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• Παραμένουμε σε μια συγκυρία όπου οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες και οι αγορές συνεχίζουν να σηματοδοτούν
την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και τη διατήρηση του θετικού επενδυτικού κλίματος αντίστοιχα. Η
θετική αυτή κυκλική δυναμική υποστηρίζει τις εκτιμήσεις μας για υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης
και εταιρικής κερδοφορίας και κατά συνέπεια τις προσδοκίες για τη διατήρηση του θετικού οικονομικού και
επενδυτικού κλίματος τους επόμενους μήνες.

• Σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα όμως είμαστε επιφυλακτικοί. Η εξασθένηση των προσδοκιών για ένα ουσιαστικό
πρόγραμμα δημοσιονομικής τόνωσης στις ΗΠΑ το οποίο θα αυξήσει την παραγωγικότητα και το δυνητικό ρυθμό
ανάπτυξης έχει καταστήσει εκ νέου την ρευστότητα (χαμηλά μακροχρόνια επιτόκια - σχετικά αδύναμο δολάριο) ως
κινητήρια δύναμη των αγορών.

• Αυτή η μετατόπιση όμως επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαρθρωτικές ανησυχίες: ο συνδυασμός χαμηλής
παραγωγικότητάς και υψηλής μόχλευσης στις ΗΠΑ συνεπάγεται, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες
εκδόσεις μας, αδυναμία συνύπαρξης υψηλής ανάπτυξης με υψηλά επιτόκια και δυνατό δολάριο. Επομένως, η
παραμονή στο υφιστάμενο νομισματικό υπόδειγμα εντείνει εκ νέου τις ανησυχίες μας για τις αποτιμήσεις των
μετοχικών αγορών, ενώ και η επιπεδοποίηση της καμπύλης των αποδόσεων θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την
επιβράδυνση της οικονομίας και των εταιρικών κερδών εντός του 2018.

• Στο πλαίσιο αυτό η Fed συνεχίζει την πολιτική ανόδου των επιτοκίων. Βασικός σκοπός της θεωρούμε ότι είναι η
ομαλοποίηση της πολιτικής και δευτερευόντως η νομισματική αντιστοίχιση με την κυκλική δυναμική της
οικονομίας. Εκτός από την ανταπόκριση της οικονομίας των ΗΠΑ, σημαντική είναι και η πορεία του παγκόσμιου
πληθωρισμού και εμμέσως η πορεία της τιμής του πετρελαίου. Στο βαθμό όπου το πετρέλαιο δεν δημιουργεί
αποπληθωριστικές πιέσεις στον υπόλοιπο κόσμο η Fed είναι σε θέση να διεξάγει την «ομαλοποίηση» αυτή. Στο
βαθμό όμως που εξωγενείς παράγοντες ενδέχεται να προκαλέσουν πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου (όπως
από την παραγωγή του σχιστολιθικού πετρελαίου) τότε η άνοδος των αμερικάνικων επιτοκίων θα δημιουργεί
αυξανόμενες ανησυχίες στις διεθνείς αγορές.

• Στους επόμενους μήνες, ο συνδυασμός χαμηλών μακροχρόνιων επιτοκίων και αδύναμου δολαρίου στις ΗΠΑ με την
θετική δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας θα μπορούσε να διατηρήσει το θετικό επενδυτικό κλίμα που
παρατηρούμε με διατήρηση της υπερ - απόδοσης των εκτός ΗΠΑ μετοχικών αγορών. Μια σημαντική υποχώρηση
της διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου κάτω από τα 40$ θα έθετε σε κίνδυνο το περιβάλλον αυτό.



Executive Summary: Οικονομία ΗΠΑ & FED

• Οι πρόδρομοι δείκτες, παρότι παρουσιάζουν τάση επιβράδυνσης, συνεχίζουν να σηματοδοτούν επιτάχυνση του
ρυθμού ανάπτυξης, καθώς αντανακλούν ακόμα τις θετικές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν αμέσως μετά τις
εκλογές. Οι προσδοκίες αυτές σχετίζονται κυρίως με την οικονομική πολιτική της δημοσιονομικής χαλάρωσης του
προέδρου Τράμπ και με τη διατήρηση των χαλαρών χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

• Όμως, οι εκπλήξεις στα οικονομικά στοιχεία παραμένουν αρνητικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδιωτική
κατανάλωση ενισχύθηκε το α’ τρίμηνο με το χαμηλότερο ρυθμό από το 2009. Σε σχέση με την προηγούμενη
έκδοσή μας (του Μαρτίου) έχει καταγραφεί κάποια σχετική σύγκλιση των πρόδρομων δεικτών με τα πραγματικά
οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με την παραγωγή και τις παραγγελίες στη βιομηχανία – μεταποίηση, αλλά όχι
με την κατανάλωση, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των πρόδρομων δεικτών του
καταναλωτή και των στοιχείων που αφορούν το πραγματικό εισόδημα, την πραγματική προσωπική καταναλωτική
δαπάνη και τους πραγματικούς μισθούς.

• To 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 1,6%, ενώ για το 2017 αναμένουμε επιτάχυνσή του στο 2,2%,
λόγω κυρίως της ανάκαμψης των επενδύσεων, ενώ ο ρυθμός ενίσχυσης της κατανάλωσης θα επιβραδυνθεί.
Διατηρούμε την προδιάθεση για ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών μας για το ρυθμό ανάπτυξης, ιδίως εάν
υπάρξει σαφές κυβερνητικό σχέδιο για δημοσιονομική χαλάρωση. Όμως, σε περιβάλλον χαμηλής παραγωγικότητας
της εργασίας και υψηλής (ακόμα και τώρα) μόχλευσης των νοικοκυριών δεν μπορεί να προκύψει η δυναμική στους
μισθούς και κατά συνέπεια στο πραγματικό εισόδημα που θα οδηγούσε σε επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης,
ιδίως με παράλληλη αύξηση των επιτοκίων και ενίσχυση του δολαρίου.

• Οι νέες εκτιμήσεις της FED διαβλέπουν άλλη μία αύξηση του βασικού επιτοκίου έως το τέλος του 2017 και άλλες
τρεις εντός του 2018, ενώ οι προσδοκίες των αγορών (από τα FED Fund Futures) προεξοφλούν άλλη μια αύξηση ή
άλλες δύο αυξήσεις έως το τέλος του 2018. Η δική μας άποψη βρίσκεται κοντά σε εκείνη που προεξοφλούν οι
αγορές, καθώς εκτιμούμε ότι είναι δύσκολο για τον πληθωρισμό (ιδίως ο δομικός πληθωρισμός σύμφωνα με PCE
Core Price Index) να υπερβεί το 2,0% σε διατηρήσιμη βάση έως τα τέλη του 2018. Επιπλέον, εκτιμούμε ότι θα είναι
αρκετά επιβαρυντικό για τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες να πραγματοποιηθούν τέσσερεις αυξήσεις του βασικού
επιτοκίου έως το τέλος του 2018 ταυτόχρονα με αυξανόμενες περικοπές στις επανεπενδύσεις, επιδρώντας κατά
συνέπεια αρκετά αρνητικά στο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.

• Η ενδεχόμενη επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της FED θα μπορούσε να ενισχύσει αρκετά το δολάριο
οδηγώντας σε μεγάλη υποχώρηση των διεθνών τιμών της ενέργειας και των άλλων πρώτων υλών και κατά συνέπεια
σε αποπληθωριστικό περιβάλλον τις άλλες μεγάλες οικονομίες όπως συνέβη το 2015-2016.
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Executive Summary: Οικονομία Ευρωζώνης & EKT

• Οι θετικές εκπλήξεις στα οικονομικά στοιχεία συνεχίζονται, ενώ παράλληλα η συντριπτική πλειοψηφία των
πρόδρομων οικονομικών δεικτών διαμορφώνεται υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου τους,
εμφανίζοντας ταυτόχρονα τάση περαιτέρω βελτίωσης. Επιπλέον, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοσή μας (του
Μαρτίου) έχει καταγραφεί σύγκλιση μεταξύ των πρόδρομων δεικτών και της εξέλιξης των στοιχείων της
πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.

• Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών οι επενδύσεις σε
πάγια στοιχεία ενισχύθηκαν το δ’ τρίμηνο του 2016 με τον υψηλότερο ρυθμό από το 1997, ενώ και το α’
τρίμηνο του 2017 ενισχύθηκαν επίσης με υψηλό ρυθμό. Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας έχει υποχωρήσει
χαμηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του και διαμορφώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του
2009.

• Το 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 1,7%, ενώ για το 2017 αναμένουμε επιτάχυνση στο 1,9%. Η
συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, η μείωση του πολιτικού κινδύνου
που προέκυψε από τα αποτελέσματα των διπλών γαλλικών εκλογών και η διατήρηση των σχετικά χαμηλών
διεθνών τιμών ενέργειας συνηγορούν στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και ενδεχομένως οδηγήσουν σε
περαιτέρω ανοδική αναθεώρησή του.

• Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις της EKT ο πληθωρισμός για το 2017 και το 2018 αναθεωρήθηκε πτωτικά σε
αξιοσημείωτο βαθμό. Η δικής μας άποψη συγκλίνει προς τη διατήρηση της εφαρμογής του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης έως τα τέλη του 2018, αλλά με μικρότερο μηνιαίο μέγεθος σε σύγκριση με το τωρινό
μέγεθος των 60 δισ. ευρώ, καθώς εκτιμούμε ότι έως τα τέλη του 2018 είναι πολύ δύσκολο για τον πληθωρισμό
(γενικό και δομικό) να ανέλθει κοντά στο 2,0% σε διατηρήσιμη βάση, ιδίως μετά την πρόσφατη υποχώρηση των
διεθνών τιμών ενέργειας. Επιπλέον, εκτιμούμε ότι είναι πιθανή η αύξηση του deposit facility rate (από το τωρινό
επίπεδο του -0,40%) πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς ο κ. Ντράγκι
απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής σε αποπληθωρισμό.

• Όμως, δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν οι επιπτώσεις από την αυξανόμενη διάθεση αναστολής των
διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων εκ μέρους των κυβερνήσεων από τη συνεχιζόμενη
εφαρμογή που προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης και από τη διατήρηση της πολύ χαλαρής νομισματικής
πολιτικής για πολύ μακρύ χρονικό διάστημα. 4



Executive Summary: Αγορές
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• Κατά τη διάρκεια του 2017 το πετρέλαιο έχει καταγράψει σημαντικές απώλειες (-19,3% το WTI και -21,3% το Brent)
και η τιμή των εμπορευμάτων συνολικά έχει μειωθεί κατά 10,3%. Αντίθετα, στις μετοχές η εικόνα είναι αρκετά
θετική, καθώς στις αναδυόμενες αγορές έχει σημειωθεί ενίσχυση κατά 17%, στο δείκτη S&P500 κατά 9%, στον
ευρωπαϊκό δείκτη EStoxx50 κατά 8% και στο συνολικό δείκτη MSCI World κατά 10%. Παράλληλα, η ισοτιμία
EURUSD έχει ενισχυθεί κατά 6% και η τιμή του χρυσού κατά 8%.

• Η θετική κυκλική δυναμική της οικονομίας είναι ιστορικά θετική για τις επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου. Τόσο
στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρωζώνη οι μετοχικές αγορές υπερ - αποδίδουν έναντι της αναμενόμενης ιστορικής
απόδοσής τους κατά τη διάρκεια της φάσης της ανάπτυξής. Επίσης, σε πολύ χαμηλό επίπεδο διαμορφώνονται οι
δείκτες μεταβλητότητας.

• Στην Ευρωζώνη η υπερ - απόδοση δικαιολογείται εν μέρει από την ακολουθούμενη εφαρμογή της ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ αλλά και από τη «διόρθωση» μιας μεγάλης περιόδου υπο – απόδοσης, καθώς η
οικονομία φαίνεται να εξέρχεται μιας περιόδου αυξημένης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας.

• Η απογοήτευση των προσδοκιών για μια ουσιαστική δημοσιονομική τόνωση στις ΗΠΑ και η επιστροφή στο
υπόδειγμα «ρευστότητας» έχει σημαντικές επιπτώσεις στις εκτιμήσεις μας για τις μετοχικές αποτιμήσεις. Η
πτώση των μακροχρονίων επιτοκίων είναι μεν θετική, αλλά ο συνδυασμός της επιπεδοποίησης της καμπύλης 10-2,
της πτώσης του δολαρίου και της συνέχισης της πτώσης της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος (η προσφορά
χρήματος αυξάνεται ταχύτερα του ονομαστικού ΑΕΠ) συνηγορούν σε σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις ιστορικά.

• Παράλληλα, η πιο επίπεδη κλίση της καμπύλης 10-2 αλλά και η επιβράδυνση της εταιρικής κερδοφορίας όπως
καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς του ΑΕΠ σηματοδοτούν επιβράδυνση της κερδοφορίας των εταιρειών
του S&P500 μετά από τα μέσα του 2018.

• Οι δεκαετείς ομολογιακές αποδόσεις στις ΗΠΑ αλλά και στη Γερμανια βρίσκονται χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις
μας, πιθανώς λόγω των αρνητικών εκπλήξεων στον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη, αλλά και τις
προσδοκίες για διατήρηση της πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ.



Οικονομική Ανάλυση ΗΠΑ
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Οικονομικός Κύκλος ΗΠΑ: Σε φάση επιβράδυνσης η κατανάλωση και ο τομέας των 
κατοικιών    

Ο πρόδρομος δείκτης ISM του μεταποιητικού τομέα
βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης από το
Σεπτέμβριο του 2016. Επίσης, στη φάση της
ανάπτυξης βρίσκεται από το Δεκέμβριο του 2016 και
ο δείκτης νέες παραγγελίες / αποθέματα.

Ο συνολικός πρόδρομος δείκτης βρίσκεται επίσης στη
φάση της ανάπτυξης, καθώς στη συγκεκριμένη φάση
βρίσκονται οι πρόδρομοι δείκτες του καταναλωτή,
καθώς και των τομέων των υπηρεσιών και των
κατοικιών.

Στη φάση της επιβράδυνσης βρίσκονται η
προσωπική κατανάλωση (σε πραγματικούς όρους)
καθώς και οι μεταβλητές που σχετίζονται με τη
δραστηριότητα στον τομέα των κατοικιών καθώς ο
ετήσιος ρυθμός αύξησής τους διαμορφώνεται
υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου, αλλά
βαίνει μειούμενος.

Η βιομηχανική παραγωγή, οι νέες παραγγελίες, οι
εξαγωγές και οι εισαγωγές έχουν προσφάτως
εισέλθει στη φάση της ανάπτυξης (από την
ανάκαμψη).

To προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα (σε πραγματικούς
όρους) βρίσκεται στη φάση της ύφεσης, καθώς ο
ετήσιος ρυθμός αύξησής του διαμορφώνεται
χαμηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου και βαίνει
μειούμενος.

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: Χαμηλό ποσοστό ανεργίας, αλλά μικρότερο πραγματικό 
προσωπικό εισόδημα 
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Με ιδιαίτερα χαμηλό ρυθμό (0,6%) αυξήθηκε η κατανάλωση κατά τη
διάρκεια του α’ τριμήνου του 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
μακροχρόνιος μέσος όρος του ρυθμού αύξησης είναι περίπου 2,7%.

Επιπλέον, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος
έχει επιβραδυνθεί αρκετά, καθώς ο πληθωρισμός έχει επιταχυνθεί ενώ ο
ρυθμός αύξησης των ονομαστικών μισθών δεν επιταχύνεται. Αυτό
οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο ότι η υποχώρηση του ποσοστού
ανεργίας πραγματοποιείται με χαμηλό ποσοστό συμμετοχής του
πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό και με χαμηλό ρυθμό αύξησης της
παραγωγικότητας.

