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Executive Summary: Οικονομία ΗΠΑ & FED

§ H οικονομία βρίσκεται βραχυπρόθεσμα σε φάση επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης, όπως καταδεικνύεται από
την ποσοτική επεξεργασία της συνισταμένης των πρόδρομων δεικτών που χρησιμοποιούμε. Όμως, ανησυχητική
ένδειξη αποτελεί το γεγονός ότι ο μεταποιητικός τομέας βρίσκεται κοντά στη φάση της ύφεσης, ενώ και η δυναμική
του παραμένει πτωτική.

§ Η συνέχιση της απομόχλευσης των νοικοκυριών (που αντανακλάται στην μεσοπρόθεσμη αυξητική τάση του ποσοστού
αποταμίευσης) και η ενίσχυση του USD αποτελούν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την
κατανάλωση και τις εξαγωγές, αντίστοιχα. Ο πολύ χαμηλός ετήσιος ρυθμός αύξησης των λιανικών πωλήσεων
μπορεί να δικαιολογηθεί από τη συνέχιση της απομόχλευσης των νοικοκυριών και την αύξηση του ποσοστού
αποταμίευσης. Επιπλέον, η θετική επίδραση από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου δεν έχει καταγραφεί
ακόμη, ενώ αποτρέπει τις επενδύσεις στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα. Όμως, αναμένουμε ότι σε μελλοντικό
χρόνο θα υπάρχει σημαντική θετική επίδραση από την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

§ Λόγω της ανοδικής αναθεώρησης του ρυθμού συρρίκνωσης του α’ τριμήνου, αναθεωρήσαμε επίσης ανοδικά το μέσο
ετήσιο ρυθμό μεταβολής για το 2015 στο 2,4% (από 2,2%). Επιπλέον, το αρνητικό αποτέλεσμα βάσης που θα
προκύψει κατά τη διάρκεια των δύο μεσαίων τριμήνων του 2015 εκτιμούμε ότι θα οδηγήσει την οικονομία σε ρυθμό
ανάπτυξης περίπου 2,1% κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2015.

§ Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, που βασίζονται σε στοιχεία που προεξοφλούνται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές
και στους πρόδρομους οικονομικούς δείκτες, ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης στον οποίο μπορεί να συγκλίνει
η οικονομία (από το 2016 και ύστερα) διαμορφώνεται προς το 3,2%, κυρίως λόγω των υψηλών προσδοκιών που
αποτυπώνονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Επιπλέον, συνεχίζεται η σταδιακή βελτίωση στην αγορά εργασίας, η
οποία αντανακλάται στη διαμόρφωση των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

§ Παρότι η ρητορική της FED έχει γίνει πιο επιθετική, αναφορικά με την ενδεχόμενη αύξηση του παρεμβατικού
επιτοκίου εντός του τρέχοντος έτους, εκτιμούμε ότι η ενίσχυση της ισοτιμίας του USD, η πρόσφατη πτώση των τιμών
του πετρελαίου και η φάση της επιβράδυνσης στην οποία βρίσκεται η οικονομία δεν θα επιτρέψουν την αύξηση του
επιτοκίου πριν από την τελευταία συνεδρίαση του τρέχοντος έτους (στις 16 Δεκεμβρίου), καθώς ο πληθωρισμός θα
συγκρατείται σε αισθητά χαμηλότερο επίπεδο έναντι του 2,0%. Επίσης, η επερχόμενη ανοδική πορεία θα είναι
πιθανώς βραδύτερη του αναμενόμενου.Ιούλιος 15 2



Executive Summary: Οικονομία Ευρωζώνης & EKT

§ Η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης, όπως καταδεικνύεται από την πλειοψηφία των
μεταβλητών που διερευνούμε ποσοτικά. Η προϋπάρχουσα θετική δυναμική στην οικονομία και η εφαρμογή του
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ υποστηρίζει την παραμονή της οικονομίας στη συγκεκριμένη φάση.

§ Εξαιτίας των αδύναμων στοιχείων της βιομηχανικής παραγωγής κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, αναθεωρούμε
οριακά πτωτικά την εκτίμησή μας για το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για το 2015 στο 1,4% (από 1,5%). Λόγω της
επίδρασης του θετικού αποτελέσματος βάσης που θα προκύψει κατά τη διάρκεια των δύο μεσαίων τριμήνων του
2015 εκτιμούμε ότι η οικονομία θα κινηθεί με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 1,7% κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του
2015.

§ Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης στον οποίο μπορεί να συγκλίνει η οικονομία
(από το 2016 και ύστερα) διαμορφώνεται προς το 2,8%, έχοντας ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό (έναντι του 1,8% που
ήταν πριν από δύο τρίμηνα), λόγω της βελτίωσης που καταγράφηκε στα στοιχεία της προσφοράς χρήματος (ποσοτική
χαλάρωση), της διολίσθησης της ισοτιμίας του EUR και της ενίσχυσης των πρόδρομων οικονομικών δεικτών.

§ Εκτιμούμε ότι μεσοπρόθεσμα είναι πιθανή κάποια θετική έκπληξη στο ρυθμό ανάπτυξης, ειδικότερα εφόσον
μειωθούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από την Ελλάδα και την Κίνα και ταυτόχρονα η εφαρμογή του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση της τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα. Όμως,
παρά το σχετικά αδύναμο EUR τα απογοητευτικά στοιχεία που εξακολουθούν να υφίστανται για τις εισαγωγές στην
Κίνα αποτελούν αρνητικό παράγοντα για τις εξαγωγές της Ευρωζώνης.

§ Παρά την ενίσχυση του ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος, μια ενδεχόμενη διατήρηση της πρόσφατης
πτωτικής πορείας των τιμών του πετρελαίου και η βραδεία μείωση που καταγράφεται στο ποσοστό ανεργίας είναι
πιθανό να αναγκάσουν τον πληθωρισμό να παραμείνει σε ανησυχητικά χαμηλό επίπεδο για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα, από ότι αναμέναμε προηγουμένως. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν δυσκολότερο να επαληθευτούν οι
προσδοκίες μας για ένα πιο σύντομο ή πιο ήπιο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ.
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Executive Summary: Αγορές (Ι)

§ Από την αρχή του έτους, τα εταιρικά ομόλογα έχουν καταγράψει οριακά αρνητικές ονομαστικές αποδόσεις (έως τις
24/7/2015) σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη, όπως και τα γερμανικά κρατικά ομόλογα, ενώ τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα
έχουν σημειώσει οριακά θετική ονομαστική απόδοση. Αναφορικά με τις μετοχικές αγορές, στην Ευρωζώνη (o
δείκτης Euro Stoxx 50) έχει σημειωθεί σημαντική άνοδος κατά 15,5%, στην Ιαπωνία (o δείκτης Nikkei225) κατά
18,5%, ενώ στις ΗΠΑ (o δείκτης S&P500) μικρή αύξηση κατά 2,2%. Ο παγκόσμιος χρηματιστηριακός δείκτης MSCI
World έχει ενισχυθεί κατά 3,1%, ενώ αντίθετα σημαντική μείωση έχει σημειωθεί στη συναλλαγματική ισοτιμία
EURUSD (-9,1%). Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, έντονη ήταν η υποχώρηση που σημειώθηκε στην τιμή του
πετρελαίου (-19,1%) και γενικά στις τιμές των εμπορευμάτων (-11,3%).

§ Παραμένουμε σε ένα σημείο του οικονομικού κύκλου όπου πολλά σημαντικά στοιχεία στις ΗΠΑ είναι συνεπή με
τροχιά επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
μεταστροφής του επενδυτικού κλίματος προς το πιο αρνητικό, δεδομένων και των αναμενόμενων αποδόσεων των
αγορών που αντιστοιχούν στις επιμέρους φάσεις του οικονομικού κύκλου.

