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Βασικά Σημεία της Απόφασης της Συνεδρίασης της 3ης Μαΐου 2017

 Όπως αναμενόταν, η Fed αποφάσισε ομόφωνα να διατηρήσει το παρεμβατικό επιτόκιο στο εύρος 0,75%-1,00% και να

συνεχίσει την πολιτική της επανεπένδυσης του κεφαλαίου των αξιογράφων που κατέχει και τα οποία λήγουν σε αντίστοιχα νέα.

Επανέλαβε, δε, την εκτίμησή της ότι η εν λόγω πολιτική θα συνεχιστεί έως ότου η πορεία επιστροφής προς μία πιο «κανονική»

νομισματική πολιτική θα έχει εμπεδωθεί.

 Αναφορικά με τις οικονομικές εξελίξεις, εντύπωση προκάλεσε η έντονη πεποίθησή της ότι η επιβράδυνση του ρυθμού

ανάπτυξης που καταγράφηκε το α΄ τρίμηνο θα είναι πιθανότατα παροδική. Τόνισε τη συνεχιζόμενη βελτίωση στην αγορά

εργασίας, επισήμανε την άνοδο των επιχειρηματικών επενδύσεων σε πάγια στοιχεία, ενώ θεωρεί εμμέσως ως πρόσκαιρη τη

συγκράτηση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών καθώς υποστηρίζει ότι οι παράγοντες που ωθούν ανοδικά την

κατανάλωση εξακολουθούν να είναι ισχυροί.

 Επιπλέον, εστίασε περισσότερο στην άνοδο του πληθωρισμού το τελευταίο διάστημα που κινείται πλέον πλησίον του μεσο-

μακροπρόθεσμου στόχου του 2%, υποβαθμίζοντας εμφανώς τη σημασία της μείωσής του το Μάρτιο.

 Ταυτόχρονα, απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά σε κινδύνους που ενδεχομένως να πλήξουν την αναπτυξιακή δυναμική και

αναφέρει απλώς ότι παρακολουθεί στενά τις διεθνείς χρηματοοικονομικές εξελίξεις.

 Συνεπώς, από το γενικότερο ύφος της ανακοίνωσης διαφαίνεται η έντονη επιθυμία των μελών της Fed να διατηρήσουν

ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης του βασικού επιτοκίου στη συνεδρίαση του Ιουνίου.

 Για άλλη μια φορά τονίστηκε ότι η αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου θα γίνεται πολύ σταδιακά και η καταλληλότητα της

χρονικής στιγμής θα αξιολογείται σε κάθε συνεδρίαση βάσει των εξελίξεων των στοιχείων της οικονομίας.

 Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου και θα συνοδεύεται από την ανακοίνωση των

επικαιροποιημένων προβλέψεών της.
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Αντιδράσεις Αγορών
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 Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, όπως αναμενόταν, ωστόσο υποβάθμισε τη σημαντικότητα της επιβράδυνσης της
οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του έτους θεωρώντας την προσωρινή. Έτσι οι πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο αυξήθηκαν
σε πάνω από 90% από 67% που ήταν πριν τη συνεδρίαση, ενώ αυξήθηκαν και οι πιθανότητες για ακόμα μία αύξηση τον Σεπτέμβριο.
Αποτέλεσμα αυτού του repricing ήταν το δολάριο να ενισχυθεί έναντι του ευρώ και η διετία να αναρριχηθεί στο 1,30%. Οι επενδύσεις
ρίσκου ευνοήθηκαν από την προσδοκία βελτίωσης της οικονομίας που προδιάθεσε η Fed.

EURUSD S&P 500

Επιτόκιο διετίαςiBoxx US ΗΥ CDS spreads



Ανάλυση Πληθωρισμού 

Σύμφωνα με τους παράγοντες που αναλύουμε δεν ασκείται ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Πιο αναλυτικά, από την

πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του κόστους παραγωγής ασκείται ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό, έναντι

της ανοδικής επίδρασης που είχε εξασκηθεί τους προηγούμενους μήνες. Στον τομέα της ζήτησης (αγορά εργασίας και

κενό παραγωγής) τα στοιχεία καταδεικνύουν συνολικά ουδετερότητα στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο

γενικό πληθωρισμό, καθώς το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται χαμηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του, αλλά

και ο ρυθμός αύξησης των μισθών είναι επίσης χαμηλότερος. Οι πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών παραμένουν

υποτονικές, ενώ παράλληλα η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής

επέκτασης στον πληθωρισμό παραμένει ουδέτερη. Συνολικά, τα στοιχεία του Απριλίου καταδεικνύουν ουδέτερη

επίδραση στον πληθωρισμό όπως και τα στοιχεία του Μαρτίου. Επιπλέον, το αποτέλεσμα βάσης παύει να είναι ανοδικό

από τον Απρίλιο και ύστερα, σηματοδοτώντας πιθανή επιβράδυνση του πληθωρισμού (βάσει του PCE Price Index).

Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνηγορεί στo ότι δεν είναι αναγκαία η άμεση αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου.

4

Επίδραση Παραγόντων στον Πληθωρισμό

Μεταβλητή

Απόκλιση                             

(στοιχεία Aπρ. 2017)

Απόκλιση                                              

(στοιχεία Μαρ. 2016)

Επίδραση στον 

Πληθωρισμό

WTI-NYMEX (%,Υ/Υ) -0.1 0.7 ουδέτερη

S&P GS Commidities  Index (%,Υ/Υ) 0.1 0.7 ουδέτερη

Ισοτιμία USD (%,Υ/Υ) -0.3 -0.1 ουδέτερη

Τιμές Εισαγωγών (%,Υ/Υ) 0.4 0.6 ουδετερη

Ποσοστό Ανεργίας (%) 1.1 0.9 πολύ ανοδική

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

Μισθοί (%,Υ/Υ) -0.7 -0.5 καθοδική

Πρόσφορά Χρήματος Μ2 (%,Υ/Υ) 0.3 0.3 ουδετερη

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

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

USD IS 5Y/5Y FWR -0.9 -1.1 καθοδική

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

Σύνολο 0.1 0.2 ουδέτερη
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Disclaimer: Το παρόν συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου, συντάσσεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς από την Τράπεζα Πειραιώς 
(εφεξής η «Τράπεζα»), η οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, και αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση τρίτων χωρίς να υπάρχει υποχρέωση προς τούτο 
από το συντάκτη του. Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν πληροφορίες ή απόψεις απευθύνονται σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες με γενικό τρόπο, χωρίς να έχουν 
λάβει υπ' όψιν τις εξατομικευμένες περιστάσεις, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική δυνατότητα και την πείρα ή γνώση των πιθανών παραληπτών του 
παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
νομίσματα ούτε ως σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτά. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, ο λήπτης της παρούσας 
πληροφόρησης πρέπει να προχωρήσει στη δική του έρευνα, ανάλυση και επιβεβαίωση της πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό το κείμενο, πριν προχωρήσει στη λήψη 
της επενδυτικής του απόφασης.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ρητά επισημαίνεται ότι:

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

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

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

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

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

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