
 
 
 
 

 

 

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. 

 

  
 

 
 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ,  

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ 
 

Η ΕΚΤ αποφάσισε να προβεί στη μηνιαία αγορά τίτλων €60  δισ.  αρχής 
γενομένης από τον ερχόμενο Μάρτιο έως τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο 
του 2016.  
 
Θετική έκπληξη αποτέλεσε το ότι η ΕΚΤ συνδέει τη διάρκεια της 
διεξαγωγής του προγράμματός της με την επίτευξη του στόχου για την 
αποκατάσταση του πληθωρισμού στο επιθυμητό επίπεδο (2,0%).  Η 
άμεση αυτή σύνδεση του πληθωρισμού με τη χρονική διάρκεια του 
προγράμματος στην ουσία έχει και ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
στην ήδη θετική επίπτωση της πτώσης της τιμής του πετρελαίου στην 
ανάπτυξη της Ευρωζώνης. 
 
Η απουσία εντονότερης αμοιβαιοποίησης των αγορών ομολόγων δεν 
μειώνει την αποτελεσματικότητα του νομισματικού αυτού μέσου αλλά 
αυξάνει το risk-premium του ευρώ. 
 
Στον βαθμό που θα παρατηρούμε ανάκαμψη των πληθωριστικών 
προσδοκιών καθώς η αγορά αρχίζει να πιστεύει στην 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα ήταν λογικό να αναμένουμε 
από ένα σημείο και μετά άνοδο των γερμανικών μακροχρόνιων 
αποδόσεων και του ευρώ. 
 
Στις ΗΠΑ πέρα από μια αρχική σημαντική πτώση των αποδόσεων στο 
πρώτο σημαντικό κύμα αγορών από την FED,  στη συνέχεια μια 
επιτάχυνση της παροχής ρευστότητας  οδηγούσε σε πωλήσεις ομολόγων 
από τις αγορές καθώς η αύξηση αυτή της ρευστότητας προκαλούσε 
βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. 

Θετική ήταν και η αντίδραση των ελληνικών αξιών όπου για παράδειγμα 
οι τριετείς αποδόσεις έπεσαν 110 περίπου μ.β. από το χθεσινό (22/1) 
άνοιγμα και 690  μβ από το υψηλό της 8/1.  Η εικόνα των ομολόγων 
αυτών παρουσιάζει  βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον θετική εικόνα η οποία 
κάτω από «κανονικές συνθήκες» θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
περαιτέρω σημαντικές πτώσεις των αποδόσεων. 
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ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ,  
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ 

 
Η ΕΚΤ αποφάσισε να προβεί στη μηνιαία αγορά τίτλων €60  δισ.  αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Μάρτιο έως 
τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 2016  (που συνεπάγεται κατ’  ελάχιστον αύξηση του ισολογισμού της κατά 19Χ60  =  
€1.140 δισ.).  Στο παράρτημα αναφέρουμε τις λεπτομέρειες του προγράμματος. 
 
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτέλεσε (θετική) έκπληξη  ότι  η ΕΚΤ συνδέει τη διάρκεια της διεξαγωγής του 
προγράμματός της με την επίτευξη του στόχου για την αποκατάσταση του πληθωρισμού στο επιθυμητό επίπεδο (2,0%). 
Η υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου αναμένεται να έχει έντονα πτωτική επίδραση στον πληθωρισμό.  Συνεπώς,  η 
περίοδος που μεσολαβεί έως τον Σεπτέμβριο του 2016 αποτελεί την ελάχιστη διάρκεια καθώς ουσιαστικά το χρονικό 
σημείο του τερματισμού του προγράμματος θα παραμένει ανοιχτό, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο της 
υπέρβασης του μεγέθους του ενεργητικού που είχε διαμορφωθεί στις αρχές του 2012.  Η άμεση σύνδεση αυτή του 
πληθωρισμού με την χρονική διάρκεια του προγράμματος στην ουσία έχει και ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και 
στην ήδη θετική επίπτωση της πτώσης της τιμής του πετρελαίου στην ανάπτυξη της Ευρωζώνης.  Καθώς αυτή η πτώση 
έχει να κάνει με μια μόνιμη αύξηση της παραγωγής  στις ΗΠΑ όχι μόνο αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη μέσα από μια άμεση ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και του φτηνότερου κόστους 
παραγωγής αλλά και εμμέσως,  καθώς αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί πτωτικές πιέσεις στον πληθωρισμό  της 
Ευρωζώνης   παρατείνοντας την διάρκεια του προγράμματος. 

