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Σύνοψη

Πρόσφατες εξελίξεις τόσο σε προδρόμους δείκτες στις ΗΠΑ όσο και στις αγορές έχουν αυξήσει την πιθανότητα για μια
επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων στο μέλλον. Στο στάδιο αυτό, βασικά οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ που αφορούν
την κατανάλωση και την αγορά εργασίας δεν έχουν δείξει ακόμα σημάδια ανησυχίας έτσι ώστε να δικαιολογείται μια πτώση
του ρυθμού ανάκαμψης των ΗΠΑ κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του 2,4%. Παράλληλα θεωρούμε ότι υπάρχει
περιθώριο θετικής έκπληξης στην κατανάλωση, η οποία θα οφείλεται στην πτωτική τάση του πετρελαίου από τον Ιούλιο του
2014. Συνεπώς, για το άμεσο μέλλον θεωρούμε πιο πιθανό το σενάριο της περαιτέρω επιδείνωσης των προδρόμων δεικτών,
αλλά δεν έχουμε ακόμα αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν πτωτική αναθεώρηση στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις μας.

Η οικονομία της Ευρωζώνης διατηρεί μια δυναμική που συνδέεται με την προσπάθεια επανεκκίνησης ανάπτυξης υστέρα από
την διπλή ύφεση του 2008 και του 2013. Βραχυπρόθεσμα, παρουσιάζει μια σχετικά πιο θετική δυναμική σε σχέση με τις ΗΠΑ
σε επίπεδο προδρόμων δεικτών αλλά και σχετικών πληθωριστικών πιέσεων. Η δυναμική αυτή, που αρχίζει να προεξοφλείται
στα μέσο - μακροχρόνια spread Γερμανίας-ΗΠΑ (παύση πτωτικών τάσεων) και εν μέρει στην ισοτιμία EURUSD. Όμως, η
οικονομία της Ευρωζώνης είναι αρκετά ευαίσθητη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, όπως μια σημαντικότερη επιβράδυνση
στις ΗΠΑ ή/και στην Κίνα.

Οι διεθνείς αγορές βρίσκονται σε ένα σημείο όπου μετά τις πρόσφατες αναταράξεις είναι πιθανό να έχουν ήδη
προεξοφλήσει μια τυπική κυκλική επιβράδυνση στις ΗΠΑ, καθώς και μια επιβράδυνση της Κίνας προς το 6,5%. Όμως όπως
αναφέραμε και τον προηγούμενο μήνα η διατήρηση της πτωτικής τάσης των συναλλαγματικών αποθεμάτων στην Κίνα, σε
συνδυασμό με τις μακροχρόνιες ανισορροπίες της οικονομίας αυτής αλλά και τις τάσεις επιβράδυνσης στις ΗΠΑ,
αυξάνουν την πιθανότητα ενός σημαντικού κλυδωνισμού. Οι μετοχικές αγορές παραμένουν εκτεθειμένες σε έναν
συνδυασμό πτωτικής κερδοφορίας και σχετικά υψηλών αποτιμήσεων. Στο τεύχος αυτό αναλύουμε ότι τα χαμηλά επιτόκια
δεν είναι από μόνα τους ικανά να συντηρήσουν τις υψηλότερες από τον μέσο όρο αποτιμήσεις, καθώς η πτωτική ταχύτητα
στην κυκλοφορία του χρήματος ιστορικά συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις.

Το χρηματοοικονομικό πλαίσιο που περιγράφουμε, δεν συνηγορεί σε αύξηση των επιτοκίων από τη FED και αρχίζει να
διαφαίνεται η πιθανότητα να βρισκόμαστε προς το τέλος ενός οικονομικού κύκλου στις ΗΠΑ χωρίς να έχει προηγηθεί
καμία άνοδος επιτοκίων, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές της FED στο ενδεχόμενο έλευσης νέων κλυδωνισμών.
Καθυστέρηση της ανόδου των αμερικανικών επιτοκίων είναι πιθανό να οδηγήσει την ΕΚΤ σε επιμήκυνση ή/και διεύρυνση
του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης στο βαθμό που θα δημιουργηθούν σημαντικές ανοδικές πιέσεις στο ευρώ.
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Executive Summary: Οικονομία ΗΠΑ & FED

§ Για το 2015, η θετική δυναμική της κατανάλωσης συνηγορεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 2,6%, πάνω από τον
μακροχρόνιο μέσο όρο του 2,4%. Οι ποσοτικές μας εκτιμήσεις για τον μεσοπρόθεσμο (από το 2016 και μετά) ρυθμό
σύγκλισης της οικονομίας, που βασίζονται σε στοιχεία που προεξοφλούνται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και
αντανακλώνται στους πρόδρομους οικονομικούς δείκτες, διαμορφώνεται επίσης προς το 2,6%, έχοντας όμως
αναθεωρηθεί πτωτικά (από το 3,1%), με βάση τα στοιχεία του γ’ τριμήνου.

