
 
 
 
 

 

 

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς 
διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, 
περιληπτικά ή συνολικά,  χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,.  Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή 
αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη 
με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

  
 

 
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ FED 

 
Στη συνεδρίαση της FED  στις 17/18  Μαρτίου το ενδιαφέρον 
επικεντρώθηκε στην αλλαγή της διατύπωσης που αφορά τη λεκτική 
καθοδήγηση που παρέχει η Επιτροπή σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις 
της. Απαλείφθηκε η φράση ότι η Επιτροπή «θα επιδείξει υπομονή»  
αναφορικά με την πρώτη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου και 
αντικαταστάθηκε από τη δήλωση ότι «η Επιτροπή δεν θεωρεί πιθανή 
την αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου στη συνεδρίαση του 
Απριλίου». Επομένως, όλα τα ενδεχόμενα μένουν ανοιχτά από τη 
μεθεπόμενη συνεδρίαση στις 18 Ιουνίου στην οποία θα παρουσιαστούν 
και οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της Fed για την εξέλιξη της 
οικονομικής δραστηριότητας.  
 
Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της FED, η αύξηση των 
επιτοκίων θα είναι πιο βραδεία καθώς προβλέπεται ότι το 
παρεμβατικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί μεταξύ 0,50%  και 0,75%  στο 
τέλος του 2015,  έναντι 1,00%  -  1,25%  που έδειχναν οι εκτιμήσεις του 
Δεκεμβρίου του 2014. Επίσης,  αναθεωρήθηκαν πτωτικά ο ρυθμός 
μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ και το ποσοστό ανεργίας.  Ο 
μακροπρόθεσμος στόχος παραμένει στο 2,0% για τον πληθωρισμό και 
μειώθηκε στο 5,1% (έναντι του 5,4% του Δεκεμβρίου) για το ποσοστό 
ανεργίας.  
 
Συνεπώς, οι προβλέψεις της FED για το παρεμβατικό επιτόκιο 
προσέγγισαν εκείνες που έχουν αποτυπωθεί στις αγορές, ενώ 
διαφαίνεται κάποια διστακτικότητα στην επιστροφή στην 
«κανονικότητα», που συνάδει με τα πρόσφατα στοιχεία επιβράδυνσης 
στο ρυθμό μεγέθυνσης της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. 
Βέβαια, η Επιτροπή διευκρίνισε ότι  ο χρόνος αύξησης των επιτοκίων 
δεν είναι προαποφασισμένος και ότι η απόφαση εξαρτάται από την 
πορεία επίτευξης των στόχων του πληθωρισμού και της ανεργίας. 
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ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ FED 
 

 
Όπως αναμενόταν, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας 
των ΗΠΑ (FOMC) στη συνεδρίασή της στις 17 & 18 Μαρτίου δεν προχώρησε σε αύξηση του 
βασικού παρεμβατικού επιτοκίου ενώ θα συνεχίσει και την επανεπένδυση του κεφαλαίου των 
ομολόγων που λήγουν σε νέα. 
 
Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αποτέλεσε η αλλαγή της διατύπωσης που αφορά τη λεκτική 
καθοδήγηση που παρέχει η Επιτροπή σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις της.  Συγκεκριμένα, 
απαλείφθηκε η φράση ότι η Επιτροπή «θα επιδείξει υπομονή» αναφορικά με την πρώτη αύξηση 
του παρεμβατικού επιτοκίου και αντικαταστάθηκε από τη δήλωση ότι «η Επιτροπή δεν θεωρεί 
πιθανή την αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου στη συνεδρίαση του Απριλίου». Επομένως, όλα τα 
ενδεχόμενα μένουν ανοιχτά από τη μεθεπόμενη συνεδρίαση στις 18 Ιουνίου στην οποία θα 
παρουσιαστούν και οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της Fed  για την εξέλιξη της οικονομικής 
δραστηριότητας.  
 