§ Συνεπώς, δεν θεωρούμε ότι ενδεχόμενη ανησυχία θα προέλθει από τους κλυδωνισμούς που θα προκαλέσει μια
πιθανή αύξηση των επιτοκίων της FED, αλλά από μια σειρά αρνητικών εκπλήξεων στα μακροοικονομικά στοιχεία
και την κερδοφορία των επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

§ Στο βαθμό που οι όποιες αρνητικές εκπλήξεις στις ΗΠΑ παραμένουν περιορισμένες και δεν επηρεάσουν σημαντικά
την παγκόσμια οικονομία, θεωρούμε ότι υπάρχει μια εν δυνάμει οικονομική δυναμική στην ΕΕ η οποία θα
μπορούσε να συντηρήσει μια θετική έκπληξη στην κερδοφορία των εκεί επιχειρήσεων και να οδηγήσει σε μια
υπέρ-απόδοση των ευρωπαϊκών μετοχικών αγορών.
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Executive Summary: Αγορές (ΙΙ)

§ Στις ομολογιακές αγορές παρά τη συνέχιση της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, δεν θεωρούμε την ενδυνάμωση
των ομολόγων του ευρωπαϊκού πυρήνα ως μονόδρομο δεδομένων των πολύ χαμηλών αποδόσεων. Από τα επίπεδα
αυτά η αγορά θα είναι διχασμένη μεταξύ του να ακολουθήσει την ΕΚΤ ή να προεξοφλήσει ένα θετικότερο
οικονομικό πλαίσιο. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε αύξηση της μεταβλητότητας, με τα θεμελιώδη στοιχεία να
συνηγορούν σε άνοδο των μακροχρόνιων αποδόσεων. Αντίθετα, στις ΗΠΑ οι εμμένουσες τάσεις επιβράδυνσης
συνηγορούν σε μια περιορισμένη πτώση των μακροχρόνιων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

§ Το πλαίσιο αυτό δεν συνηγορεί στη διατήρηση της ενδυνάμωσης του δολαρίου, ιδίως στο μέτωπο με το ευρώ
(όπως έχουμε σε βάθος αναλύσει και στα προηγούμενα), όπου τα συγκριτικά θεμελιώδη στοιχεία δεν δικαιολογούν
την πρόσφατη πτώση. Παρά το ότι η πρόσφατη συμφωνία με την Ελλάδα υπογράμμισε για μια ακόμα φορά τις
εγγενείς αδυναμίες της Ευρωζώνης (ανεπαρκής ολοκλήρωση), δεν παρατηρήθηκαν πιέσεις στην ισοτιμία. Παρά
ταύτα, η απουσία ουσιαστικής ολοκλήρωσης παραμένει μια ουσιαστική πηγή κινδύνου, η οποία θα αποτελέσει
σημαντικό αρνητικό αντίβαρο σε όποιες βελτιώσεις στα ευρωπαϊκά θεμελιώδη.

§ Για να κλείσουμε τον κύκλο των διεθνών αλληλεξαρτήσεων, μια επιβράδυνση ή παύση της ανοδικής τάσης του
δολαρίου θα μπορούσε ενδεχομένως να συνεισφέρει σε μια σταθεροποίηση τουλάχιστον των τιμών των
εμπορευμάτων και των πρώτων υλών, όπως και του πετρελαίου, με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση ή και την
άνοδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού με αρνητικές επιπτώσεις στη διάρκεια ή/και την ένταση του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ (με αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα και τις
μετοχές, αλλά θετικές συνέπειες στο ευρώ).
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• Μακροοικονομικά Στοιχεία & Οικονομικοί Κύκλοι ΗΠΑ
• Νομισματική Πολιτική ΗΠΑ
• Μακροοικονομικά Στοιχεία & Οικονομικοί Κύκλοι Ευρωζώνης
• Νομισματική Πολιτική Ευρωζώνης
• Μακροοικονομικά Στοιχεία Κίνας
• Αγορές
• Δείκτες Μεταβλητότητας - Κινδύνου
• Παράρτημα

Περιεχόμενα
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Οικονομικός Κύκλος ΗΠΑ: Σε επιβράδυνση θα παραμείνει η οικονομία σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα  

Ιούλιος 15

Από την ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων του πρόδρομου
δείκτη ISM Manufacturing, προκύπτει ότι o μεταποιητικός
τομέας βρίσκεται στη φάση της επιβράδυνσης κατά τη
διάρκεια της περιόδου Οκτ. 2014 – Ιουν. 2015. Ωστόσο, έχει
πλέον πλησιάσει πολύ κοντά στη φάση της ύφεσης.
Παράλληλα, ο δείκτης που προκύπτει από το πηλίκο του
επιμέρους δείκτη των νέων παραγγελιών προς αυτού των
αποθεμάτων στο μεταποιητικό τομέα (που αποτελεί πρόδρομο
δείκτη για το γενικό δείκτη ISM Manufacturing) εξακολουθεί να
βρίσκεται στη φάση της ύφεσης, αποτελώντας ανησυχητική
ένδειξη για πιθανή διασπορά επιβραδυντικών – υφεσιακών
επιπτώσεων σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Όμως, βάσει των ευρύτερων ενδείξεων, εκτιμούμε ότι ο δείκτης
ISM Manufacturing είναι πιθανότερο να παραμείνει στη φάση
της επιβράδυνσης, παρά να επιβεβαιωθεί η είσοδός του στη
φάση της ύφεσης. Επιπλέον, ο συνολικός πρόδρομος δείκτης, ο
οποίος αποτελεί τη συνισταμένη των πέντε πρόδρομων
δεικτών, (ISM Μεταποίησης, ISM Υπηρεσιών, CCI(CB)*,
CCI(UoM)*, NFIB* και NAHB*) βρίσκεται στο μέσο της φάσης
της επιβράδυνσης, διότι οι πρόδρομοι δείκτες του καταναλωτή
και του τομέα των κατοικιών βρίσκονται στη φάση της
ανάπτυξης.

Από τους δείκτες που αντανακλούν την πραγματική οικονομική
δραστηριότητα, τόσο η βιομηχανική παραγωγή όσο και οι
λιανικές πωλήσεις βρίσκονται κοντά στον άξονα που διαχωρίζει
τη φάση της επιβράδυνσης από εκείνη της ύφεσης. Επιπλέον
ανησυχητικό στοιχείο είναι η παραμονή του ποσοστού
αποταμίευσης στη φάση της ανάπτυξης, που σηματοδοτεί
επιβαρυντικό παράγοντα για την εξέλιξη της κατανάλωσης.
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ΗΠΑ - Τρέχουσα Συγκυρία (Ι): Κατώτερα των προσδοκιών τα στοιχεία των 
πωλήσεων και της παραγωγής…  

Ιούλιος 15

Σύμφωνα με την τελική εκτίμηση, το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά
0,2% (τριμηνιαίος - ετησιοποιημένος ρυθμός), έναντι ανόδου του κατά
2,2% το δ΄ τρίμηνο του 2014. Σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014, το
πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,9% (δ΄ τρίμ. 14: 2,4%), καθώς και
κατά το περυσινό α΄ τρίμηνο το πραγματικό ΑΕΠ είχε καταγράψει πολύ
εντονότερη συρρίκνωση. Για το β’ τρίμηνο του 2015, εκτιμούμε ότι η
οικονομία κινήθηκε με (τριμηνιαίο - ετησιοποιημένο) ρυθμό
ανάπτυξης 2,9%, ο οποίος αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό μεταβολής της
τάξης του 2,5%. Πιο αναλυτικά, οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν τον
Ιούνιο κατά 0,3% έναντι αύξησης κατά 1,0% το Μάιο. Συνεπώς, οι
λιανικές πωλήσεις το β΄ τρίμηνο ήταν αυξημένες κατά 1,5% σε σχέση με
το α΄ τρίμηνο του 2015 (α΄ τρ. 15/δ΄τρ. 14: -1,1%). Παράλληλα, η
βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 0,3%,
ανακάμπτοντας ύστερα από δύο διαδοχικούς μήνες πτώσης. Σε επίπεδο
τριμήνου ήταν μειωμένη κατά 0,4% σε σχέση με την παραγωγή του α΄
τριμήνου (α΄ τρ. 15/δ΄τρ. 14: 0,0%).

Βάσει ευρύτερων στοιχείων, τόσο η βιομηχανική παραγωγή, όσο και
οι λιανικές πωλήσεις, δεν κινούνται με ικανοποιητικούς ρυθμούς.
Συγκεκριμένα, οι δείκτες που προκύπτουν από τα πηλίκα
Αποθέματα/Πωλήσεις και Αποθέματα/Παραγγελίες διαμορφώνονται
πλέον σε υψηλά επίπεδα, που δεν σηματοδοτούν θετική ένδειξη για
την εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής. Επιπλέον, ο ετήσιος ρυθμός
αύξησης των λιανικών πωλήσεων που καταδεικνύουν τα στοιχεία που
ανακοινώθηκαν υπολείπεται αισθητά σε σύγκριση με τη «δίκαιη τιμή»
του που προκύπτει από το υπόδειγμά μας που χρησιμοποιεί ως
ερμηνευτικές μεταβλητές τους πρόδρομους δείκτες εμπιστοσύνης του
καταναλωτή, το προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα και τον πληθωρισμό.
Όταν συμπεριλάβουμε στις ερμηνευτικές μεταβλητές το ποσοστό
αποταμίευσης και το λόγο Χρέος Νοικοκυριών / ΑΕΠ, η «δίκαιη τιμή»
προσεγγίζει το ρυθμό που καταδεικνύουν τα στοιχεία που
ανακοινώθηκαν.
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ΗΠΑ - Τρέχουσα Συγκυρία (ΙΙ): … αλλά σημαντική βελτίωση στον 
τομέα των κατοικιών
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Όμως, οι πρόδρομοι δείκτες εμπιστοσύνης του καταναλωτή
εξακολουθούν να παραμένουν σε συγκριτικά υψηλά επίπεδα.
Ειδικότερα, ο δείκτης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν κινήθηκε
τον Ιούνιο ανοδικά, στο 96,1 (Μάιος: 90,7). Η τιμή αυτή αποτελεί τη
δεύτερη υψηλότερη από τον Ιανουάριο του 2007. Συνεπώς, η μέση
τιμή του δείκτη το β΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 94,2 που μαζί με
αυτήν του α΄ τριμήνου (95,5) αποτελούν τις δύο υψηλότερες από
τις αρχές του 2005. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, το επίπεδο
αυτό του δείκτη είναι συνεπές με ρυθμό αύξησης της προσωπικής
καταναλωτικής δαπάνης της τάξης του 3% για το 2015.