Βάσει της ανάλυσης (που είχαμε παρουσιάσει στην αντίστοιχη
προηγούμενη έκδοση του Μαρτίου) σχετικά με την έντονη διαφορά που
καταγραφόταν στην εξέλιξη μεταξύ των πρόδρομων δεικτών και των
στοιχείων της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας συμπεραίνουμε
ότι αυτή η έντονη απόκλιση εξακολουθεί να υφίσταται στα στοιχεία του
καταναλωτή.

Παρότι οι πρόδρομοι δείκτες του καταναλωτή παραμένουν σε υψηλό
επίπεδο, ο ρυθμός ενίσχυσης των πραγματικών μισθών και του
πραγματικού προσωπικού διαθεσίμου εισοδήματος διαμορφώνονται σε
πολύ χαμηλό επίπεδο. Ενδεχόμενη συνέχιση αυτής της δυναμικής μπορεί
να επιβαρύνει την εξέλιξη της κατανάλωσης, ιδίως εφόσον φθίνουν οι
προσδοκίες για υιοθέτηση δημοσιονομικής χαλάρωσης.

Αναφορικά με το βιομηχανικό τομέα έχει σημειωθεί μικρή μείωση του
χάσματος μεταξύ των πρόδρομων δεικτών και του αυξημένου ρυθμού
αύξησης της παραγωγής και των νέων παραγγελιών στη βιομηχανία. Οι
πρόδρομοι επιχειρηματικοί δείκτες έχουν μειωθεί ελαφρώς το β’ τρίμηνο,
αλλά παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παράλληλα, ο ρυθμός ενίσχυσης της
παραγωγής και των παραγγελιών έχει ελαφρώς αυξηθεί.

Ο πληθωρισμός (είτε από το δείκτη τιμών του καταναλωτή είτε από το
δείκτη τιμών της προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης) εμφανίζει τάση
επιβράδυνσης στο β’ τρίμηνο καθώς το έντονο ανοδικό αποτέλεσμα βάσης
παύει να υφίσταται. Όμως, και ο δομικός πληθωρισμός επιβραδύνεται
αντανακλώντας τα προαναφερθέντα αδύναμα στοιχεία της
παραγωγικότητας, των μισθών και του προσωπικού εισοδήματος.

Πραγματικό Προσωπικό Διαθέσιμο Εισόδημα & Εμπιστοσύνη 
Καταναλωτή   
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Εξέλιξη της Κατανάλωσης  
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Μεσοπρόθεσμη Εκτίμηση: Χρησιμοποιούμε μεταβλητές που
σχετίζονται με πρόδρομους οικονομικούς δείκτες και στοιχεία
από τις αγορές για να εκτιμήσουμε τον ετήσιο ρυθμό
μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε ορίζοντα εξαμήνου.
Διαπιστώνουμε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του β’
τριμήνου θα μπορεί να συγκλίνει στο 2,7%, έναντι του 2,2%
που ήταν η προηγούμενη εκτίμησή μας. Αυτή η ανοδική
αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στη διεθνή τιμή πετρελαίου,
στην αμερικανική παραγωγή πετρελαίου και στις προσδοκίες
των επιχειρήσεων για τις μελλοντικές πωλήσεις τους.

Οικονομικές Εκπλήξεις: Ο δείκτης των οικονομικών εκπλήξεων
Citi έχει προσφάτως μεταβεί σε αρνητικό έδαφος,
καταδεικνύοντας ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι
κατώτερα έναντι των προσδοκιών. Διατήρηση των αρνητικών
εκπλήξεων ενδεχομένως θέσει σε κίνδυνο την επιτάχυνση του
ρυθμού ανάπτυξης σε σύγκριση με εκείνον του α’ τριμήνου
(1,2% σε τριμηνιαία – ετησιοποιημένη βάση).
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Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ (%,Y/Y) Δείκτης Τρ. Πειραιώς ΗΠΑ

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: Ανοδική αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου ρυθμού σύγκλισης

Τρ. Πειραιώς: Πρόδρομος Δείκτης & Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ 

ΗΠΑ: Επιμερισμός της πρόβλεψης για το ΑΕΠ στις Μεταβλητές Δείκτης Οικονομικών Εκπλήξεων Citi, ΗΠΑ
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FED: Προσωρινή εκλαμβάνεται η επιβράδυνση του πληθωρισμού – Κίνδυνος για 
υιοθέτηση ταχύτερης μετάβασης σε σφιχτότερη πολιτική 

10

Στη συνεδρίαση του Ιουνίου η FΕD προχώρησε, όπως αναμενόταν, σε
αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου το οποίο διαμορφώνεται πλέον
στο εύρος 1,00%-1,25%. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 8-1.

Εντός του 2017 προτίθεται να εκκινήσει τη διαδικασία μέίωσης του ύψους
των επανεπενδύσεων του κεφαλαίου των τίτλων που κατέχει και που
λήγουν. Η προσαρμογή του ύψους των επανεπενδύσεων θα είναι
σταδιακή. Το ποσό σε επίπεδο μήνα θα ισούται με το ύψος των λήξεων
εφόσον από αυτό αφαιρεθεί ένα ποσό που ορίζεται αρχικά στα $10 δισ. ($6
δισ. για τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ και $4 δισ. για τα λοιπά αξιόγραφα).
Κάθε τρεις μήνες το αρχικό ποσό θα αυξηθεί κατά $10 δισ. (με την ίδια
σύνθεση) έως ότου φθάσει τα $50 δισ. ($30 δισ. και $20 δισ. αντίστοιχα),
κάτι που προβλέπεται να συμβεί μετά από ένα έτος από την έναρξή της. Η
κατάσταση της οικονομίας και οι ανάγκες των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων σε ρευστά διαθέσιμα θα προσδιορίσουν την εξέλιξη της
προσαρμογής.

Η FED εκλαμβάνει την πρόσφατη πτωτική κίνηση του πληθωρισμού ως
προσωρινή αναμένοντας επιτάχυνσή του και σύγκλιση προς το στόχο του
2% μεσοπρόθεσμα. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση των νέων
μακροοικονομικών εκτιμήσεων έγκειται στην πτωτική αναθεώρηση του
πληθωρισμού του 2017 (στο 1,6% από 1,9%). Για το βασικό επιτόκιο
εξακολουθεί να εκτιμά μια επιπλέον αύξηση έως το τέλος του 2017 και
άλλες τρεις έως το τέλος του 2018. Αντίθετα, η αγορά επιτοκίου (FED Fund
Futures) δεν προεξοφλεί άλλη αύξηση για εφέτος και μία ή δύο εντός του
2018.

Εκτιμούμε ότι είναι δύσκολο ο πληθωρισμός (ιδίως ο δομικός πληθωρισμός
σύμφωνα με PCE Core Price Index) να υπερβεί το 2,0% σε διατηρήσιμη
βάση. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι η πιθανότερη εξέλιξη θα είναι πλησιέστερα
σε εκείνη που προεξοφλεί η αγορά επιτοκίων. Επιπλέον, θα είναι αρκετά
επιβαρυντικό για τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες να πραγματοποιηθούν
τέσσερεις αυξήσεις του βασικού επιτοκίου έως το τέλος του 2018
ταυτόχρονα με αυξανόμενες περικοπές στις επανεπενδύσεις,
επιβαρύνοντας κατά συνέπεια το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Επίσης,
αυτός ο συνδυασμός της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής θα
μπορούσε να ενισχύσει αρκετά το δολάριο οδηγώντας σε μεγάλη
υποχώρηση των διεθνών τιμών ενέργειας και των άλλων πρώτων υλών και
κατά συνέπεια σε γενικευμένη αποπληθωριστική δυναμική, ανάλογη με
εκείνη που καταγράφηκε το 2015-2016.