§ Οι πιθανότητες αρνητικών εκπλήξεων αυξάνουν: Ο πρόδρομος επιχειρηματικός δείκτης ISM της μεταποίησης
υποχώρησε κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου από το 53,5 στο 50,2, αρκετά χαμηλότερα έναντι του μακροχρόνιου
μέσου (52,0) και πολύ κοντά στο όριο (του 50,0) που διαχωρίζει τη συρρίκνωση από την επέκταση. Θεωρούμε πιθανή
μια είσοδο του δείκτη αυτού στην φάση της συρρίκνωσης. Παράλληλα, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (σύμφωνα
με τα nonfarm payrolls) κινήθηκε με πολύ χαμηλό ρυθμό για δύο διαδοχικούς μήνες (Αυγ. – Σεπ.), ενώ το ποσοστό
συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό συνεχίζει να υποχωρεί (στο χαμηλότερο από το 1977). Επιπλέον,
η επιβράδυνση στην Κίνα (που αποτυπώνεται στον όγκο των εισαγωγών της ο οποίος υποχώρησε τον Αύγουστο κατά
14% σε ετήσια βάση) και σε άλλες μεγάλες οικονομίες αντανακλάται στη μηνιαία συρρίκνωση κατά 2,0% των εξαγωγών
του Αυγούστου.

§ Από την άλλη πλευρά, υπό κανονικές συνθήκες, η πτώση της τιμής του πετρελαίου θα ισοδυναμούσε με μια
επιτάχυνση της κατανάλωσης κατά 0,5%, η οποία σε συνδυασμό με την πτώση της ανεργίας αλλά και του κόστους
δανεισμού θα ισοδυναμούσε με μια συνολική επιτάχυνση κατά 1% περίπου στην κατανάλωση. Από αυτό το θετικό
αποτέλεσμα εκτιμούμε ότι το 0,6% δεν έχει πραγματοποιηθεί λόγω της επιδείνωσης που σημειώθηκε στην μεταποίηση
και της γενικότερης αβεβαιότητας αλλά ένα 0,4% είναι πιθανό να εκδηλωθεί στο μέλλον.

§ Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, λόγω των χαμηλών τιμών ενέργειας, της ενίσχυσης
του USD και του σχετικά χαμηλού ρυθμού αύξησης των μισθών. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω ανησυχητικά στοιχεία,
δεν προκύπτει η αναγκαιότητα ανόδου των επιτοκίων από τη Fed εντός του 2015. Στην περίπτωση που η Fed
πραγματοποιήσει αύξηση των επιτοκίων, τότε θα οφείλεται σε επικοινωνιακούς και όχι θεμελιώδεις λόγους και είναι
πιθανό να συνδυαστεί με ιδιαίτερα ήπια (dovish) ρητορική για τις επόμενες κινήσεις της. Σε σχέση με το τέλος του
2008, ο συνδυασμός της σημαντικής βελτίωσης της αγοράς εργασίας και της παράλληλης επιδείνωσης βασικών
προδρόμων δεικτών καθώς και του επενδυτικού κλίματος, εγείρει την πιθανότητα συμπλήρωσης ενός ολόκληρου
οικονομικού κύκλου δίχως η Fed να προβεί σε αύξηση των επιτοκίων, παρά μόνο στην παύση της ποσοτικής
χαλάρωσης.20 Οκτωβρίου 2015 3



Executive Summary: Οικονομία Ευρωζώνης & EKT

§ Η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης, όπως καταδεικνύεται από την πλειοψηφία των
μεταβλητών που παρακολουθούμε, σηματοδοτώντας τη συνέχιση της κίνησης της οικονομίας με ρυθμούς ανάπτυξης
που υπερβαίνουν το μακροχρόνιο μέσον όρο (1,4%). Συνεπώς, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για το 2015
εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί στο 1,5%.

§ Οι ποσοτικές μας εκτιμήσεις για τον μεσοπρόθεσμο (από το 2016 και μετά) ρυθμό σύγκλισης της οικονομίας, που
βασίζονται σε στοιχεία που προεξοφλούνται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και αντανακλώνται στους πρόδρομους
οικονομικούς δείκτες, διαμορφώνεται στο 1,9%, έχοντας όμως αναθεωρηθεί πτωτικά (από το 2,3%), με βάση τα
στοιχεία του γ’ τριμήνου.