Θετική εικόνα προκύπτει και από την εξέλιξη του αντίστοιχου δείκτη
του Conference Board. Συγκεκριμένα, η τιμή του τον Ιούνιο ανήλθε
στο 101,4 (Μάιος: 94,6), μία από τις υψηλότερες από το φθινόπωρο
του 2007. Επομένως, η μέση τιμή του δείκτη κατά το β΄ τρίμηνο
διαμορφώθηκε στο 96,8 που μαζί με αυτήν του α΄ τριμήνου (101,3)
αποτελούν τις δύο υψηλότερες από το γ΄ τρίμηνο του 2007.
Επιπλέον, το προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα ενισχύεται
αδιάκοπα από το Δεκέμβριο του 2013, οδηγώντας σε σωρευτική
αύξηση σχεδόν 7%.

Παράλληλα, τα στοιχεία για τον τομέα των κατοικιών είναι πολύ
ενθαρρυντικά. Ειδικότερα, ο πρόδρομος δείκτης NAHB
διαμορφώθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στο 60 που είναι η
υψηλότερη τιμή από το Νοέμβριο του 2005. Πιο ενθαρρυντικά ήταν
τα στοιχεία του Ιουνίου για τις νέες άδειες και ανεγέρσεις νέων
κατοικιών που ξεπέρασαν και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις,
φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Επιπλέον, οι
πωλήσεις των νεόδμητων κατοικιών κατά τη διάρκεια του Μαΐου
ήταν οι υψηλότερες από το Φεβρουάριο του 2008.
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Δείκτης Οικονομικών Εκπλήξεων Citi, ΗΠΑ

Μεσοπρόθεσμη Εκτίμηση: Χρησιμοποιώντας μεταβλητές που
σχετίζονται με πρόδρομους οικονομικούς δείκτες και στοιχεία από τις
χρηματοπιστωτικές αγορές (για να εκτιμήσουμε τον ετήσιο ρυθμό
μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για τα επόμενα δύο τρίμηνα),
διαπιστώνουμε ότι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα διατηρείται η τάση
σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης προς το 3,2%.
Τρέχουσα Εκτίμηση: Χρησιμοποιώντας μεταβλητές που
αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα (όπως είναι
η βιομηχανική παραγωγή, οι λιανικές πωλήσεις, η κατασκευαστική
δραστηριότητα στο στεγαστικό τομέα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές),
εκτιμούμε ότι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το
β’ τρίμηνο του 2015 θα πρέπει να διαμορφωθεί στο 2,7%, (από το 2,9%
του α’ τριμήνου) που αντιστοιχεί σε τριμηνιαίο (ετησιοποιημένο) ρυθμό
3,3%.
Οικονομικές Εκπλήξεις: Ο δείκτης των οικονομικών εκπλήξεων Citi

εξακολουθεί να βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος (διότι τα στοιχεία που
ανακοινώνονται είναι κατώτερα έναντι των προσδοκιών), αλλά σε
μικρότερο βαθμό. Το συνολικό μέγεθος των αρνητικών οικονομικών
εκπλήξεων έχει υπερβεί εκείνο του 2012 και είναι περίπου όμοιο με
εκείνο του 2011.
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Δείκτης Τρ.  Πειραιώς ΗΠΑ Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ (%,Y/Y)

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: Οι αρνητικές εκπλήξεις εξακολουθούν να υφίστανται  
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Τρ. Πειραιώς: Δείκτης Τρέχουσας Οικ. Δραστηριότητας 
ΗΠΑ & Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ 

Δείκτης Τρ.  Πειραιώς ΗΠΑ Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ (%,Y/Y)

Ο δείκτης Οικονομικής Δραστηριότητας της Τράπεζας Πειραιώς κατασκευάζεται με την μέθοδο
ανάλυσης κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis). Ως μεταβλητές έχουν
χρησιμοποιηθεί στοιχεία που αντανακλούν την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα.



ΗΠΑ: Ανοδική αναθεώρηση στο 2,4% για το ρυθμό ανάπτυξης του 2015
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Η φάση της επιβράδυνσης που βρίσκεται η
συνισταμένη των πρόδρομων δεικτών σηματοδοτεί
την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά με τριμηνιαίους
ρυθμούς, αισθητά χαμηλότερους σε σχέση με
εκείνους που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια του
β’ και γ’ τριμήνου του 2014.

Με βάση τους τριμηνιαίους ρυθμούς μεγέθυνσης που
αναμένουμε κατά τη διάρκεια του 2015 για το
πραγματικό ΑΕΠ και τις συνιστώσες του, εκτιμούμε
ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για το 2015
θα διαμορφωθεί στο 2,4% (όπως και το 2014).

Το αποτέλεσμα βάσης που θα προκύψει κατά τη
διάρκεια των β’ και γ’ τριμήνων (από τη σύγκριση με
τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2014, που σημειώθηκαν
ισχυροί τριμηνιαίοι ρυθμοί ανάπτυξης) εκτιμούμε ότι
θα διαμορφώσουν στο 2,1% τον ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του
2015.

Όμως, από το 2016 και ύστερα, αναμένουμε
επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης
(δεδομένης και της εκτίμησης για το μεσοπρόθεσμο
ρυθμό σύγκλισης στο 3,2%), ιδιαίτερα εφόσον
μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με την Κίνα και
την Ελλάδα και μειωθεί το ποσοστό αποταμίευσης
των αμερικανικών νοικοκυριών. Επιπλέον,
συνεχίζεται η σταδιακή βελτίωση στην αγορά
εργασίας, η οποία αντανακλάται στη διαμόρφωση
πλέον των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας (initial
jobless claims) σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
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2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2014 2015

Πραγματικό ΑΕΠ -2.1 4.6 5.0 2.2 -0.2 2.9 3.0 2.5 2.4 2.4

Κατανάλωση 1.2 2.5 3.3 4.4 2.1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8

Επενδύσεις -6.9 19.1 7.2 3.7 2.4 7.0 7.0 5.0 5.9 5.5

Δημόσιες Δαπάνες -0.8 1.7 4.4 -1.8 -0.6 2.0 1.0 1.0 -0.2 0.7

Εξαγωγές -9.2 11.0 4.5 4.5 -5.9 5.0 4.0 3.0 3.3 1.9

Εισαγωγές 2.2 11.3 -0.9 10.3 7.1 5.0 5.0 5.0 4.1 5.5

Headline PCE 1.1 1.6 1.5 1.1 0.3 0.2 0.5 1.1 1.3 0.5

Core PCE 1.2 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.5 1.7 1.4 1.4

Ποσοστό Ανεργίας 6.6 6.2 6.1 5.7 5.6 5.4 5.2 5.0 6.2 5.3

Fed - Παρεμβατικό Επιτόκιο 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 0.50

Q/Q-AR-%
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Σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή (FOMC) της FED, ο κατάλληλος χρόνος
για την πρώτη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου θα είναι όταν θα έχει
καταγραφεί περαιτέρω βελτίωση στην αγορά εργασίας και θα μπορεί
βάσιμα να υποστηριχθεί ότι ο πληθωρισμός συγκλίνει μεσοπρόθεσμα στο
2%. Συνεπώς, το βασικό κριτήριο για τη λήψη της οποιαδήποτε απόφασης
είναι η εξέλιξη των στοιχείων (data dependence).

Ενδιαφέρον είναι ότι τα 15 από τα 17 μέλη της FOMC δεν συμμερίζονται
την άποψη του ΔΝΤ για την πραγματοποίηση της πρώτης αύξησης του
επιτοκίου εντός του α΄ εξαμήνου του 2016 καθώς εκτιμούν ότι αυτή θα
συμβεί έως τα τέλη του 2015.

Ενδεικτικά, στις πρόσφατες ομιλίες της, η πρόεδρος Yellen χρησιμοποίησε
πιο επιθετική ρητορική σχετικά με το χρονικό σημείο της απόφασης,
τοποθετώντας το κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ιδιαίτερα αν
μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την Κίνα και την Ελλάδα.