Διεθνείς Tιμές Ενέργειας & Πληθωρισμός

Μέγεθος 2017 2018 2019
Μακρο-

πρόθεσμα

% μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2.2 2.1 1.9 1.8

Πρόβλεψη Μαρτίου 2.1 2.1 1.9 1.8

% ανεργίας 4.3 4.2 4.2 4.6

Πρόβλεψη Μαρτίου 4.5 4.5 4.5 4.7

Πληθωρισμός (βάσει του δείκτη PCE) 1.6 2.0 2.0 2.0

Πρόβλεψη Μαρτίου 1.9 2.0 2.0 2.0

Δομικός πληθωρισμός (βάσει του 

δείκτη core PCE) 1.7 2.0 2.0

Πρόβλεψη Μαρτίου 1.9 2.0 2.0

Παρεμβατικό επιτόκιο Fed (Fed Funds 

rate) 1.4 2.1 2.9 3.0

Πρόβλεψη Μαρτίου 1.4 2.1 3.0 3.0

Προβλέψεις Fed για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη

Πηγή: Fed.    Σημείωση: Τα στοιχεία αναφέρονται στο δ΄ τρίμηνο του έτους & όχι 

στο μέσον όρο του έτους.
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ΗΠΑ: Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,2% το 2017

Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης σημειώθηκε το α’ τρίμηνο του 2017,
λόγω κυρίως της έντονης επιβράδυνσης της κατανάλωσης. Η φάση στην
οποία βρίσκονται οι πρόδρομοι δείκτες σηματοδοτεί ότι η οικονομία θα
κινείται με ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο του μακροχρόνιου μέσου όρου
(2,4%). Όμως, λόγω της υιοθέτησης σφιχτότερης νομισματικής πολιτικής
από τη FED και της (έως τώρα) έλλειψης σαφούς και συγκεκριμένου
σχεδίου δημοσιονομικής χαλάρωσης από τη νέα κυβέρνηση εκτιμούμε ότι
είναι πιθανό ο ρυθμός ανάπτυξης να συγκρατηθεί σε χαμηλότερο επίπεδο,
ιδίως σε συνδυασμό με το πρόβλημα του χαμηλού ρυθμού αύξησης της
παραγωγικότητας.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός εκτιμούμε ότι το 2017 θα επιταχυνθεί στο 2,2%
(έναντι του 1,6% του 2016), λόγω κυρίως της ανάκαμψης των επενδύσεων.
Ο ρυθμός ανάπτυξης του 2017 είναι πιθανό να αναθεωρηθεί ανοδικά (όπως
σηματοδοτούν οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στη σελ. 9) ιδίως στην
περίπτωση υιοθέτησης δημοσιονομικής χαλάρωσης.

Ο πληθωρισμός (βάσει του PCE Price Index) εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί
χαμηλότερα του 2,0%, καθώς το έντονα ανοδικό αποτέλεσμα βάσης των
διεθνών τιμών ενέργειας έχει παύσει να υφίσταται από τον Απρίλιο. Ο
δομικός πληθωρισμός (core) θα συγκρατηθεί επίσης χαμηλότερα του 2,0%,
λόγω του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό
δυναμικό και του χαμηλού ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας.

*upper bound rate

Πραγματικό ΑΕΠ

11

2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2015 2016 2017
Πραγματικό ΑΕΠ 0.8 1.4 3.5 2.1 1.2 3.0 2.5 2.0 2.6 1.6 2.2
Κατανάλωση 1.6 4.3 3.0 3.5 0.6 2.5 2.5 2.5 3.1 2.7 2.5
Επενδύσεις -3.3 -7.9 3.0 9.4 4.8 5.0 5.0 3.0 5.0 -1.5 3.5
Δημόσιες Δαπάνες 1.7 -1.7 0.8 0.2 -1.1 1.0 1.0 2.0 1.8 0.8 0.3
Εξαγωγές -0.7 1.8 10.0 -4.5 5.8 5.0 5.0 3.0 0.1 0.3 3.0
Εισαγωγές -0.7 0.2 2.2 9.0 3.8 5.0 5.0 3.0 4.5 1.1 4.0
Headline PCE PI 0.9 1.0 1.0 1.4 2.0 1.7 1.8 1.7 0.3 1.1 1.8
Core PCE PI 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.6 1.6 1.7 1.3 1.7 1.7
Ποσοστό Ανεργίας 4.9 4.9 4.9 4.7 4.7 4.4 4.5 4.5 5.3 4.9 4.5
Fed - Παρεμβατικό Επιτόκιο* 0.50 0.50 0.50 0.75 1.00 1.25 1.25 1.25 0.50 0.75 1.25

Y/Y-%Q/Q-AR-%
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Οικονομική Ανάλυση Ευρωζώνης
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Οικονομικός Κύκλος Ευρωζώνης: Παραμένουν Ισχυροί οι Πρόδρομοι Δείκτες 

Ο γενικός πρόδρομος δείκτης οικονομικού κλίματος
ESI βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης από τον
Ιούνιο του 2016. Στη συγκεκριμένη φάση βρίσκονται
επίσης σχεδόν όλοι οι πρόδρομοι δείκτες.

Ευνοϊκός παράγοντας για την παραμονή των
πρόδρομων δεικτών στη φάση της ανάπτυξης
αποτελεί η συνέχιση του προγράμματος ποσοτικής
χαλάρωσης από την ΕΚΤ.

Στη φάση της ανάκαμψης βρίσκονται η τραπεζική
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των
νοικοκυριών, καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
τους διαμορφώνεται χαμηλότερα του μακροχρόνιου
μέσου όρου του, αλλά εμφανίζει τάση βελτίωσης,
αποκομίζοντας οφέλη από την ακολουθούμενη πολύ
χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.

Η βιομηχανική παραγωγή, οι νέες παραγγελίες και οι
εξαγωγές έχουν προσφάτως εισέλθει στη φάση της
ανάπτυξης (από την ανάκαμψη).

Οικονομικός κύκλος του Δείκτη Οικ. Κλίματος

Οικονομικοί κύκλοι βασικών μακρο-μεταβλητών
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Ευρωζώνη - Τρέχουσα Συγκυρία: Οι επενδύσεις ακολουθούν τους δυνατούς 
πρόδρομους δείκτες   

Με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό αυξήθηκαν οι επενδύσεις κατά τη
διάρκεια τόσο του δ’ τριμήνου του 2016 (3,3%), όσο και του α’
τριμήνου του 2017 (1,3%). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μακροχρόνιος
μέσος όρος του ρυθμού αύξησης είναι περίπου 0,4%.

Η δυναμική ενίσχυση των επενδύσεων αντανακλάται στη διατήρηση
της πτωτικής δυναμικής του ποσοστού ανεργίας, το οποίο τον
Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 9,3% (από 9,9% το Σεπτέμβριο του
2016), ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά
περίπου 1 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μακροχρόνιος μέσος όρος
των διαθεσίμων στοιχείων του ποσοστού ανεργίας στην Ευρωζώνη
είναι 9,5%. Όμως, οι μισθοί εξακολουθούν να αυξάνονται με χαμηλό
ρυθμό, γεγονός που αντανακλάται στην προσφατη αναφορά του κ.
Ντράγκι ότι οι νέες θέσεις εργασίας που προκύπτουν
χαρακτηρίζονται κυρίως από χαμηλή ποιότητα (χαμηλότεροι μισθοί
- μερική απασχόληση).

Η συνέχιση της υποχώρησης του ποσοστού ανεργίας
προεξοφλείται από το ότι οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες της
Ευρωζώνης εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε πολύ υψηλό
επίπεδο. Επιπλέον, βάσει της ανάλυσης (που είχαμε παρουσιάσει
στην προηγούμενη έκδοση του Μαρτίου) σχετικά με την έντονη
διαφορά που καταγραφόταν στην εξέλιξη μεταξύ των πρόδρομων
δεικτών και των στοιχείων της πραγματικής οικονομικής
δραστηριότητας παρατηρούμε ότι η απόκλιση αυτή έχει μειωθεί
λόγω της βελτίωσης των πραγματικών οικονομικών στοιχείων
(ιδίως των λιανικών πωλήσεων).