§ Η εφαρμογή και η ενδεχόμενη επιμήκυνση ή/και διεύρυνση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ
μπορεί αναμφίβολα να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης του
πραγματικού ΑΕΠ, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα.

§ Αντίθετα, η επιβράδυνση στο ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας της Κίνας (που συνδέεται με υποχώρηση των
εισαγωγών της) και η σημαντική μείωση στις προσδοκίες για εισαγωγές στις ΗΠΑ (όπως αποτυπώνεται στον πρόδρομο
μεταποιητικό δείκτη ISM) αποτελούν σοβαρούς κινδύνους για την εξαγωγική δραστηριότητα της Ευρωζώνης.
Ενδεικτικά, ανησυχητικά στοιχεία αποτελούν η μηνιαία υποχώρηση κατά 5,2% των εξαγωγών της Γερμανίας τον
Αύγουστο, που αποτελεί τη χειρότερη επίδοση από τον Ιανουάριο του 2009 και η συρρίκνωση κατά 1,2% της
βιομηχανικής παραγωγής.

§ Η έντονη πτωτική πίεση που ασκείται στον πληθωρισμό, λόγω των χαμηλών διεθνών τιμών ενέργειας, της πρόσφατης
ανοδικής κίνησης της ισοτιμίας του ευρώ και της πολύ βραδείας μείωσης του ποσοστού ανεργίας, μπορεί να οδηγήσει
στο τέλος του 2015 ή στις αρχές του 2016 σε επιμήκυνση ή/και διεύρυνση του ακολουθούμενου προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, ιδίως αν η Fed δεν προβεί σε αύξηση των επιτοκίων της.

§ Συνεπώς, δεδομένης της διαφαινόμενης ασθενέστερης διεθνούς ζήτησης, ο ταχύτερος ρυθμός ανάπτυξης και κατά
συνέπεια η ταχύτερη μείωση του ποσοστού ανεργίας εξαρτώνται από τις καίριες αποφάσεις της ΕΚΤ για ενδεχόμενη
επιμήκυνση ή/και διεύρυνση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωση που και σε συνδυασμό με την διατήρηση των
χαμηλών διεθνών τιμών ενέργειας θα μπορούσε να τονώσει σε σημαντικό βαθμό την εγχώρια ζήτηση.20 Οκτωβρίου 2015 4



Executive Summary: Αγορές (Ι)

• Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, όλα τα είδη επένδυσης που παρακολουθούμε έχουν καταγράψει θετικές
ονομαστικές αποδόσεις (έως τις 13/10/2015), με υψηλότερη (8%) εκείνη των μετοχών των αναδυόμενων αγορών.
Από την αρχή του έτους, θετική απόδοση έχει σημειωθεί στις ευρωπαϊκές και ιαπωνικές μετοχές, στα αμερικανικά
κρατικά και εταιρικά ομόλογα και στα γερμανικά κρατικά ομόλογα. Αντίθετα, αρνητική απόδοση έχει καταγραφεί
στις αμερικανικές μετοχές, στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα, στο πετρέλαιο, στο χρυσό, στα εμπορεύματα, στις
μετοχές των αναδυόμενων αγορών, στην ισοτιμία EURUSD και στο ελληνικό χρηματιστήριο (-18%).

§ Τα εταιρικά κέρδη έχουν επιβραδύνει γρηγορότερα από ότι θα αναμέναμε δεδομένου του οικονομικού κύκλου
στις ΗΠΑ. Συνεπώς, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα μια επιτάχυνση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Μεσοπρόθεσμα
όμως η ετησία κερδοφορία αναμένεται να παραμένει κοντά ή και να επιδεινωθεί χαμηλότερα από τους οριακά
θετικούς ρυθμούς αύξησης που παρατηρούμε.

