρηση του δείκτη
VDAX.

Χρησιμοποιώντας τις υψηλότερες αποδόσεις που
διαμορφώθηκαν μετά την ανακοίνωση των πολύ θετικών
στοιχείων για την αμερικανική αγορά εργασίας τα
υποδείγματά μας εκτιμούν ελαφρώς υψηλότερη απόδοση στο
1,50% για τον Απρίλιο.

*Σύμφωνα με τους Bank Of America Merrill Lynch German Federal Government All Maturities (Euro) 
- Total Return Index και JPM Euro Cash 1 Month – Total Return Index
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Ευρωζώνη: Εταιρικά Ομόλογα
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch Euro Corporate Master (Euro) – Total 
Return Index

Σωρευτική αρνητική πραγματική απόδοση -0,7% σημειώθηκε στα
εταιρικά ομόλογα της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια που η
οικονομία βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης, ελαφρώς
χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής (-0,3%) για τη
συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από το 1996 και ύστερα.

Το spread στις αποδόσεις μεταξύ των εταιρικών ομολόγων
υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και του γερμανικού
κρατικού ομολόγου διαμορφώνεται πλησίον της αντίστοιχης
μέσης τιμής για τη φάση της ανάπτυξης του οικ. κύκλου από το
2003 και ύστερα.

Όμως, το spread στις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων μεταξύ
χαμηλής και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης
διαμορφώνεται αρκετά υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης
τιμής για τη φάση της ανάπτυξης του οικ. κύκλου από το 2003 και
ύστερα. Από το τέλος του α’ τριμήνου του 2015, έχει ακολουθήσει
αξιοσημείωτη τάση διεύρυνσης (κατά περίπου 50 μβ σωρευτικά).

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

πλήθος μηνών

Μέση Τιμή στη Φάση της Ανάπτυξης Δεκ14-Οκτ15

0

50

100

150

Ιαν-03 Ιαν-05 Ιαν-07 Ιαν-09 Ιαν-11 Ιαν-13 Ιαν-15

Διαφορά στην Απόδοση μεταξύ Κρατικού Ομολόγου και Εταιρικού Ομολόγου σε μβ

Μέση Τιμή της Διαφοράς για τη Φάση της Aνάπτυξης

0

50

100

150

200

250

300

350

Ιαν-03 Ιαν-05 Ιαν-07 Ιαν-09 Ιαν-11 Ιαν-13 Ιαν-15

Διαφορά στην Απόδοση Εταιρικού Ομολόγου μεταξύ υψηλής και χαμηλής πιστοληπτικής 
διαβάθμισης σε μβ
Μέση Τιμή της Διαφοράς για τη Φάση της Ανάπτυξης

Εταιρικά Ομόλογα - Ευρωζώνη: Σωρευτικές Πραγματικές 
Αποδόσεις στη Φάση της Ανάπτυξης *

TR CB BBB Yield vs. TR CB AAA YieldTR CB AAA Yield vs. 10Y DEGB Yield

38



0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΖ ΗΠΑ

Δείκτες Μεταβλητότητας

17/11/2015

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VIX VDAX VSTOXX

VIX Μέση Τιμή από 2007 VDAX Μέση Τιμή από 2007 VSTOXX Μέση Τιμή από 2007

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΖ ΗΠΑ

Σημείωση: Δείκτης που μετρά την αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής ποσοτικοποιώντας για την
Αμερική α) την αβεβαιότητα που αποτυπώνεται στον τύπο, β) τις προβλεπόμενες φορολογ ικές αλλαγές την
τρέχουσα χρονιά αλλά και σε εύρος 10ετίας, και γ) την απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων των
οικονομικών αναλυτών. Για την Ευρώπη χρησιμοποιείται μόνο η α) συνιστώσα. Έχει χρησιμοποιηθεί
κινητός μέσος όρος 3 μηνών και έχει γίνει κανονικοποίηση του δείκτη.
Πηγή: Economic Policy Uncertainty, US Monthly Index, Europe Monthly Index

Η αβεβαιότητα στην εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής έχει
μειωθεί στην Ευρωζώνη.

Η μεταβλητότητα των αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων
έχει μειωθεί σημαντικά, και καταδεικνύει προσπάθεια
σταθεροποίησης. Παράλληλα, ο δείκτης μεταβλητότητας των
αμερικανικών ομολόγων εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε
χαμηλά επίπεδα.

Οι δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας έχουν μειωθεί από το
πρόσφατο υψηλό και διαμορφώνονται πλέον χαμηλότερα σε
σύγκριση με τη μακροχρόνια μέση τιμή τους.

Δείκτης Αβεβαιότητας Οικ. Πολιτικής

Μεταβλητότητα Κρατικών Ομολόγων Μεταβλητότητα Χρηματιστηρίων
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Disclaimer: To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση
επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δεν
θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών
στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις
περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε
πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε
επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα
Πειραιώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι
πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό και που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία
ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της
εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η
Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα
που δεν ανήκουν στον όμιλο της. Η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει
οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο όμιλος 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 επισημαίνεται ότι η Τράπεζα και οι εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων: α) Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση
όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος
φυλλαδίου, ή την απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. β) Ενδέχεται να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους
οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ) Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να
έλκει άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. δ)Ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από
τους αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. ε)Η Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις
πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. Ρητά επισημαίνεται ότι: α)τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι
προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. β) τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν προσομοίωση προηγουμένων
επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις σχετικά με τις
μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν
πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο
παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει. ε) Η Τράπεζα Πειραιώς δεν
υποχρεούται να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν.
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