 
 

Το πρόγραμμα εμπεριέχει πολύ περιορισμένη αμοιβαιοποίηση του κινδύνου καθώς μόλις στο 8%  των τίτλων των 
επιμέρους χωρών θα υπάρχει επιμερισμός του κινδύνου (δηλαδή θα έχει αντίκτυπο στον ισολογισμό της EKT)  όπως 
επίσης και στο άλλο 12% που αντιστοιχεί στους τίτλους που εκδίδονται από ευρωπαϊκούς οργανισμούς (όπως η ΕΤΕπ).  
Στο υπόλοιπο 80% οι αγορές θα πραγματοποιούνται από τις επιμέρους Κεντρικές Τράπεζες οι οποίες θα αναλαμβάνουν 
και το σχετικό κίνδυνο. Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος Draghi η απουσία εντονότερης αμοιβαιοποίησης δεν μειώνει την 
αποτελεσματικότητα του νομισματικού αυτού μέσου. Άποψή μας είναι όμως ότι μέσα από την διαδικασία αυτή 
ποσοτικοποιείται  και παίρνει δημοσιότητα ο πολύ χαμηλός βαθμός αμοιβαιότητας στην Ευρωζώνη. Στο βαθμό που 
θεωρούμε ότι η απουσία ουσιαστικής ολοκλήρωσης αποτελεί έναν μακροχρόνιο κίνδυνο για το ευρώ θεωρούμε ότι η 
αγορά θα αποτιμήσει τον παράγοντα αυτόν αρνητικά. Μεσοπρόθεσμα είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τις πιέσεις στο 
ευρώ και στις αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων μεταξύ των άμεσων αποτελεσμάτων της ποσοτικής χαλάρωσης και 
της θεσμικής αβεβαιότητας.  
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ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 

 
 
Η συσχέτιση των αξιών αυτών με τις πληθωριστικές προσδοκίες και τον πληθωρισμό θα ήταν δυνατό να μας 
βοηθήσουν να ανιχνεύσουμε τις δυνάμεις πίσω από τις κινήσεις των αγορών αυτών.  Έτσι,  για παράδειγμα,  στον βαθμό 
που θα παρατηρούμε ανάκαμψη των πληθωριστικών προσδοκιών καθώς η αγορά αρχίζει να πιστεύει στην 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα ήταν λογικό να παρατηρήσουμε από ένα σημείο και μετά άνοδο των 
γερμανικών μακροχρόνιων αποδόσεων και του ευρώ. Στην αντίθετη περίπτωση όμως συστηματική άνοδος των 
πληθωριστικών προσδοκιών χωρίς ενδυνάμωση του ευρώ και πτώση των γερμανικών κυρίως ομολόγων θα ήταν ένδειξη 
αύξησης του ευρωπαϊκού ασφάλιστρου κινδύνου (risk – premium) που θα οφείλεται σε ατελή διαδικασία ολοκλήρωσης.  
 
Οι  πληθωριστικές προσδοκίες (EUR   Inflation  Swap  Forward  5y5y  Index)  έχουν ανέλθει κατά 8μβ μόνο, λόγω της 
ανακοίνωσης του προγράμματος της EKT, αλλά έχουν ανέλθει κατά  26 μβ (στο 1,74%) από τα χαμηλά της 14/1 πιθανώς 
σε αναμονή του  προγράμματος αυτού.   Κατά την ίδια περίοδο η ισοτιμία EURUSD  έχει υποχωρήσει από το 1.20  στο 
1.12. οι δεκαετείς  γερμανικές αποδόσεις  κατά 22μβ στο 0.37 και οι ιταλικές κατά 52 μβ στο 1.46%. 
 