Όμως, έως και τις αρχές του 2016, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη
των τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) εκτιμούμε ότι
θα αποκλίνει σημαντικά σε σχέση με το στόχο του 2,0%, λόγω της
ενίσχυσης του USD και των μειωμένων διεθνών τιμών πετρελαίου και
γενικά των εμπορευμάτων.

Η αγορά χρήματος (βάσει των Fed Fund Futures) προεξοφλεί πολύ βραδεία
επιστροφή στην «κανονικότητα», διότι διαβλέπει ότι το παρεμβατικό
επιτόκιο θα αυξηθεί στο 0,50% κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2016
και στο 1,00% στο δ’ τρίμηνο του 2016. Όμως, η τελευταία συνεδρίαση του
2015 εκτιμούμε ότι είναι η πιθανότερη για την πρώτη αύξηση του
επιτοκίου.

Στις επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις, αναθεωρήθηκε
πτωτικά (συγκριτικά με την πρόβλεψη του περασμένου Μαρτίου) ο ρυθμός
ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ, ο οποίος δεν αναμένεται πλέον να
ξεπεράσει το 2% το δ΄ τρίμηνο του 2015.

Ιούλιος 15

FED: Πιθανή η αύξηση του επιτοκίου στο τέλος του έτους

13

Μέγεθος 2015 2016 2017
Μεταγε-
νέστερα

% μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 1,8-2,0 2,4-2,7 2,1-2,5 2,0-2,3
Πρόβλεψη Μαρτίου 2,3-2,7 2,3-2,7 2,0-2,4 2,0-2,3

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

Πληθωρισμός (βάσει του δείκτη 0,6-0,8 1,6-1,9 1,9-2,0 2.0
Πρόβλεψη Μαρτίου 0,6-0,8 1,7-1,9 1,9-2,0 2.0

Δομικός πληθωρισμός (βάσει του 
δείκτη core PCE) 1,3-1,4 1,6-1,9 1,9-2,0
Πρόβλεψη Μαρτίου 1,3-1,4 1,5-1,9 1,8-2,0

Προβλέψεις	Fed	για	βασικά	μακροοικονομικά	μεγέθη

Πηγή: Fed.    Σημείωση: Τα στοιχεία ανφέρονται στο δ΄ τρίμηνο του έτους & 
όχι στο μέσον όρο του έτους.
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Οικονομικός Κύκλος Ευρωζώνης: Στην ανάπτυξη θα παραμείνει η οικονομία σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα

Ιούλιος 15

Από την ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων του
πρόδρομου δείκτη οικονομικού κλίματος (ESI), η
οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στη φάση της
ταχύτερης ανάπτυξης από τον Δεκέμβριο του 2014.

Εξαιρώντας τις μεταβλητές που συνδέονται με τον
κατασκευαστικό τομέα, σχεδόν όλες οι άλλες
μεταβλητές που παρακολουθούμε βρίσκονται
επίσης στη φάση της ανάπτυξης (πρώτο
τεταρτημόριο).

Λόγω της σημαντικής διολίσθησης που σημειώθηκε
στην ισοτιμία EURUSD, οι εξαγωγές και η βιομηχανική
παραγωγή έχουν διανύσει αρκετό διάστημα εντός της
φάσης της ανάκαμψης και έχουν εισέλθει οριακά
στην ανάπτυξη. Επιπλέον, το μέγεθος του εμπορικού
πλεονάσματος καταδεικνύει ότι βρίσκεται έντονα
μέσα στη φάση της ανάπτυξης.

Η εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής
χαλάρωσης από την ΕΚΤ εκτιμούμε ότι στηρίζει την
παραμονή της οικονομίας της Ευρωζώνης στη φάση
της ανάπτυξης.

Δείκτ. Οικ. Κλίματος

Εμπ. Καταναλωτή

Βιομ. Παραγωγή

Kατασκ. Παραγωγή

Λιαν. Πωλήσεις

Εξαγωγές

Εμπ. Βιομηχανίας

Εμπ. Υπηρεσιών

Εμπ. Κατασκευών

Εμπ. Λιαν. Εμπορίου

Εμπ. Χρημ/κού 
Τομέα

Εμπορ. Ισοζ.
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Ευρωζώνη - Τρέχουσα Συγκυρία (Ι): Επίκειται επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού 
ανάπτυξης…

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του
2015 κατά 0,4% σε σχέση με αυτό του δ΄ τριμήνου του 2014 (δ΄ τρ.
14/γ΄τρ. 14: 0,4%) και κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2014 (δ΄ τρ. 14/δ΄τρ. 13: 0,9%). Για το β’ τρίμηνο του 2015,
εκτιμούμε ότι η οικονομία κινήθηκε με παρόμοιο τριμηνιαίο ρυθμό
ανάπτυξης, ο οποίος αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό μεταβολής της
τάξης του 1,3%.

Σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο εξακολούθησε να κινείται τον Ιούνιο ο
πληθωρισμός αποτελώντας ένδειξη ότι η πολύ χαλαρή νομισματική
πολιτική από την πλευρά της ΕΚΤ δεν έχει ακόμη επιδράσει στις
τιμές. Ειδικότερα, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή
διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στο 0,2% (σε ετήσια βάση) έναντι 0,3% το
Μάιο. Ανάλογη εικόνα προκύπτει και για το δομικό πληθωρισμό, που
μειώθηκε οριακά στο 0,8% (Μάι. 15: 0,9%). Αμετάβλητο στο 11,1%
για δεύτερο συνεχή μήνα παρέμεινε το Μάιο το ποσοστό ανεργίας
(εποχικά διορθωμένο), καταγράφοντας μικρή μείωση σε σύγκριση με
το Μάιο του 2014 (11,6%).

Σε υψηλό επίπεδο παρέμεινε τον Ιούνιο ο πρόδρομος δείκτης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη,
καθώς διαμορφώθηκε στο 103,5, περίπου όσο ήταν το Μάιο (103,8)
και γενικά αναμενόταν (103,9). Συνεπώς, σε επίπεδο τριμήνου, η
μέση τιμή του δείκτη υπερβαίνει ελαφρά αυτήν του α΄ τριμήνου
(103,7 έναντι 102,6). Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και ο πρόδρομος
επιχειρηματικός σύνθετος δείκτης PMI, ο οποίος διαμορφώθηκε τον
Ιούνιο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών και
συγκεκριμένα στο 54,2, τιμή ελαφρά υψηλότερη αυτής του Μαΐου
(53,6). Ανοδικά κινήθηκαν και οι δύο επιμέρους δείκτες, με αυτόν στις
υπηρεσίες να αυξάνει στο 54,4 (Μάι. 15: 53,8) και στη μεταποίηση
στο 52,5 (Μάι. 15: 52,2). Επομένως σε επίπεδο τριμήνου αυξήθηκε
ελαφρώς στο 53,9 (α΄ τρ. 15: 53,3).

Ιούλιος 15 16
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Ευρωζώνη - Τρέχουσα Συγκυρία (ΙΙ): … στηριζόμενη στις λιανικές 
πωλήσεις και τα ενισχυόμενα νομισματικά μεγέθη

Ιούλιος 15 17

Συγκρατημένη ήταν το Μάιο η άνοδος των λιανικών πωλήσεων,
καθώς αυξήθηκαν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, έναντι ανόδου
τους κατά 0,7% τον Απρίλιο. Συνεπώς, οι λιανικές πωλήσεις το
δίμηνο Απριλίου-Μαΐου του 2015 ήταν αυξημένες κατά 0,6% σε
σχέση με αυτές του α΄ τριμήνου (α΄ τρ. 15/δ΄ τρ. 14: 0,8%).
Αντίθετη ήταν η εικόνα στη βιομηχανική παραγωγή, η οποία
συρρικνώθηκε σε σχέση με τον Απρίλιο κατά 0,4%, έναντι
μηδενικής μεταβολής τον Απρίλιο. Συνεπώς, το δίμηνο Απριλίου-
Μαΐου η βιομηχανική παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 0,2% σε
σχέση με τη μέση μηνιαία παραγωγή του α΄ τριμήνου του 2015 (α΄
τρ. 15/δ΄ τρ. 14: 1,0%).

Όμως, σε υψηλό επίπεδο διατηρήθηκε το Μάιο το πλεόνασμα
του εμπορικού ισοζυγίου υποχωρώντας ελαφρά από το ιστορικά
υψηλό μέγεθος του Απριλίου, από τα €23,9 δισ. στα €21,2 δισ. Η
συρρίκνωση προήλθε από τη μείωση των εξαγωγών κατά 1,5%
ενώ οι εξαγωγές έμειναν αμετάβλητες.