Η εξάλειψη του έντονου ανοδικού αποτελέσματος βάσης των
διεθνών τιμών ενέργειας οδήγησε σε μεγάλη επιβράδυνση του
πληθωρισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε το Μάιο στο 1,4% (από
1,9% τον Απρίλιο). Επίσης, ο δομικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε
στο 0,9% (από 1,2%).
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Εξέλιξη των Επενδύσεων

Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος & Ποσοστό Ανεργίας
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Πραγματικό ΑΕΠ ΕΖ (%,Y/Y) Δείκτης Τρ. Πειραιώς ΕΖ

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: Ανοδική αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου ρυθμού σύγκλισης

Μεσοπρόθεσμη Εκτίμηση: Χρησιμοποιούμε μεταβλητές που
σχετίζονται με πρόδρομους οικονομικούς δείκτες και στοιχεία
από τις αγορές (για Ευρωζώνη και ΗΠΑ) για να εκτιμήσουμε τον
ετήσιο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε ορίζοντα
εξαμήνου. Διαπιστώνουμε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία
του β’ τριμήνου θα μπορεί να συγκλίνει στο 1,9%
σημειώνοντας ανοδική αναθεώρηση έναντι του 1,4% που ήταν
η προηγούμενη εκτίμησή μας. Η συγκεκριμένη άνοδος
οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πρόδρομου δείκτη
εισαγωγών του αμερικανικού μεταποιητικού τομέα, στην
υψηλότερη αύξηση των λιανικών πωλήσεις στην Κίνα και στην
ενίσχυση της διεθνούς τιμής του γενικού δείκτη των
εμπορευμάτων.

Οικονομικές Εκπλήξεις: Ο δείκτης των οικονομικών εκπλήξεων
Citi βρίσκεται σε θετικό έδαφος, καταδεικνύοντας ότι τα
στοιχεία που δημοσιεύονται είναι καλύτερα των προσδοκιών.
Μεγαλύτερες θετικές εκπλήξεις και για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα ενδεχομένως να οδηγήσουν στη διατήρηση του
ρυθμού ανάπτυξης κοντά σε εκείνον του α’ τριμήνου (0,6% σε
τριμηνιαία βάση).

Τρ. Πειραιώς: Πρόδρομος Δείκτης ΕΖ & Πραγματικό ΑΕΠ ΕΖ

ΕΖ: Επιμερισμός της πρόβλεψης για το ΑΕΠ στις Μεταβλητές Δείκτης Οικονομικών Εκπλήξεων Citi, ΕΖ

15

(1):Δείκτ.Ξ

ηρ.Φορτ.

(2):Λιαν. 

Πωλ. 

Κίνα

(3):Προδρ. 

Δεικτ. 

Εισ/γων 

ΗΠΑ (Υπηρ)

(4):Γεν. 

Δείκτ. 

Εμπορευμ.

(5):Προδρ. 

Δεικτ. 

Εισ/γων 

ΗΠΑ (Μετ)

(6):Λοιπά



EΚΤ: Καμία ανησυχία για αποπληθωρισμό - Πιθανή συνέχιση του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης έως το τέλος του 2018  

Στη συνεδρίαση του Ιουνίου το Δ.Σ. της ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα
παρεμβατικά επιτόκια. Επαναβεβαιώθηκε η εκτίμηση ότι θα παραμείνουν
στο τρέχον επίπεδο για μεγάλη χρονική περίοδο που θα εκτείνεται αρκετά
πέραν του χρονικού σημείου της ολοκλήρωσης του προγράμματος αγοράς
περιουσιακών στοιχείων (ΑPP). Ο πρόεδρός της, Μ. Ντράγκι, αιτιολόγησε
την απάλειψη της φράσης «ή και σε ακόμα χαμηλότερο επίπεδο» σχετικά
με τα επιτόκια με το ότι δεν υφίσταται πλέον ο κίνδυνος
αποπληθωρισμού. Αναφορικά με το πρόγραμμα ΑPP επιβεβαιώθηκε η
πρόθεση διενέργειας αγορών ύψους €60 δισ. μηνιαίως έως τα τέλη
Δεκεμβρίου ή και περαιτέρω και πάντως έως ότου διαπιστώσει
διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το στόχο.

Αναφέρθηκε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα
έχει ενισχυθεί, γεγονός που αντανακλάται και στην οριακά ανοδική
αναθεώρηση των νέων προβλέψεων. Το Δ.Σ. της ΕΚΤ υποστηρίζει ότι οι
παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την
ανάπτυξη είναι πλέον ισορροπημένοι σε αντίθεση με προηγουμένως που
υπερτερούσαν οι «αρνητικοί». Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι πληθωριστικές
πιέσεις παραμένουν ήπιες. Η αξιοσημείωτη πτωτική αναθεώρηση της
πρόβλεψης για τον πληθωρισμό αποδίδεται κυρίως στις χαμηλότερες
προβλεπόμενες τιμές του πετρελαίου για την προσεχή τριετία.

Συνεπώς, εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανό να αποφασιστεί η συνέχιση
της εφαρμογής του προγράμματος APP έως τα τέλη του 2018, αλλά με
μικρότερο μηνιαίο μέγεθος (σε σχέση με το τωρινό μέγεθος των 60 δισ.
ευρώ) ώστε ο πληθωρισμός του 2019 να συγκλίνει σε πλησιέστερο βαθμό
στο στόχο της ΕΚΤ. Επιπλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
αύξησης του deposit facility rate (από το τωρινό επίπεδο του -0,40%) πριν
από την ολοκλήρωση του προγράμματος APP. Όμως, η αύξηση του βασικού
επιτοκίου Main Refinancing Operations Fixed Rate και η μείωση των
επανεπενδύσεων των λήξεων των αποκτηθέντων τίτλων θα
πραγματοποιηθούν μετά από πολύ μακρύ χρονικό διάστημα. Όμως, δεν θα
πρέπει να υποτιμηθούν οι επιπτώσεις από την αυξανόμενη διάθεση
αναστολής των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων που
προκύπτει από την εφαρμογή tου προγράμματος APP.
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Εξέλιξη και Εκτιμήσεις του Πληθωρισμού
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ECB's Projections for Headline Inflation for 2017, 2018 and 2019

Our Estimate for Headline Inflation Rate

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Ιούν. 17 1,7 1,9 1,8 1,7 0,2 1,5 1,3 1,6 0,9 1,1 1,4 1,7 10,0 9,4 8,8 8,3

Μάρτ. 17 1,7 1,8 1,7 1,6 0,2 1,7 1,6 1,7 0,9 1,1 1,5 1,8 10,0 9,4 8,9 8,4

*ΕνΔΤΚ εκτός καυσίμων & τροφίμων.

Προβλέψεις Ευρωσυστήματος για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της Ευρωζώνης

Πραγματικό ΑΕΠ 

(ετήσια % μεταβολή)

Πληθωρισμός                              

(ΕνΔΤΚ, %)

Δομικός 

πληθωρισμός* (%)
Ανεργία (%)

Πηγή: ECB: March 2017 & June 2017 "Eurosystem Staff Macroeconomic Projections for the Euro Area".



2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2015 2016 2017
Πραγματικό ΑΕΠ 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.3 1.9 1.7 1.9
Κατανάλωση 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.7 1.9 1.7
Επενδύσεις 0.5 1.2 0.0 3.3 1.3 1.0 1.0 0.5 3.0 3.5 5.0
Δημόσιες Δαπάνες 0.7 0.3 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 1.3 1.7 1.3
Εξαγωγές 0.4 1.2 0.4 1.7 1.2 1.0 1.0 1.0 6.0 3.0 4.0
Εισαγωγές 0.0 1.6 0.3 3.8 1.3 1.0 1.0 0.5 7.0 4.0 6.0
Πληθωρισμός 0.0 -0.1 0.3 0.7 1.8 1.6 1.6 1.4 0.0 0.2 1.6
Ποσοστό Ανεργίας 10.4 10.2 9.9 9.7 9.4 9.2 9.0 8.9 10.9 10.0 9.2
EKT - Παρεμβατικό Επιτόκιο * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00

Πραγματικά Στοιχεία Εκτιμήσεις
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Ευρωζώνη: Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 1,9% το 2017

Επιτάχυνση σημειώθηκε στο ρυθμό ανάπτυξης το δ’ τρίμηνο του 2016 και το α’
τρίμηνο του 2017, λόγω κυρίως του υψηλού ρυθμού μεγέθυνσης των
επενδύσεων. Η φάση στην οποία βρίσκονται οι πρόδρομοι δείκτες σηματοδοτεί
ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας αρκετά υψηλότερο του μακροχρόνιου μέσου
όρου (0,35% σε τριμηνιαία και 1,4% σε ετησιοποιημένη βάση).