 

 
 

 
 
Σε σχέση με τον πιθανό μελλοντικό αντίκτυπο του προγράμματος στις αγορές παρατηρούμε τα εξής. Έως τώρα 
παρατηρούσαμε μια έντονη αρνητική συσχέτιση του ρυθμού αύξησης του χαρτοφυλακίου της ΕΚΤ σε σχέση με τις 
αποδόσεις των γερμανικών δεκαετών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αγόραζαν κυρίως κρατικά ομόλογα με την αύξηση  
της ρευστότητας που παρείχε η ΕΚΤ.  Η εμπειρία αυτή ήταν αντίθετη με αυτή της FED  όπου πέρα από μια αρχική 
σημαντική πτώση των αποδόσεων στο πρώτο σημαντικό κύμα αγορών από την FED,  στη συνέχεια,  μια επιτάχυνση της 
παροχής ρευστότητας  οδηγούσε σε πωλήσεις ομολόγων καθώς η αύξηση αυτή της ρευστότητας προκαλούσε βελτίωση 
του επενδυτικού κλίματος και υποκατάσταση κρατικών ομολόγων με μετοχές ή εταιρικά ομολόγα. Είναι πιθανό τώρα 
που η ΕΚΤ «συνειδητά»  ακλουθεί το μοντέλο των ΗΠΑ να παρατηρήσουμε αντίστοιχη συμπεριφορά και στις 
αμερικανικές αξίες. 
 
Σε σχέση με την πορεία του ευρώ έχουμε να παρατηρήσουμε ότι συνήθως παρατηρούμε πτώσεις  στην ισοτιμία όταν ο 
ετήσιος ρυθμός αύξησης του χαρτοφυλακίου της ΕΚΤ σε σχέση με την FED είναι κάτω από το μέσον όρο και ανοδικός  
αλλά όταν βρεθεί πάνω από το μέσον όρο και παραμείνει ανοδικός η επίδραση είναι σημαντικά ανοδική. Στην 
επερχόμενη Μηνιαία Έκδοση των Διεθνών Οικονομιών & Αγορών θα αναφερθούμε εκτενέστερα στις δυναμικές αυτές. 
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ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 

 
Θετική ήταν και η αντίδραση των ελληνικών αξιών όπου για παράδειγμα οι τριετείς αποδόσεις έπεσαν 110 περίπου μ.β. 
από το χθεσινό (22/1)  άνοιγμα και 690  μβ από το υψηλό της 8/1.  Η εικόνα των ομολόγων αυτών παρουσιάζει μια 
βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον θετική εικόνα η οποία κάτω από «κανονικές συνθήκες» (τήρηση προϋποθέσεων Draghi για 
συμμετοχή στο πρόγραμμα) θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω σημαντικές πτώσεις των αποδόσεων. 
 
 
Ειδικά για την Ελλάδα: 

· Για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα δηλώνεται ρητά ότι δεν θα θεωρούνται ως «επιλέξιμα» έως ότου υπάρξει 
θετική κατάληξη της τρέχουσας αξιολόγησης από την Τρόϊκα.  

· Η ελληνική συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ βρίσκεται στο 2,9% περίπου και επομένως η αγορά ομολόγων δεν 
θα ξεπερνά το 1,5  δισ.  περίπου σε μηνιαία βάση (εάν αφαιρεθεί το 12%  που αντιστοιχεί στα ομόλογα 
ευρωπαϊκών οργανισμών).   

· Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  στα τέλη Νοεμβρίου η αξία των ελληνικών 
ομολόγων που είναι διαπραγματεύσιμα ανήλθε στα €63,8 δισ. 