Επίσης, σε υψηλό επίπεδο παρέμεινε και το Μάιο ο ρυθμός
αύξησης της προσφοράς χρήματος αντανακλώντας την
επίδραση από την εφαρμογή των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης
της ΕΚΤ. Η προσφορά χρήματος βάσει του ορισμού Μ3 αυξήθηκε
κατά 5,0% ετησίως (Απρ. 15: 5,3%, μ.ο. α΄ τρ. 15: 4,2%) ενώ βάσει
του στενότερου ορισμού Μ1 κατά 11,2% (Απρ. 15: 10,5%, α΄ τρ.
15: 9,3%). Παράλληλα, η τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού
τομέα το Μάιο κινήθηκε ανοδικά κατά 0,5% σε ετήσια βάση (Απρ.
15: 0,0%). Συνυπολογίζοντας τις τιτλοποιήσεις και τις πωλήσεις
δανείων, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 1,0%
(Απρ. 15: 0,8%).

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Ιαν-11 Ιουλ-11 Ιαν-12 Ιουλ-12 Ιαν-13 Ιουλ-13 Ιαν-14 Ιουλ-14 Ιαν-15

Bιομηχ. Παραγωγή (%,Y/Y) (LHS) Λιαν. Πωλήσειs (%,Y/Y) (RHS)

Παραγωγή & Πωλήσεις



-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δείκτης Οικονομικών Εκπλήξεων Citi, ΕΖ

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

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

Δείκτης Τρ.  Πειραιώς ΕΖ Πραγματικό ΑΕΠ ΕΖ (%,Y/Y)

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.

1.8

0.20

0.32

0.19

0.23 0.03 2.8

Προβλ. ΑΕΠ (%, Y/Y) 
15Q2

Σταθμ. Ισοτ. Ευρώ Προσδ. Καταν. Προσδ. Επιχειρ. Προσφ. Χρήμ. (Μ3-
M1)

Λοιπά Προβλ. ΑΕΠ (%, Y/Y) 
15Q4

ΕΖ: Επιμερισμός της πρόβλεψης για το ΑΕΠ στις Mεταβλητές

Ευρωζώνη: Σημαντική Ανοδική αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου ρυθμού 
σύγκλισης

Ιούλιος 15

Μεσοπρόθεσμες Εκτιμήσεις: Χρησιμοποιώντας μεταβλητές που σχετίζονται με
πρόδρομους οικονομικούς δείκτες και στοιχεία από τις χρηματοπιστωτικές αγορές (από
ΗΠΑ και Ευρωζώνη) εκτιμούμε ότι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα υπάρχει τάση σύγκλισης
του ρυθμού ανάπτυξης προς το 2.8%.

Με βάση τα στοιχεία των παραπάνω μεταβλητών του α’ και β’ τριμήνου του 2015, το
υπόδειγμα μας καταδεικνύει ότι για τα επόμενα δύο τρίμηνα η δίκαιη τιμή για τον ετήσιο
ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ αυξήθηκε σε σημαντικό βαθμό (από το 1,8% στο
2,8%). Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη ενίσχυση οφείλεται (σύμφωνα με το κάτω –
αριστερά διάγραμμα) κυρίως στην ταχύτερη αύξηση της προσφοράς χρήματος ορισμού
Μ1 έναντι του ορισμού Μ3 (που αντανακλά την εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής
χαλάρωσης από την ΕΚΤ), στη διολίσθηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ και
στην ενίσχυση των προσδοκιών τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρηματιών.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται σε ελαφρώς μεγαλύτερο βαθμό στα
στοιχεία που προεξοφλούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τα νομισματικά στοιχεία
της προσφοράς χρήματος (που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ), έναντι εκείνων των στοιχείων που αντανακλώνται
στους πρόδρομους δείκτες που εξάγονται από τις έρευνες που πραγματοποιούνται σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οικονομικές Εκπλήξεις: Ο δείκτης των οικονομικών εκπλήξεων Citi ταλαντεύεται μεταξύ
οριακά αρνητικών και οριακά θετικών τιμών. Συνεπώς, τα στοιχεία που δημοσιεύονται
δεν αντανακλούν ακόμη κάποια έντονη θετική προδιάθεση.
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Ευρωζώνη: Στο 1,4% ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2015 (2014: 0,9%)

Ιούλιος 15

Η φάση της ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται
βραχυπρόθεσμα ο γενικός πρόδρομος δείκτης ESI και η
πλειοψηφία των μεταβλητών που παρακολουθούμε
σηματοδοτεί τη συνέχιση της ανάπτυξης της οικονομίας με
τριμηνιαίους ρυθμούς παρόμοιους με εκείνους που
καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2014
και του α’ τριμήνου του 2015.

Με βάση τους τριμηνιαίους ρυθμούς μεγέθυνσης που
αναμένουμε κατά τη διάρκεια του 2015 για το πραγματικό
ΑΕΠ και τις συνιστώσες του, εκτιμούμε ότι ο μέσος ετήσιος
ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 1,4% (από 0,9% το
2014). Το αποτέλεσμα βάσης που θα προκύψει κατά τη
διάρκεια των β’ και γ’ τριμήνων (από τη σύγκριση με τα
αντίστοιχα τρίμηνα του 2014, που σημειώθηκε χαμηλός
τριμηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης έναντι εκείνων που
αναμένουμε για το τρέχον έτος) εκτιμούμε ότι θα
διαμορφώσουν στο 1,7% τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κατά
τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2015.

Όμως, από το 2016 αναμένουμε περαιτέρω επιτάχυνση του
ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης (δεδομένης και της εκτίμησης
για το μεσοπρόθεσμο ρυθμό σύγκλισης στο 2,8%), ιδιαίτερα
εφόσον μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με την
Ελλάδα και την Κίνα και προχωρήσουν οι ενέργειες για την
περαιτέρω δημοσιονομική και τραπεζική ενοποίηση.

Επιπλέον, η ενδεχόμενη επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού
αύξησης της προσφοράς χρήματος (του ορισμού Μ3, που
συνδέεται με την ενίσχυση της τραπεζικής χρηματοδότης
του ιδιωτικού τομέα) και η διολίσθηση της ισοτιμίας
EURUSD αποτελούν παράγοντες που ευνοούν υψηλότερους
τριμηνιαίους ρυθμούς μεγέθυνσης των επενδύσεων, της
κατανάλωσης και των εξαγωγών και κατ’ επέκταση του
συνολικού ΑΕΠ.
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2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2014 2015

Πραγματικό ΑΕΠ 0.2 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.9 1.4

Κατανάλωση 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.9 1.5

Επενδύσεις 0.5 -0.5 0.1 0.4 0.8 0.9 0.9 0.5 1.1 1.9

Δημόσιες Δαπάνες 0.2 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0.3 0.1 0.7 1.1

Εξαγωγές 0.5 1.3 1.5 0.8 0.6 1.0 1.0 1.0 3.7 3.7

Εισαγωγές 0.6 1.3 1.7 0.8 1.2 0.7 0.7 0.5 3.9 4.1

Πληθωρισμός 0.8 0.6 0.4 0.2 -0.3 0.2 0.5 1.1 0.5 0.4

Ποσοστό Ανεργίας 11.8 11.6 11.5 11.4 11.2 11.1 10.9 10.7 11.6 11.0

EKT - Παρεμβατικό Επιτόκιο 0.25 0.15 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Y/Y-%Q/Q-%

Πραγματικά Στοιχεία Εκτιμήσεις
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Πληθωρισμός & Διεθνείς Τιμές Εμπορευμάτων
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Νομισματικό εργαλείο
Ποσό              

(σε εκατ. €)

1ο πρόγραμμα καλυμμένων ομολογιών 22,816

Πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων  (SMP) 134,412

2ο πρόγραμμα καλυμμένων ομολογιών 10,781
3ο πρόγραμμα καλυμμένων ομολογιών 100,175
Πρόγραμμα αγοράς ABS 9,377
Πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων  (PSPP) 227,617

Πηγή: ΕΚΤ
Σημείωση: Από τα παραπάνω έξι προγράμματα, ενεργά είναι σήμερα 
τα τρία τελευταία.

ΕΚΤ: Χρήση μη συμβατικών μέτρων  νομισματικής 
πολιτικής (στις 17/7/15)

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΕΚΤ επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για τη
διατήρηση του προγράμματος αγοράς αξιογράφων ύψους €60 δισ. μηνιαίως
τουλάχιστον έως το Σεπτέμβριο του 2016 και κυρίως έως ότου καταγραφεί
διατηρήσιμη άνοδος του πληθωρισμού προς το στόχο του «πλησίον» του 2%.
Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η μετάδοση της θετικής επίδρασης της
ακολουθούμενης νομισματικής πολιτικής έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται
στο κόστος και τη διαθεσιμότητα τραπεζικής χρηματοδότησης προς τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Επίσης τονίστηκε ότι ανάλογη συνέχιση της
μετάδοσης της θετικής επίδρασης θα συμβάλει στην επιτάχυνση της
ανάπτυξης και κατά συνέπεια στη συρρίκνωση του παραγωγικού κενού.