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός εκτιμούμε ότι το 2017 θα διαμορφωθεί στο 1,9%
(έναντι του 1,7% του 2016), λόγω κυρίως της επιτάχυνσης του ρυθμού
ενίσχυσης των επενδύσεων. Η συνέχιση του προγράμματος της ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ αποτελεί το βασικό θετικό παράγοντα για τη στήριξη του
ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Παράλληλα, η μείωση του πολιτικού
κινδύνου, όπως προέκυψε από τα εκλογικά αποτελέσματα σε Γαλλία και
Ολλανδία ευνοεί την ανοδική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης.

Ο πληθωρισμός εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί χαμηλότερα του 2,0% (καθώς
το έντονα ανοδικό αποτέλεσμα βάσης των διεθνών τιμών ενέργειας έχει
παύσει να υφίσταται από τον Απρίλιο), ενώ ο δομικός πληθωρισμός (core) θα
διαμορφωθεί ελαφρώς υψηλότερα του 1,0%, αποκλίνοντας αρκετά έναντι του
2,0%, λόγω του σχετικά υψηλού ποσοστού ανεργίας και του χαμηλού ρυθμού
αύξησης των μισθών. Εάν η οικονομία συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό της
τάξης των δύο πρόσφατων τριμήνων τότε εκτιμούμε ότι είναι πιθανό το ποσοστό
ανεργίας να υποχωρήσει υπό του 9,0% έως το τέλος του 2017.

Πραγματικό ΑΕΠ

17
*main refinancing rate



Οικονομία Κίνας
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Κίνα: Εφικτή η επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης για το 2017

Δείκτης PMI – Manufacturing (MARKIT )

Στο ίδιο επίπεδο με το α΄ τρίμηνο (6,9% σε ετήσια βάση) φαίνεται πως θα
κινηθεί και κατά το β΄ τρίμηνο του 2017 ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας,
σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία. Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή
το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά 6,5% (α΄
τρίμ. 17: 6,7%), οι λιανικές πωλήσεις κατά 10,7% (α΄ τρίμ. 17: 10,0%), ενώ
επιταχύνθηκε και ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών (8,4%, α΄ τρίμ. 17: 7,5%)
σε αντίθεση με των εισαγωγών που εμφάνισε τάση συγκράτησης (13,4%, α΄
τρίμ. 17: 25,1%). Στο 7,1% διαμορφώνεται η εκτίμηση του Bloomberg για
το ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ, όσο ακριβώς ήταν και η
εκτίμηση του α΄ τριμήνου. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με δήλωση του
Κινέζου πρωθυπουργού, ο στόχος για φέτος ορίστηκε «στο 6,5% περίπου».

Θετική ένδειξη αποτελεί, επίσης, η διεύρυνση των συναλλαγματικών
διαθεσίμων της χώρας τον Απρίλιο και το Μάιο συνολικά κατά $45 δισ.
περίπου έναντι μείωσής τους κατά συνολικά $1,4 δισ. το α΄ τρίμηνο.

Επομένως, το ενδεχόμενο μιας απότομης συγκράτησης του ρυθμού
ανάπτυξης φαίνεται πως για εφέτος έχει αποφευχθεί. Ωστόσο, κάποια
επιβράδυνση προσεχώς είναι πιθανή, ένδειξη για την οποία παρέχει η
υποχώρηση το Μάιο του πρόδρομου δείκτη Caixin PMI στη μεταποίηση
υπό του ορίου του 50 που διαχωρίζει τη μεγέθυνση από τη συρρίκνωση, για
πρώτη φορά μετά από ένα σχεδόν έτος (49,6, (Απρ. 17: 50,3).

Το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προχωρήσουν στην εισαγωγή δασμών ή άλλων
περιορισμών στα κινέζικα προϊόντα φαντάζει λιγότερο πιθανό από ό,τι
στις αρχές του έτους τουλάχιστον για το προσεχές διάστημα. Η επιστροφή
στην «κανονικότητα» από τη FED θεωρητικά θα ενίσχυε την πίεση στο
γουάν για διολίσθησή του. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί καθώς,
παρά τις δύο αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της Fed φέτος, η
συναλλαγματική ισοτιμία με το δολλάριο στις 7/6 ήταν στα 6,79 γουάν
έναντι 6,94 γουάν στα τέλη του 2016, ενώ αυξήθηκαν και τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα (Μάι. 17: $3.053,6 δισ., Δεκ. 16: $3.010,5 δισ.)
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Βιομηχανική Παραγωγή, Λιανικές Πωλήσεις & Πραγμ. ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή)
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Αγορές & Οικονομικός Κύκλος
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Αγορές: Ονομαστικές Αποδόσεις

Ονομαστικές Αποδόσεις (%)
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ΗΠΑ: Επενδύσεις & Οικονομικός Κύκλος

• Η οικονομία των ΗΠΑ (βάσει του πρόδρομου δείκτη ISM του τομέα της μεταποίησης) παραμένει στη φάση της ανάπτυξης
(θετική τάση υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου), η οποία συνάδει με υπεραπόδοση των μετοχών και υποαπόδοση
των ομολόγων.

• Η σωρευτική πραγματική απόδοση στην τρέχουσα φάση της ανάπτυξης υπερβαίνει τον ιστορικό μέσο όρο της. Όμως,
αναφορικά με τον S&P500 παραμένουμε σε επίπεδα που θεωρούνται «ακριβά», καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που
προκύπτουν από βασικές θεμελιώδεις μεταβλητές (όπως η κλίση της καμπύλης των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, το
περιθώριο στην απόδοση των εταιρικών ομολόγων, η ισοτιμία του δολαρίου το ονομαστικό εισόδημα και η προσφορά
χρήματος) ο λόγος P/E θα έπρεπε να διαμορφώνεται στο 14,5, αρκετά χαμηλότερα έναντι του τρέχοντος επιπέδου (21,5).
Υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος P/E ήταν σε συμφωνία με το υπόδειγμά μας μέχρι τον Μάρτιο του 2014. Από τότε, παρά το ότι η
σημαντική άνοδος του δολαρίου θα συνηγορούσε σε μια άνοδο του P/E κατά 2 μονάδες, οι ανοδικές τάσεις του εταιρικού
δανεισμού, παράλληλα με τη μείωση της κλίσης της καμπύλης των αποδόσεων και τη μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας
του χρήματος συνηγορούν συνολικά σε πτώση του δείκτη P/E σε περιβάλλον όμως όπου παρατηρήθηκε άνοδος.

• Η κυκλική εικόνα των κερδών των εταιριών του S&P500 εμφανίζεται βελτιωμένη καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους
ανέκαμψε σταδιακά από το -5% στο 5%. Η εκτίμηση του υποδείγματός μας έχει επίσης αυξηθεί σταδιακά από -6% σε 6%
δεδομένης της ενίσχυσης του ISM, της βελτίωσης του λόγου νέες παραγγελίες / αποθέματα, της επιτάχυνσης του
πληθωρισμού και της βελτίωσης στην εταιρική κερδοφορία που καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς. Συνεπώς, η
κυκλική εικόνα παραμένει υποστηρικτική για την εταιρική κερδοφορία, ενώ οι αποτιμήσεις είναι «ακριβές» σε ανησυχητικό
βαθμό. Σε ορίζοντα ενός έτους εκτιμούμε ότι ο δείκτης P/E θα συγκλίνει σταδιακά στο 17 και η κερδοφορία θα είναι
μειωμένη κατά 1% (σε ετήσια βάση) λόγω της επιβράδυνσης του πληθωρισμού, της μείωσης της κλίσης (10-2) της καμπύλης
των αποδόσεων και της σταδιακής διεύρυνσης της απόκλισης μεταξύ της κερδοφορίας των εταιριών του δείκτη S&P500 και
εκείνης που καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς, η οποία συνήθως δεν είναι διατηρήσιμη.