· Εάν προστεθούν και τα έντοκα γραμμάτια (ΕΓΕΔ)  που το ύψος των άληκτων εκτιμάται περίπου στα €14,5 δισ.,  
τότε το συνολικό ποσό που είναι διαπραγματεύσιμο ανέρχεται στα €78 δισ. περίπου.  

· Επομένως, βάσει του προγράμματος της ΕΚΤ, μπορούν να αγοραστούν το 33% αυτών: €21,1 δισ. ή €25,8 δισ. με 
τον συνυπολογισμό των ΕΓΕΔ. 

· Η ΕΚΤ κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της ελληνικά κρατικά ομόλογα αξίας €19,9 δισ. και €7,3 δισ. οι εθνικές 
κεντρικές τράπεζες.  Συνεπώς,  το Ευρωσύστημα κατέχει ελληνικά κρατικά ομόλογα της τάξης των €27  δισ.  και,  
άρα, υπερβαίνει το όριο του 33%. 

· Τον Ιούλιο λήγουν ελληνικά ομόλογα ύψους €3,5 δισ.  περίπου που κατέχει το Ευρωσύστημα και τον Αύγουστο 
άλλα €3,2 δισ.  Εξαιτίας τούτου,  ο κ.  Ντράγκι εκτιμά ότι μόνο από τον προσεχή Ιούλιο και μετά θα μπορούν να 
αγοραστούν ελληνικά κρατικά ομόλογα καθώς τότε με την αποπληρωμή των ομολόγων SMP το ποσοστό που θα 
κατέχει το Ευρωσύστημα θα πέσει κάτω από το 33%.  

· Επομένως, έως τα τέλη του 2015 εκτιμάται ότι θα μπορούν να αγοραστούν περίπου €5-6 δισ. εφόσον φυσικά 
εκπληρώνονται οι υπόλοιποι όροι του προγράμματος. 
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ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Στη λήψη περαιτέρω μη συμβατικών μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης προχώρησε το Δ.Σ. της ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 22ας 
Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα αποφάσισε: 
 

 Τη διατήρηση ως έχει των βασικών επιτοκίων της καθώς βρίσκονται ήδη στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο,  
απόφαση που γενικά αναμενόταν.  

 Τη διεύρυνση του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων ώστε να συμπεριλάβει,  πέραν των 
ενυπόθηκων χρεογράφων (ABS) και των καλυμμένων ομολογιών, ομόλογα κρατών, ειδικών φορέων-εκδοτών 
χρεογράφων (agencies) και ευρωπαϊκών οργανισμών της ζώνης του ευρώ. 

 Την κατάργηση του περιθωρίου των 10  μ.β.  που είχαν οι αρχικές δύο στοχευμένες πράξεις μακροχρόνιας 
αναχρηματοδότησης (TLTROs)  πάνω από το βασικό επιτόκιο χρηματοδότησης της ΕΚΤ.  Επομένως,  οι 
υπολειπόμενες έξι πράξεις θα έχουν επιτόκιο 0,05%. 

Αναφορικά με τη διεύρυνση του προγράμματος περιουσιακών στοιχείων τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 
 

Ø Οι μηνιαίες αγορές χρεογράφων θα ανέρχονται στο ποσό των €60 δισ. και θα αφορούν χρεόγραφα που έχουν 
ως νόμισμά τους το ευρώ.  

Ø Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016. Ωστόσο, δύναται να παραταθεί εάν 
η προσδοκώμενη πορεία του πληθωρισμού εξακολουθεί να μην εκπληρώνει το στόχο του πλησίον του 2%  σε 
μακροπρόθεσμη βάση.  

Ø Οι αγορές ομολόγων κρατών, ειδικών φορέων-εκδοτών χρεογράφων και ευρωπαϊκών οργανισμών θα 
ξεκινήσουν το Μάρτιο του 2015 από τη δευτερογενή αγορά. 