Ο συνδυασμός των ανησυχιών σε σχέση με την ενδυνάμωση του δολαρίου
(δεδομένης της πιθανής αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου από τη FED),
την αύξηση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή και της ενίσχυσης της
αβεβαιότητας στην Κίνα καθιστά πιθανή την περαιτέρω μείωση των διεθνών
τιμών του πετρελαίου και γενικά των πρώτων υλών και των εμπορευμάτων.
Συνεπώς, διαφαίνεται το ενδεχόμενο να εμφανιστεί μία δεύτερη φάση
πτωτικής επίδρασης στις τιμές, με αποτέλεσμα την παραμονή του
πληθωρισμού σε ανησυχητικά χαμηλό επίπεδο για διάστημα μεγαλύτερο,
από ότι αναμέναμε προηγουμένως. Θεωρούμε τους κινδύνους από την Κίνα
και την αύξηση της προσφοράς πετρελαίου σημαντικότερους, καθώς δεν
αναμένουμε περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου.

Οι συνθήκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών το β΄
τρίμηνο του 2015 κατέγραψαν περαιτέρω βελτίωση. Οι τράπεζες που
προχώρησαν σε χαλάρωση των κριτηρίων χορήγησης ήταν περισσότερες από
αυτές που υιοθέτησαν πιο αυστηρά κριτήρια σε όλες τις κατηγορίες δανείων.
Από πλευράς ζήτησης, στην έρευνα καταγράφεται αύξηση σε όλες τις βασικές
κατηγορίες δανείων. Για το β’ τρίμηνο, οι τράπεζες εκτιμούν ότι θα συνεχιστεί
η τάση χαλάρωσης των κριτηρίων χορήγησης στην καταναλωτική πίστη, θα
διατηρηθούν αμετάβλητα στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και θα
γίνουν αυστηρότερα στη στεγαστική πίστη. Αναφορικά με τη ζήτηση δανείων,
οι τράπεζες εκτιμούν ότι η αυξημένη ζήτηση για τραπεζικά δάνεια θα
συνεχιστεί.
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Κίνα (I): Επιτάχυνση του τριμηνιαίου ρυθμού ανάπτυξης…
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Αμετάβλητος παρέμεινε ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας
της Κίνας το β’ τρίμηνο του 2015. Ειδικότερα, το πραγματικό
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2014.
Επιτάχυνση καταγράφηκε σε τριμηνιαία βάση καθώς σε
σχέση με το α’ τρίμηνο του 2015 ενισχύθηκε κατά 1,7% (α’
τρίμ. 15 / δ’ τρίμ. 14: 1,3%).

Επιτάχυνση στο 6,8% σημείωσε τον Ιούνιο του 2015 ο
ετήσιος ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής (Μάι.
15 / Μάι. 14: 6,1%). Συνεπώς, το β’ τρίμηνο του 2015 σε
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό ο δείκτης βιομηχανικής
παραγωγής αυξήθηκε κατά περίπου 6,3% (α’ τρίμ. 15 / α’
τρίμ. 14: 6,4%).

Το προσεχές διάστημα εκτιμάται ότι η βιομηχανική
παραγωγή δε θα εμφανίσει αξιοσημείωτη διαφοροποίηση
του ρυθμού ανόδου της, δεδομένου ότι τον Ιούνιο ο
πρόδρομος δείκτης PMI στη μεταποίηση διαμορφώθηκε στο
50,2, αμετάβλητος σε σχέση με το Μάιο.
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Κίνα (II): … υποστηριζόμενη από τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής
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Μικρή επιτάχυνση του πληθωρισμού καταγράφηκε τον Ιούνιο, στο 1,4%
από 1,2% το Μάιο. Παραμένει, ωστόσο, σε συγκριτικά χαμηλό επίπεδο.

Η σημαντικότερη όμως εξέλιξη στην κινέζικη οικονομία το τελευταίο
διάστημα ήταν η απότομη πτώση των μετοχικών αξιών. Για παράδειγμα,
ο χρηματιστηριακός δείκτης Shanghai Composite από το υψηλό των
5.166,4 μονάδων στις 12/6 βρέθηκε στις 3.507,2 μον. στις 8/7, έχοντας
απολέσει περίπου το 32% της αξίας του.

Προκειμένου η κεντρική τράπεζα της Κίνας να στηρίξει τη
χρηματιστηριακή αγορά, προχώρησε στα τέλη Ιουνίου σε περαιτέρω
πτώση των βασικών παρεμβατικών επιτοκίων με αυτό του δανεισμού να
διαμορφώνεται πλέον στο 4,85% και των καταθέσεων στο 2%.
Σημειώνεται ότι η προηγούμενη μείωση των εν λόγω επιτοκίων είχε
πραγματοποιηθεί στα μέσα Μαΐου. Επίσης, προέβη σε μειώσεις του
υποχρεωτικού ποσοστού ρευστών διαθεσίμων (targeted reserve
requirement ratio) σε επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τομείς
οικονομικής δραστηριότητας.

Η επιβράδυνση στο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και το χαμηλό
επίπεδο στο οποίο διαμορφώνεται ο πληθωρισμός αποτελούν βασικούς
λόγους για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Αντίθετα, ο υψηλός
ρυθμός ενίσχυσης της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί σοβαρό λόγο για
περιοριστική νομισματική πολιτική στοχεύοντας στην αποτροπή
δημιουργίας αδικαιολόγητων υπεραξιών. Συνεπώς, η Κεντρική Τράπεζα
καλείται να αποφασίσει ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις, γεγονός
που αποδεικνύεται από την υψηλή μεταβλητότητα στο διατραπεζικό
επιτόκιο.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση προχώρησε σε άλλες κινήσεις στήριξης μεταξύ
των οποίων την αναστολή των αρχικών δημόσιων εγγραφών και τη
σύσταση ενός ταμείου για τη σταθεροποίηση της αγοράς που προσφέρει
μεταξύ άλλων ρευστότητα στις χρηματιστηριακές εταιρείες. Έκτοτε, οι
χρηματιστηριακές αγορές ανέκαμψαν εν μέρει. Για παράδειγμα, ο
δείκτης Shanghai Composite έκλεισε στις 4.017,7 μον. στις 21/7.
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Επενδυτικές Αποδόσεις

Ιούλιος 15

1.9

6.1

2.2

1.6

-5.0

0.0

-7.0

-19.1

-5.1

-11.3

0.5

0.7

0.3

0.9

-1.4

2.1

15.5

18.5

3.1

-3.4

-3.5

-7.9

-10.0

0.7

-6.5

0.4

-0.3

-0.1

-0.5

-9.2

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

S&P500

ESTOXX50

NIKKEI225

MSCI World

MSCI Emerging Markets

ASEX

GOLD

OIL

BRENT

S&PGS Commodities Index

US Gov Bonds

Germany Gov Bonds

US IG Corp Bonds

EZ IG Corp Bonds

EUR/USD

Μεταβολή Αποδόσεων (%)

YtD MtD

26



Οικ. Κύκλος & Αποδόσεις Επενδύσεων στις ΗΠΑ
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Όπως αναφέραμε, τον Ιούνιο η οικονομία εξακολούθησε να
βρίσκεται στη φάση της επιβράδυνσης για ένατο διαδοχικό
μήνα, αλλά έχει πλέον προσεγγίσει την είσοδο στη φάση της
ύφεσης.

Όμως, εκτιμούμε ότι η παραμονή στη φάση της επιβράδυνσης
είναι πιθανότερη (όπως καταδεικνύει ο γενικός πρόδρομος
δείκτης), σε σχέση με τη μετατόπιση στη φάση της ύφεσης,
ενώ μικρή πιθανότητα συγκεντρώνει το ενδεχόμενο της
επιστροφής στη φάση της ανάπτυξης.

Για τις μετοχές, η μετάβαση στη φάση της ανάπτυξης είναι πιο
ευνοϊκή, ενώ προς την ύφεση είναι αρνητική. Αντίθετα, για τα
ομόλογα, η μετάβαση στη φάση της ύφεσης είναι θετική ενώ
προς την ανάπτυξη είναι αρνητική. Στο πλαίσιο αυτό,
δημιουργούνται οι συνθήκες για αύξηση της αβεβαιότητας
σχετικά με τη διατήρηση του θετικού επενδυτικού κλίματος.

* Σε σχέση με την απόδοση του USD Cash
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ΗΠΑ: Μετοχές
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Σωρευτική αρνητική πραγματική απόδοση 0,3% σημειώθηκε στις
αμερικανικές μετοχές κατά τη διάρκεια που η οικονομία βρίσκεται
στη φάση της επιβράδυνσης, χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης
μέσης τιμής (3,9%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από
το 1994 και ύστερα. Ο δείκτης P/E διαμορφώνεται πολύ κοντά στη
μέση τιμή (18,3) για τη φάση της επιβράδυνσης του οικ. κύκλου
από το 1994 και ύστερα.