• Οι ομολογιακές αγορές (κρατικά και εταιρικά ομόλογα) έχουν σημαντικά υποαποδόσει έναντι της ιστορικής μέσης
απόδοσής τους στην τρέχουσα φάση της ανάπτυξης. Σε σχέση με τις αποτιμήσεις των ομολόγων, ο συνδυασμός των
οικονομικών εξελίξεων (ως προς τον οικονομικό κύκλο), της μορφής της καμπύλης των αποδόσεων, των πραγματικών
επιτοκίων και της μεταβλητότητάς των μετοχών συνηγορεί σε μια εκτιμώμενη απόδοση για το δεκαετές αμερικανικό κρατικό
ομόλογο της τάξης του 2,50% σε ορίζοντα εξαμήνου βάσει των στοιχείων του Μαΐου (χαμηλότερα έναντι του 2,70% που ήταν
βάσει των στοιχείων του Φεβρουαρίου, λόγω κυρίως της μείωσης της πραγματικής απόδοσης του πενταετούς ομολόγου και
της μείωσης της κλίσης της καμπύλης των αποδόσεων). Η αγορά επιτοκίων (FED Fund Futures) προεξοφλεί λιγότερες
αυξήσεις του βασικού επιτοκίου σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της FOMC. Επιπλέον, ο δομικός πληθωρισμός
(Core PCE) εκτιμούμε ότι πολύ δύσκολα θα αυξηθεί στο 2,0% σε διατηρήσιμη βάση δίχως την αύξηση του ποσοστού
συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και της επιτάχυνσης του ρυθμού αύξησης των μισθών. 22



Ευρωζώνη: Επενδύσεις & Οικονομικός Κύκλος

• Η οικονομία της Ευρωζώνης (βάσει του γενικού πρόδρομου δείκτη του οικονομικού κλίματος) βρίσκεται στη φάση της

ανάπτυξης (θετική τάση πάνω από τον ιστορικό μέσον όρο), η οποία είναι ιστορικά ευνοϊκή για τις μετοχές, ενώ για τα

ομόλογα είναι αρνητική. Βέβαια, η συνέχιση του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ ενδεχομένως

συνεπάγεται αποτελέσματα που δεν συμφωνούν με την ιστορική εμπειρία.

• Οι μετοχές (βάσει του δείκτη Εuro Stoxx) έχουν υπεραποδώσει σε σχέση με την ιστορική μέση απόδοση στην τρέχουσα

φάση της ανάπτυξης. Έως ότου οι επενδυτές αρχίσουν να προεξοφλούν κάποια μεγάλη περικοπή (ή την ολοκλήρωση) του

προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ εκτιμούμε ότι οι τιμές των ευρωπαϊκών μετοχών έχουν περιθώριο ανόδου.

• Τα γερμανικά κρατικά ομόλογα έχουν σημαντικά υποαποδόσει έναντι της ιστορικής μέσης απόδοσής τους στην τρέχουσα

φάση της ανάπτυξης. Σε σχέση με τις αποτιμήσεις των ομολόγων, ο συνδυασμός των οικονομικών εξελίξεων (ως προς τον

οικονομικό κύκλο), της μορφής της καμπύλης των αποδόσεων, των πραγματικών επιτοκίων και της μεταβλητότητας των

μετοχών συνηγορεί σε μια εκτιμώμενη απόδοση για το δεκαετές γερμανικό κρατικό ομόλογο της τάξης του 0,50% σε

ορίζοντα εξαμήνου βάσει των στοιχείων του Μαΐου (υψηλότερα έναντι του 0,40% που ήταν βάσει των στοιχείων του

Φεβρουαρίου, λόγω κυρίως της μείωσης της πραγματικής απόδοσης του πενταετούς ομολόγου και της αύξησης της κλίσης

της καμπύλης των αποδόσεων).

• Η ενδεχόμενη περικοπή (ή ολοκλήρωση) του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ το 2018 θα μπορούσε να

ασκήσει ανοδική πίεση στα yields των γερμανικών ομολόγων, ιδίως εφόσον ο κ. Ντράγκι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο

της επιστροφής στον αποπληθωρισμό. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των γαλλικών και ολλανδικών εκλογών μειώνουν τον

πολιτικό κίνδυνο στην Ευρωζώνη και κατά συνέπεια θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση για την ασφάλεια των

γερμανικών κρατικών ομόλογων.

• Όμως, η ΕΚΤ προχώρησε σε αξιοσημείωτη πτωτική αναθεώρηση της εκτίμησής της για τον πληθωρισμό του 2018. Επιπλέον,

η απουσία (από τον Απρίλιο και ύστερα) του έντονου ανοδικού αποτελέσματος βάσης των διεθνών ενεργειακών τιμών

οδηγεί σε αναιμική εξέλιξη τόσο τον γενικό όσο και το δομικό πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

• Τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα έχουν υπεραποδώσει, καθώς έχουν επωφεληθεί από τη μεταγενέστερη (σε σχέση με τα

κρατικά ομόλογα) ένταξή τους στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

23



Οικονομικός Κύκλος & Αποδόσεις Επενδυτικών Κατηγοριών

* Σε σχέση με την απόδοση του USD Cash

ΗΠΑ: Μέση μηνιαία πραγματική απόδοση

ΗΠΑ: Sharpe Ratio (annualized) * 
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* Σε σχέση με την απόδοση του EUR Cash

ΕΖ: Μέση μηνιαία πραγματική απόδοση

ΕΖ: Sharpe Ratio (annualized) * 

 Ευνοϊκή για τις μετοχές είναι ιστορικά η φάση της ανάπτυξης στην οποία βρίσκονται οι πρόδρομοι δείκτες σε ΗΠΑ & Ευρωζώνη, ενώ δεν 
ενδείκνυται για τα ομόλογα.
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Μετοχές
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*Για τον υπολογισμό της πραγματικής απόδοσης του τελευταίου μήνα,
χρησιμοποιούμε το μέσο μηνιαίο ρυθμό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της
τελευταίας πενταετίας, που ισούται με 0,14%.

S&P500: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις στη Φάση της Ανάπτυξης *

S&P500: P/E Ratio
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*Για τον υπολογισμό της πραγματικής απόδοσης του τελευταίου μήνα, χρησιμοποιούμε την 
αρχική εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό.
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S&P500
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Δείκτης Τιμής - Κερδών Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Κερδών

 Ο δείκτης P/E διαμορφώνεται αρκετά υψηλότερα (στο 21,5) σε σχέση με τη «δίκαιη τιμή» του (14,5) με βάση το περιθώριο της
απόδοσης των εταιρικών ομολόγων, την κλίση της καμπύλης των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, την εμπορικά σταθμισμένη
ισοτιμία του USD και το λόγο του εισοδήματος προς την προσφορά χρήματος. Εκτιμούμε ότι το β’ τρίμηνο του 2018 θα συγκλίνει
στο 17.

 Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των κερδών διαμορφώνεται σε καλλίτερο επίπεδο έναντι της «δίκαιης τιμής» του με βάση τον
πρόδρομο δείκτη ISM της μεταποίησης, τον πληθωρισμό, την κλίση της καμπύλης των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, το
λόγο των νέων παραγγελιών προς τα αποθέματα και την απόκλιση της εταιρικής κερδοφορίας μεταξύ του S&P500 και εκείνης που
καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασμούς.

 Η εκτίμηση του υποδείγματός μας για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής της εταιρικής κερδοφορίας βελτιώθηκε σταδιακά από το -6%
στο 6%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των εταιρικών κερδών θα διαμορφωθεί στο -1% το β’
τρίμηνο του 2018.