Ø Οι αγορές ομολόγων κρατών και ειδικών φορέων-εκδοτών χρεογράφων θα γίνουν σύμφωνα με το μερίδιο 
συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ελληνική 
συμμετοχή ανέρχεται στο 2,9% περίπου, της Γερμανίας στο 25,6%, της Γαλλίας στο 20,1%, της Ιταλίας στο 17,5% 
και της Ισπανίας στο 12,6%.  

Ø Οι αγορές κρατικών ομολόγων δεν θα ξεπεράσουν το 33% συνολικά ανά εκδότη και το 25% ανά έκδοση τίτλου. 
Ø Η υπολειπόμενη κατά τη στιγμή αγοράς διάρκεια των ομολόγων θα είναι μεταξύ 2 και 30 ετών. 
Ø Τα χρεόγραφα που θα αγοράζονται θα χαρακτηρίζονται ως προς την πιστοληπτική αξιολόγησή τους ως 

«επενδυτικής διαβάθμισης (investment-grade)». Για όσα κράτη-μέλη βρίσκονται σε πρόγραμμα στήριξης, θα 
ισχύουν επιπλέον κριτήρια προκειμένου τα κρατικά ομόλογά τους να θεωρηθούν ως «επιλέξιμα».    

Ø Η κατανομή του κινδύνου των νέων αγορών θα γίνεται ως εξής: α) στα ομόλογα ευρωπαϊκών οργανισμών που οι 
αγορές τους θα ανέρχονται στο 12%, ο κίνδυνός τους θα επιμερίζεται,  β) στα υπόλοιπα ομόλογα (88% 
συνολικά) μόνο στο 8% θα υπάρχει επιμερισμός του κινδύνου και στο 80% ο κίνδυνος θα αναλαμβάνεται από τις 
εθνικές κεντρικές τράπεζες. 

Ø Παρέχεται η δυνατότητα να αγοραστούν ομόλογα με αρνητική απόδοση. 
Ø Το Ευρωσύστημα αποδέχεται ως αγοραστής των ομολόγων το ίδιο καθεστώς δικαιωμάτων με οποιοδήποτε 

άλλο ιδιώτη κάτοχό τους. 
 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση για την άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος ελήφθη με μεγάλη πλειοψηφία ώστε να 
μη χρειαστεί να τεθεί η πρόταση σε ψηφοφορία αν και υπήρξε ομοφωνία ως προς τη νομική υπόστασή του ως 
πραγματικό εργαλείο νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, ομοφωνία υπήρξε και ως προς το σκέλος της κατανομής του 
κινδύνου. 
 
Βάσει των χαρακτηριστικών του προγράμματος, μπορούν να εξαχθούν τα εξής: 
 

Ø Το ελάχιστο ύψος του προγράμματος προβλέπεται να είναι €1.140 δισ. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και 
ποσό της τάξης των €35  δισ.  που έχει μέχρι σήμερα διατεθεί για την αγορά καλυμμένων ομολογιών και ABS.  
Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΚΤ κ. Ντράγκι, δεν συνιστά διεύρυνση της πρόθεσης της ΕΚΤ να φθάσει 
το ενεργητικό της στο μέγεθος που είχε στις αρχές του 2012, καθώς η απόκλιση δεν είναι σημαντική.  
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Ø Η ημερομηνία λήξης του προγράμματος παραμένει ουσιαστικά «ανοικτή». 
Ø Η συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ βρίσκεται στο 2,9% περίπου και επομένως η αγορά ομολόγων 

δεν θα ξεπερνά το 1,5  δισ.  περίπου σε μηνιαία βάση (εάν αφαιρεθεί το 12%  που αντιστοιχεί στα ομόλογα 
ευρωπαϊκών οργανισμών).  Στις άλλες χώρες,  ενδεικτικά,  η κεφαλαιακή συμμετοχή ανέρχεται στο 25,6% για τη 
Γερμανία, στο 20,1% για τη Γαλλία, στο 17,5% για την Ιταλία και στο 12,6% για την Ισπανία. 
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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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