Το επενδυτικό κλίμα διακυμαίνεται πλέον μεταξύ οριακά θετικού
και αρνητικού εδάφους (ΑΑΙΙ Index). Η ποσοτική ανάλυση στις
ιστορικές τιμές καταδεικνύει ότι όταν ο συγκεκριμένος δείκτης
βρίσκεται στη φάση της επιβράδυνσης οι αμερικανικές μετοχές
υπό-αποδίδουν, ενώ όταν βρίσκεται στη φάση της ύφεσης
καταγράφεται έντονα αρνητικά απόδοση.
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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%.

*
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch Treasury Master (USD) - Total Return Index

Σωρευτική αρνητική πραγματική απόδοση 0,1% σημειώθηκε στα
αμερικανικά κρατικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η οικονομία
βρίσκεται στη φάση της επιβράδυνσης, χαμηλότερα έναντι της
αντίστοιχης μέσης τιμής (2,2%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ.
κύκλου από το 1994 και ύστερα.

Η κλίση της καμπύλης των αποδόσεων (10Υ-2Υ) εξακολουθεί να
διαμορφώνεται σε επίπεδο αισθητά υψηλότερο έναντι της
αντίστοιχης μέσης τιμής για τη φάση της επιβράδυνσης του οικ.
κύκλου από το 1994 και ύστερα. Συνεπώς, είναι πιθανή η μείωση της
κλίσης (flattening) της καμπύλης των αποδόσεων.

Ως πιθανότερη εξέλιξη, θεωρούμε μία μείωση στην απόδοση των
μακροχρόνιων διαρκειών παρά μία αύξηση στην απόδοση των
βραχυχρόνιων διαρκειών, διότι θεωρούμε ότι η αγορά ομολόγων
εξακολουθεί να προεξοφλεί πολύ βραδεία επιστροφή στην
«κανονικότητα» από την FED.
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Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία του Ιουνίου
για την κλίση της καμπύλης των αποδόσεων, την
πραγματική απόδοση των πενταετών ομολόγων, τη
φάση του οικονομικού κύκλου και το δείκτη της
τεκμαρτής μεταβλητότητας VIX του αμερικανικού
χρηματιστηρίου εκτιμάμε ότι η υπερβάλλουσα
απόδοση (σε σύγκριση με την απόδοση που
προκύπτει από την επένδυση σε USD ρευστά
διαθέσιμα) σε ορίζοντα 6 μηνών (το Δεκέμβριο) θα
είναι 1,1% από -0,1% που ήταν τον Ιούνιο.

H υπερβάλλουσα απόδοση που εκτιμήσαμε για το
Δεκέμβριο, αντιστοιχεί στη μείωση της απόδοσης
(yield) του δεκαετούς ομολόγου κατά περίπου 25
μβ (περίπου στο 2,10%), σε σύγκριση με εκείνη του
Ιουνίου. Οι βασικοί παράγοντες, οι οποίοι σύμφωνα
με τα υποδείγματά μας, οδηγούν σε αύξηση της
υπερβάλλουσας απόδοσης και κατά συνέπεια σε
μείωση της απόδοσης (yield) είναι η αύξηση στην
κλίση της καμπύλης των αποδόσεων και στην
πραγματική απόδοση των πενταετών ομολόγων που
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του διμήνου
Μαΐου – Ιουνίου. Επιπλέον, το πιθανότερο σενάριο
που εκτιμούμε ότι θα πραγματοποιηθεί, εκείνο της
παραμονής της οικονομίας στη φάση της
επιβράδυνσης, συντείνει υπέρ της θετικής επίδοσης
των κρατικών ομολόγων και κατά συνέπεια υπέρ της
μείωσης της απόδοσης (yield).

*Σύμφωνα με τους Bank Of America Merrill Lynch Treasury Master (USD) - Total Return Index και JPM 
United States Cash 1 Month - Total Return Index
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ΗΠΑ: Εταιρικά Ομόλογα
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch United States Corporate Master (USD) - Total 
Return Index

Σωρευτική αρνητική πραγματική απόδοση 0,7% σημειώθηκε
στα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η
οικονομία βρίσκεται στη φάση της επιβράδυνσης,
χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής (2,4%) για τη
συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα.

Το spread στις αποδόσεις μεταξύ των εταιρικών ομολόγων
υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και του κρατικού
ομολόγου υπερβαίνει την αντίστοιχη μέση τιμή για τη φάση
της επιβράδυνσης του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα.
Παράλληλα, το spread στις αποδόσεις των εταιρικών
ομολόγων μεταξύ χαμηλής και υψηλής πιστοληπτικής
διαβάθμισης διαμορφώνεται κοντά στη μέση τιμή για τη
φάση της επιβράδυνσης του οικ. κύκλου από το 1994 και
ύστερα.
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Φάση της Ανάπτυξης Φάση της Επιβράδυνσης

Οικ. Κύκλος & Αποδόσεις Επενδύσεων στην Ευρωζώνη

Ιούλιος 15

Όπως αναφέραμε, τον Ιούνιο η οικονομία εξακολούθησε να
βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης για όγδοο διαδοχικό
μήνα. Επιπλέον, εκτιμάμε ότι λόγω της εφαρμογής των μέτρων
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ η οικονομία θα παραμείνει στη
συγκεκριμένη φάση, δίνοντας μικρή πιθανότητα για τη
μετάβαση στη φάση της επιβράδυνσης.

Η φάση της ανάπτυξης είναι ιστορικά πολύ ευνοϊκή για τις
μετοχές, ενώ δεν ενδείκνυται για τα ομόλογα. Όμως, λόγω της
εφαρμογής των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ
(που ενισχύει τη ζήτηση για ομόλογα) η τρέχουσα φάση της
ανάπτυξης ενδεχομένως να είναι θετική και για τα ομόλογα.

Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη παραμονή στη φάση της
ταχύτερης ανάπτυξης και η σημαντική αύξηση στην
προσφορά χρήματος από τις ενέργειες της ΕΚΤ εκτιμούμε ότι
θα οδηγήσουν σε αύξηση των αποδόσεων (yields), όπως έχει
ήδη καταγραφεί, και κατά συνέπεια έχει οδηγήσει σε αρνητική
σωρευτική πραγματική απόδοση.
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* Σε σχέση με την απόδοση του EUR Cash
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Φάση της Ανάπτυξης
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Ευρωζώνη: Μετοχές

Ιούλιος 15

Σωρευτική πραγματική απόδοση 8,1% σημειώθηκε
στις μετοχές της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια που η
οικονομία βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης,
υπερβαίνοντας αισθητά την αντίστοιχη μέση τιμή
(4,7%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από
το 1994 και ύστερα.

Ο δείκτης P/E διαμορφώνεται χαμηλότερα έναντι της
αντίστοιχης μέσης τιμής για τη φάση της ανάπτυξης
(22,9) του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα. Οι
αποτιμήσεις εάν και ονομαστικά είναι υψηλότερες
από αυτές των ΗΠΑ δικαιολογούνται περισσότερο
δεδομένης της φάσης του οικονομικού κύκλου η
οποία είναι συμβατή και με μια επιτάχυνση της
κερδοφορίας.

Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, ο ρυθμός
ανάπτυξης της προσφοράς χρήματος Μ3 υπολείπεται
σημαντικά του M1, δηλαδή η προκύπτουσα
υπερβάλλουσα ρευστότητα δεν έχει διοχετευτεί
ακόμα στην οικονομία και «χρησιμοποιείται» στις
αγορές, εξέλιξη υποστηρικτική για τις ευρωπαϊκές
μετοχές.
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*Για τον υπολογισμό της πραγματικής απόδοσης του τελευταίου μήνα, χρησιμοποιούμε την 
αρχική εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό.

*



-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

3M 6M 12M 2Y 5Y 10Y 30Y

Yield Curve

22/07/15 30/06/15 31/03/15

-100

0

100

200

300

Ιαν-96 Ιαν-98 Ιαν-00 Ιαν-02 Ιαν-04 Ιαν-06 Ιαν-08 Ιαν-10 Ιαν-12 Ιαν-14

Κλίση της Καμπύλης των Αποδόσεων 

Κλίση της Καμπύλης των Αποδόσεων (10Υ-2Υ) σε μβ

Μέση Τιμή της Κλίσης στη Φάση της Ανάπτυξης

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

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

πλήθος μηνών

DE Bunds: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις στη Φάση 
της Ανάπτυξης
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Ευρωζώνη: Γερμανικά Κρατικά Ομόλογα

Ιούλιος 15

Σωρευτική αρνητική πραγματική απόδοση 1,7% σημειώθηκε στα
γερμανικά κρατικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η οικονομία
βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης, χαμηλότερα έναντι της
αντίστοιχης μέσης τιμής (-0,5%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ.
κύκλου από το 1994 και ύστερα.