Ωστόσο, η διατήρηση της εκτίμησης ότι «ακόμη και όταν οι στόχοι για την ανεργία – πλήρη 
απασχόληση και το ύψος του πληθωρισμού θα τείνουν να επιτευχθούν, οι οικονομικές συνθήκες θα 
μπορούν για κάποιο διάστημα να εξασφαλίσουν τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου σε  
χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που η Επιτροπή θεωρεί ως “κανονικό” σε μακροπρόθεσμη βάση» 
αποτελεί ένδειξη ότι η αύξηση του επιτοκίου ενδέχεται να πραγματοποιηθεί πιο σταδιακά. Σε κάθε 
περίπτωση, η Επιτροπή διευκρίνισε ότι  ο χρόνος αύξησης των επιτοκίων δεν είναι 
προαποφασισμένος και ότι η απόφαση εξαρτάται από την πορεία επίτευξης των στόχων του 
πληθωρισμού και της ανεργίας. 
 

Εξέλιξη Πληθωρισμού & Ποσοστού Ανεργίας 
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Παράλληλα, από τη αξιολόγηση των πιο πρόσφατων στοιχείων,  η Επιτροπή διαπιστώνει μια κάποια 
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας 
με υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας και του βαθμού ανεπαρκούς αξιοποίησης του εργατικού 
δυναμικού. Επίσης, εκτιμά ότι βραχυπρόθεσμα ο πληθωρισμός θα παραμείνει στο σημερινό, 
ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο που είναι αποτέλεσμα κυρίως της μεγάλης πτώσης των τιμών της 
ενέργειας. Καθώς, όμως, θα συνεχίζεται η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας  και θα 
περιορίζεται με την πάροδο του χρόνου η επίδραση του αποτελέσματος βάσης των χαμηλότερων 
τιμών ενέργειας, αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σταδιακά προς το στόχο του 2%. Τέλος, αν 
και δεν προβαίνει σε άμεση αναφορά σχετικά με τις συνέπειες της ανατίμησης του δολλαρίου, 
αναγνωρίζει ότι η δυναμική των εξαγωγών έχει εξασθενήσει. 
 
Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της FED, η αύξηση των επιτοκίων θα είναι πιο 
βραδεία καθώς προβλέπεται ότι το παρεμβατικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί μεταξύ 0,50% και 
0,75% στο τέλος του 2015, έναντι 1,00% - 1,25% που έδειχναν οι εκτιμήσεις του Δεκεμβρίου του 
2014. Επίσης, αναθεωρήθηκαν πτωτικά ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ και το ποσοστό 
ανεργίας. Ο μακροπρόθεσμος στόχος παραμένει στο 2,0% για τον πληθωρισμό και μειώθηκε στο 
5,1% (έναντι του 5,4% του Δεκεμβρίου) για το ποσοστό ανεργίας.  
 
 

 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η στροφή που έχει πραγματοποιήσει η FED στο να δίνει πλέον 
μεγαλύτερη  βαρύτητα στο γενικό αντί του δομικού  δείκτη τιμών (Headline PCE αντί Core PCE), ο 
οποίος είναι πιο ευμετάβλητος σε σχέση με την εξέλιξη στις τιμές της ενέργειας παρέχει τη 
δυνατότητα για περαιτέρω βραδύτερη διαδικασία αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου, λόγω της 
επίδρασης από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και την ενίσχυση του USD. 
 
Συνεπώς, οι προβλέψεις της FED για το παρεμβατικό επιτόκιο προσέγγισαν εκείνες που έχουν 
αποτυπωθεί στις αγορές, ενώ διαφαίνεται κάποια διστακτικότητα στην επιστροφή στην 
«κανονικότητα», που συνάδει με τα πρόσφατα στοιχεία επιβράδυνσης στο ρυθμό μεγέθυνσης της 
πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. 