 Βάσει των παραπάνω εκτιμήσεων ο δείκτης S&P500 μπορεί να μειωθεί στις 1950 μονάδες το β’ τρίμηνο του 2018.
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Κρατικά Ομόλογα

*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch Treasury Master (USD) - Total 
Return Index
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US Treasuries: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις στη Φάση της Ανάπτυξης *

ΗΠΑ: Κλίση της Καμπύλης των Αποδόσεων 
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch German Federal Government All 
Maturities (Euro) - Total Return Index

ΕΖ - Γερμανία: Κλίση της Καμπύλης των Αποδόσεων 

Γερμανικά Ομόλογα: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις 
στη Φάση της Ανάπτυξης*
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United States Cash 1 Month - Total Return Index

ΗΠΑ: Υπερβάλλουσα  Απόδοση* Χαρτοφυλακίου Ομολόγων σε 
ορίζοντα εξαμήνου

ΗΠΑ: Πρόβλεψη για την Απόδοση 10-ετούς Ομολόγου σε 
ορίζοντα εξαμήνου
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*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

Γερμανία: Υπερβάλλουσα  Απόδοση* Χαρτοφυλακίου Ομολόγων σε 
ορίζοντα εξαμήνου

Γερμανία: Πρόβλεψη για την Απόδοση 10-ετούς Ομολόγου σε 
ορίζοντα εξαμήνου

 Σε ορίζοντα εξαμήνου, εκτιμούμε αύξηση της απόδοσης του δεκαετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου στο 2,50% (από 2,20% στο 
τέλος Μαίου), καθώς και της απόδοσης του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου στο 0,50% (από 0,30% στο τέλος Μαίου).



Εταιρικά Ομόλογα

*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch United States Corporate Master 
(USD) - Total Return Index
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Εταιρικά Ομόλογα - ΗΠΑ: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις 
στη Φάση της Ανάπτυξης *

ΗΠΑ: Μοοdy's CB AAA Yield vs. 30Y Treasury
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch Euro Corporate Master (Euro) – Total 
Return Index

0

50

100

150

Ιαν-03 Ιαν-05 Ιαν-07 Ιαν-09 Ιαν-11 Ιαν-13 Ιαν-15 Ιαν-17

Διαφορά στην Απόδοση μεταξύ Κρατικού Ομολόγου και Εταιρικού Ομολόγου σε μβ

Μέση Τιμή της Διαφοράς για τη Φάση της Aνάπτυξης

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

ΕΖ: TR CB AAA Yield vs. 10Y DEGB Yield
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 Τα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα υποαποδίδουν, ενώ τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα υπεραποδίδουν ελαφρώς στην τρέχουσα 
φάση του οικονομικού κύκλου αποκομίζοντας οφέλη από την ένταξή τους στο πρόγραμμα QE της ΕΚΤ. Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο το 
spread των ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων διαμορφώνεται χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου της τρέχουσας φάσης.  
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Δείκτες Μεταβλητότητας
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Σημείωση: Δείκτης που μετρά την αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής ποσοτικοποιώντας για την
Αμερική α) την αβεβαιότητα που αποτυπώνεται στον Τύπο, β) τις προβλεπόμενες φορολογικές αλλαγές

την τρέχουσα χρονιά αλλά και σε εύρος 10ετίας, και γ) την απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων των
οικονομικών αναλυτών. Για την Ευρώπη χρησιμοποιείται μόνο το α. 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 της οικονομικής πολιτικής στην Ε.Ε. έχει
μειωθεί μετά τα εκλογικά αποτελέσματα σε Γαλλία και
Ολλανδία.

 Η μεταβλητότητα των αποδόσεων των γερμανικών κρατικών
ομολόγων έχει υποχωρήσει αρκετά, αλλά εξακολουθεί να
βρίσκεται σε σχετικά υψηλό επίπεδο. Παράλληλα, η
μεταβλητότητα των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών
ομολόγων έχει επίσης μειωθεί.

 Οι δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας των χρηματιστηρίων
διαμορφώνονται αρκετά χαμηλότερα του μέσο-
μακροχρόνιου μέσου όρου τους.

Δείκτης Αβεβαιότητας Οικονομικής Πολιτικής
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Δείκτες Πιστωτικών Συνθηκών

ΗΠΑ: Δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών

 O δείκτης που έχουμε κατασκευάσει για να
αποτυπώνει τις πιστωτικές συνθήκες που
επικρατούν στις ΗΠΑ εξακολουθεί να
καταδεικνύει χαλαρές συνθήκες, δίνοντας
την ευκαιρία στη FED να προχωρήσει στην
πρόσφατη αύξηση του παρεμβατικού
επιτοκίου.

 Ο δείκτης που έχουμε κατασκευάσει για να
αποτυπώνει τις πιστωτικές συνθήκες που
επικρατούν στην Ευρωζώνη καταδεικνύει
πρόσφατη σύσφιξη των συνθηκών,
αποτελώντας αποτρεπτικό παράγοντα για
την πρόωρη ολοκλήρωση του
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της
ΕΚΤ.

ΕΖ: Δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών
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Οικονομική Ανάλυση & Επενδυτική Στρατηγική



• Το παρόν έντυπο εκδόθηκε από την υπηρεσία Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η «Τράπεζα»), η οποία εποπτεύεται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, και αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση τρίτων χωρίς να υπάρχει υποχρέωση προς τούτο από το συντάκτη
του. Το παρόν κείμενο ή μέρος του δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον συντάκτη του.

• Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν πληροφορίες ή απόψεις απευθύνονται σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες με γενικό τρόπο, χωρίς να έχουν λάβει υπ' όψιν τις εξατομικευμένες
περιστάσεις, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική δυνατότητα και την πείρα ή γνώση των πιθανών 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 και να αναζητήσει ανεξάρτητες νομικές, φορολογικές και επενδυτικές συμβουλές από επαγγελματίες, πριν προχωρήσει στη λήψη της επενδυτικής
του απόφασης.

• Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που η Τράπεζα θεωρεί αξιόπιστες και 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 (τιμές κλεισίματος) και υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς ειδοποίηση. H Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι
οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει
οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, η
Τράπεζα, τα Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν ως προς τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ή/και την
έκβαση τυχόν επενδυτικών αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με αυτές.

• 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, τα υπεύθυνα πρόσωπα ή/και οι εταιρείες του Ομίλου της μεταξύ άλλων:

• α) Δεν υπόκεινται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά στη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος
εντύπου, ή την απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή ή την απόκτηση λοιπών κινητών αξιών.

• β) Ενδέχεται να παρέχουν έναντι αμοιβής υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους τυχόν παρέχονται με το παρόν πληροφορίες.

• γ) Ενδέχεται να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να αποκτούν άλλους τίτλους εκδόσεως των εν λόγω εκδοτών ή να έλκουν άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από
αυτούς.

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

• ε) Ενδεχομένως να έχουν 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, η οποία αποτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων συγκρούσεως
συμφερόντων και τη διάδοση των κάθε είδους πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ("σινικά τείχη"), καθώς επίσης συμμορφώνονται διαρκώς με τις προβλέψεις και τους κανονισμούς
σχετικά με τις προνομιακές πληροφορίες και την κατάχρηση αγοράς. Επίσης, η Τράπεζα βεβαιώνει ότι δεν έχει οποιουδήποτε είδους συμφέρον ή σύγκρουση συμφερόντων με α)
οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή πρόσωπο που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της παρούσας έρευνας και β) με οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή
πρόσωπο τα οποία δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της παρούσας έρευνας, αλλά που είχαν πρόσβαση στην παρούσα έρευνα πριν από τη δημοσιοποίησή της.

• Ρητά επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις που περιγράφονται στο παρόν έντυπο εμπεριέχουν επενδυτικούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων και ο κίνδυνος απώλειας του επενδεδυμένου
κεφαλαίου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:

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

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

• γ) 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,

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

• ε) 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.

• Η διανομή του παρόντος εντύπου εκτός Ελλάδος ή/και σε πρόσωπα διεπόμενα από αλλοδαπό δίκαιο μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις σύμφωνα με την εκάστοτε
εφαρμοστέα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, ο παραλήπτης του παρόντος καλείται να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, ώστε να
διερευνήσει τυχόν τέτοιους περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις.
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