Η σημαντική αύξηση στην απόδοση (yield) των μακροπρόθεσμων
ομολόγων οδήγησε σε σημαντική μείωση της τιμής τους και κατά
συνέπεια σε σημαντική συρρίκνωση της σωρευτικής απόδοσής τους.
Συνεπώς, η κλίση της καμπύλης των αποδόσεων (10Υ-2Υ)
διαμορφώθηκε πλησίον της μέσης τιμής της κλίσης για τη φάση της
ανάπτυξης του οικ. κύκλου από το 1994.

Θεωρούμε ότι είναι πιθανή η συνέχιση της αύξησης της κλίσης, διότι
αναμένουμε περαιτέρω αύξηση στην απόδοση των μακροχρόνιων
διαρκειών, ενώ οι αποδόσεις των βραχυχρόνιων διαρκειών θα
παραμείνουν στα τρέχοντα πολύ χαμηλά επίπεδα, λόγω της
συνεχιζόμενης ακολουθούμενης πολιτικής της ΕΚΤ.

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

*
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Πραγματικά Στοιχεία Πρόβλεψη βάσει του υποδείγματός μας
Πρόβλεψη για τον Δεκέμβριο

Ευρωζώνη: Πρόβλεψη σε ορίζοντα εξαμήνου για τα γερμανικά κρατικά 
ομόλογα

Ιούλιος 15

Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία του Ιουνίου για την
κλίση και την καμπυλότητα της καμπύλης των αποδόσεων, την
πραγματική απόδοση των πενταετών ομολόγων, τη φάση του
οικονομικού κύκλου και το δείκτη της τεκμαρτής
μεταβλητότητας VDAX του γερμανικού χρηματιστηρίου
εκτιμάμε ότι η υπερβάλλουσα απόδοση (σε σύγκριση με την
απόδοση που προκύπτει από την επένδυση σε EUR ρευστά
διαθέσιμα) σε ορίζοντα 6 μηνών (το Δεκέμβριο του 2015) θα
είναι -3,9%. Η διαφορά που απεικονίζεται στο διπλανό
διάγραμμα οφείλεται κυρίως στις αποφάσεις της ΕΚΤ και
δευτερευόντως στο σφάλμα που εμπεριέχει το υπόδειγμά μας,
η οποία όμως έχει αρχίσει να μειώνεται σε σημαντικό βαθμό.

H υπερβάλλουσα απόδοση για το Δεκέμβριο του 2015 που
εκτιμήσαμε, αντιστοιχεί στην αύξηση της απόδοσης του
δεκαετούς γερμανικού ομολόγου κατά περίπου 55μβ
(περίπου στο 1,30%) σε σύγκριση με εκείνη του Ιουνίου. Οι
βασικοί παράγοντες, οι οποίοι σύμφωνα με τα υποδείγματά
μας, οδηγούν σε συρρίκνωση του μεγέθους της αρνητικής
υπερβάλλουσας απόδοσης και κατά συνέπεια σε αύξηση της
απόδοσης (yield) είναι η αύξηση στην κλίση και την κυρτότητα
της καμπύλης των αποδόσεων και στην πραγματική απόδοση
των πενταετών ομολόγων που πραγματοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια του διμήνου Μαΐου – Ιουνίου. Επιπλέον, η άνοδος της
απόδοσης (yield) στο 1,30%, είναι δυνατή στον βαθμό που θα
δημιουργηθούν οι προσδοκίες για την επιτυχία του
προγράμματος QE για την ανάκαμψη του πληθωρισμού
κοντά στο επιθυμητό επίπεδο και την παραμονή του εκεί σε
διατηρήσιμη βάση, καθώς και η ενδεχόμενη
πραγματοποίηση της θετικής έκπληξης στο ρυθμό ανάπτυξης
από το β’ εξάμηνο και ύστερα.

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

Ιούλιος 15

*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch Euro Corporate Master (Euro) – Total 
Return Index

Σωρευτική αρνητική πραγματική απόδοση 1,9% σημειώθηκε
στα εταιρικά ομόλογα της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια που η
οικονομία βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης, χαμηλότερα
έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής (-0,7%) για τη
συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από το 1996 και ύστερα.

Το spread στις αποδόσεις μεταξύ των εταιρικών ομολόγων
υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και του γερμανικού
κρατικού ομολόγου διαμορφώνεται χαμηλότερα έναντι της
αντίστοιχης μέσης τιμής για τη φάση της ανάπτυξης του οικ.
κύκλου από το 2003 και ύστερα. Παράλληλα, το spread στις
αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων μεταξύ χαμηλής και
υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης διαμορφώνεται
υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής για τη φάση
της επιτάχυνσης του οικ. κύκλου από το 2003 και ύστερα.
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*
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• Μακροοικονομικά Στοιχεία & Οικονομικοί Κύκλοι ΗΠΑ
• Νομισματική Πολιτική ΗΠΑ
• Μακροοικονομικά Στοιχεία & Οικονομικοί Κύκλοι Ευρωζώνης
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• Αγορές
• Δείκτες Μεταβλητότητας - Κινδύνου
• Παράρτημα
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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 φορολογ ικές αλλαγές την
τρέχουσα χρονιά αλλά και σε εύρος 10ετίας, και γ) την απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων των
οικονομικών αναλυτών. Για την Ευρώπη χρησιμοποιείται μόνο η α) συνιστώσα. Έχει χρησιμοποιηθεί
κινητός μέσος όρος 3 μηνών και έχει γίνει κανονικοποίηση του δείκτη.
Πηγή: Economic Policy Uncertainty, US Monthly Index, Europe Monthly Index

Η αβεβαιότητα στην εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής διανύει
πλέον ανοδική τροχιά στην Ευρωζώνη.

Από τα τέλη του Απριλίου και ύστερα, οι αποδόσεις (yields) των
γερμανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό,
εκτοξεύοντας τη μεταβλητότητά τους. Η σχετική σταθεροποίηση που
έχει σημειωθεί κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εβδομάδων
οδηγούν σε σταδιακή αποκλιμάκωση της μεταβλητότητας.

Αντίθετα, ο δείκτης μεταβλητότητας των αμερικανικών ομολόγων
εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Οι δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας των μετοχών στην
Ευρωζώνη έχουν πλέον υπερβεί τη μακροχρόνια μέση τιμή τους,
ενώ στις αμερικανικές μετοχές εξακολουθούν να διαμορφώνονται
χαμηλότερα.
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ΗΠΑ: Πιστωτικές Συνθήκες

Ιούλιος 15

O δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών της
Τράπεζας Πειραιώς και ο αντίστοιχος
δείκτης Χρηματοπιστωτικής Πίεσης του
St. Louis Fed καταδεικνύουν ότι οι
συνθήκες εξακολουθούν να είναι
αρκετά χαλαρές παρά την
αβεβαιότητα που συνδέεται με τις
εξελίξεις στην Κίνα και την Ελλάδα.

Οι δύο δείκτες διαμορφώνονται
χαμηλότερα κατά περίπου μισή με μία
τυπική απόκλιση σε σύγκριση με το
μακροχρόνιο μέσο επίπεδο. Όμως, όταν
η FED ξεκινήσει την επιστροφή στην
«κανονικότητα» (μέσω της αύξησης του
παρεμβατικού επιτοκίου και της
μείωσης του ποσού της επανεπένδυσης
των τίτλων που λήγουν και κατέχει στον
ισολογισμό της) τότε οι δείκτες θα
πλησιάσουν κοντά στο μακροχρόνιο
μέσο επίπεδο.
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Ευρωζώνη: Πιστωτικές Συνθήκες

Ιούλιος 15

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δείκτης Συστημικού Κινδύνου ΕΚΤ

μ=0 Φυσιολογικές 
Χρηματοπιστωτικές 
συνθήκες 

Σύσφιξη 
Χρηματοπιστωτικώ
ν συνθηκών

Χαλάρωση 
Χρηματοπιστωτικώ
ν συνθηκών

Σημείωση: Ο Δείκτης μετρά το βαθμό της χρηματοπιστωτικής πίεσης στην ΕΖ. Κατασκευάζεται από 15 εβδομαδιαίες
χρονοσειρές που αφορούν 5 κατηγορίες, τον τομέα χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, την αγορά χρήματος, τη μετοχική
αγορά, την αγορά ομολόγων και την αγορά συναλλάγματος . Έχει χρησιμοποιηθεί κινητός μέσος όρος 4 εβδομάδων και έχει
γίνει κανονικοποίηση του δείκτη.
Πηγή: ECB,  CISS-Composite Indicator of Systemic Stess

Ο δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών της
Τράπεζας Πειραιώς καταδεικνύει πλέον
σφιχτότερες συνθήκες, καθώς
διαμορφώνεται περίπου κατά περίπου
μισή με μία τυπική απόκλιση υψηλότερα
από το μακροχρόνιο μέσο όρο.

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