Μέγεθος 2015 2016 2017
Μεταγε-
νέστερα

% μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2,3-2,7 2,3-2,7 2,0-2,4 2,0-2,3
Πρόβλεψη Δεκεμβρίου 2,6-3,0 2,5-3,0 2,3-2,5 2,0-2,3

% ανεργίας 5,0-5,2 4,9-5,1 4,8-5,1 5,0-5,2
Πρόβλεψη Δεκεμβρίου 5,2-5,3 5,0-5,2 4,9-5,3 5,2-5,5

Πληθωρισμός (βάσει του δείκτη PCE) 0,6-0,8 1,7-1,9 1,9-2,0 2,0
Πρόβλεψη Δεκεμβρίου 1,0-1,6 1,7-2,0 1,8-2,0 2,0

Δομικός πληθωρισμός (βάσει του 
δείκτη core PCE) 1,3-1,4 1,5-1,9 1,8-2,0
Πρόβλεψη Δεκεμβρίου 1,5-1,8 1,7-2,0 1,8-2,0

Προβλέψεις Fed για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη

Πηγή: Fed
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Οι αγορές αντέδρασαν σε αξιοσημείωτο βαθμό στις ανακοινώσεις της FED. Το ευρώ ενισχύθηκε 
έναντι του USD (από το 1,0645 στις 17/3 στο 1,0865 στις 18/3), όπως και οι τιμές των αμερικανικών 
μετοχών (ο δείκτης S&P500 από τις 2074 στις 2099 μονάδες) και η τιμή του χρυσού (από τα 1150 στα 
1168 δολάρια ανά ουγγιά). Αντίθετα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, περίπου 
κατά 14μβ στη δεκαετία και κατά 12μβ στη διετία. Επίσης, οι προσδοκίες των αγορών για το 
παρεμβατικό επιτόκιο μετατοπίστηκαν σε περαιτέρω χαμηλότερο επίπεδο. 
 
 

 
 

Συναλλαγματική Ισοτιμία EURUSD 
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Οικονομική Ανάλυση & Αγορές  
Λεκκός Ηλίας Chief Economist 2103288120 Lekkosi@piraeusbank.gr 
Παπιώτη Λιάνα 

Secretary 2103288187 
PapiotiE@piraeusbank.gr 

Ζορμπά Κατερίνα ZorbaAik@piraeusbank.gr 

Ελληνική Οικονομία 
Στάγγελ Ειρήνη Manager 2103288192 Staggelir@piraeusbank.gr 
Γαβαλάς Δημήτρης Junior Economic Analyst 2164001737 Gavalasd@piraeusbank.gr 

Ανεπτυγμένες Οικονομίες 
Πατίκης Βασίλειος Head of Global Markets 2103739178 Patikisv@piraeusbank.gr 
Αρακελιάν Βένη Senior Economist   2103739369 Arakelianv@piraeusbank.gr 
Πολυχρονόπουλος Διονύσης Senior Economist   2103288694 Polychronopoulosd@piraeusbank.gr 
Παπακώστας Χρυσοβαλάντης Economic  Analyst 2103335468 Papakostasc@piraeusbank.gr 
Γιαννακίδης Χαρίλαος Junior Economic Analyst 2103739612 Giannakidisch@piraeusbank.gr 
Κωνσταντού Ευαγγελία Junior Economic Analyst 2103739749 Konstantoue@piraeusbank.gr 

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 
Ρότσικα Δημητρία Economist 2103288365 Rotsikad@piraeusbank.gr 

Κλαδικές Μελέτες 
Βλάχου Παρασκευή Economic Analyst  2103335631  Vlachoupar@piraeusbank.gr 

Θεσμικές και Εποπτικές Εξελίξεις 
Λεβεντάκης Αρτέμης Senior Economist   2164001792 LeventakisAr@piraeusbank.gr 
Μαργαρίτη Κωνσταντίνα Junior Economic Analyst 2103739642 Margaritik@piraeusbank.gr 

 
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 έκαστου 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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