§ Η πρόσφατη διόρθωση του S&P500 κατά 12% από τα υψηλά του Μαΐου προεξοφλεί κατά ένα βαθμό μια τυπική
ύφεση τόσο σε ορούς ISM όσο και σε όρους μείωσης της κερδοφορίας αλλά και μιας τυπικής φάσης απαισιοδοξίας
των επενδυτών (σε όρους ΑΑΙΙ Index). Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε μια συγκυρία οπού η πιθανότητα να μην
βρισκόμαστε σε μια τυπική περίοδο αύξησης της αβεβαιότητας είναι αυξημένη. Στις μετοχικές αγορές οι
αποτιμήσεις δεν μπορούν να στηριχτούν από την τάση τις κερδοφορίας, ιδίως εάν συνυπολογίσουμε διαρθρωτικούς
παράγοντες όπως η πτωτική ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος σε σχέση με το κότσος δανεισμού το οποίο θα
συνηγορούσε σε σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις. Παράλληλα, όπως αναδείξαμε και τον προηγούμενο μήνα, η
κρίση στην Κίνα είναι πιθανό να έχει συνέχεια δεδομένων των σημαντικών μακροχρόνιων ανισορροπιών και την
πρόσφατη τάση μείωσης των συναλλαγματικών αποθεμάτων, η οποία από την μια πλευρά αυξάνει την πιθανότητα
μιας συναλλαγματικής κρίσης, ενώ από την άλλη αποτελεί ένα είδος «ποσοτικής συρρίκνωσης» για την παγκόσμια
οικονομία. Παράλληλα, ακόμα και μια τυπική επιδείνωση θα μπορούσε να έχει μεγεθυμένες αρνητικές επιπτώσεις
σε ένα περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων που εξ ορισμού περιορίζει τις επιλογές της FED.
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Executive Summary: Αγορές (ΙΙ)

§ Ο συνδυασμός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και των βελτιούμενων οικονομικών στοιχείων
διατηρεί έναν σημαντικό βαθμό υπερτίμησης των γερμανικών ομολόγων. Συνεπώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας
υπολογίζουμε ένα ανοδικό περιθώριο στις δεκαετείς αποδόσεις της τάξης των 110 μ.β. σε εξαμηνιαίο ορίζοντα. Στο
βαθμό που η ECB παραμένει αγοραστής είναι δύσκολη η επίτευξη μιας τέτοιας κίνησης. Σε κάθε περίπτωση όμως
αναμένουμε διατήρηση της υψηλής μεταβλητότητας στα ομόλογα στο βαθμό που ένα μέρος της αγοράς θα
ακολουθεί την ECB ενώ ένα άλλο, λόγω του περιορισμένου πτωτικού περιθωρίου στις αποδόσεις, θα πουλάει
υιοθετώντας ένα πιθανό θετικό σενάριο για την οικονομία και τον πληθωρισμό.

§ Στις ΗΠΑ, η είσοδος του δείκτη ISM στο στάδιο της ύφεσης αλλά και η πρόσφατη άνοδος της μεταβλητότητας
προεξοφλείται ήδη από την πρόσφατη κίνηση της δεκαετίας κάτω από το 2% οπότε οι εκτιμήσεις μας συνηγορούν σε
μια περιορισμένη άνοδο των δεκάτων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων (εκτίμηση για άνοδο 20 μ.β. σε ορίζοντα
έξι μηνών). Παράλληλα η πρόσφατη κλίση της καμπύλης 10-2 είναι συνεπής με μια είσοδο σε ύφεση του
μεταποιητικού τομέα.

§ Επίσης και στα εταιρικά ομόλογα, στην πρόσφατη άνοδο των spread προεξοφλείται μια τυπική φάση ύφεσης στον
δείκτη ISM. Οι ανησυχίες μας για μια «μη τυπική» περίοδο αβεβαιότητας αυξάνουν το πτωτικό περιθώριο στις
προβλέψεις μας για τις αποδόσεις των ομολόγων.

§ Σε σχέση με το EURUSD η αγορά παραμένει σε ένα πλαίσιο οπού οι ανησυχίες για τον ευρωπαϊκό αποπληθωρισμό
παραμένουν σε ισχύ όπως προδίδει και η πτωτική τάση των διετών αποδόσεων Γερμανίας-ΗΠΑ. Η δυναμική αυτή
αρχίζει να εξασθενεί καθώς οι επενδυτές πείθονται περισσότερο για την σχετική δυναμική των ευρωπαϊκών
στοιχείων (σχετική αύξηση του ευρωπαϊκού πληθωρισμού αλλά και καλύτερη συμπεριφορά των προδρόμων δεικτών
της Ευρωζώνης), ενσωματώνοντας παράλληλα και μια ηπιότερη νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ. Η σταθεροποίηση του
δεκαετούς spread Γερμανίας – ΗΠΑ ενδεχομένως να σηματοδοτεί μιας διαφορετικής (θετικής) αντιμετώπισης
τουEURUSD από τις αγορές.
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Οικονομική Ανάλυση ΗΠΑ
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Οικονομικός Κύκλος ΗΠΑ: Σε ύφεση ο τομέας της μεταποίησης  

20 Οκτωβρίου 2015

Από την ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων του πρόδρομου
δείκτη ISM Manufacturing προκύπτει ότι από τον Αύγουστο η
δραστηριότητα του μεταποιητικού τομέα εισήλθε στη φάση της
ύφεσης, καταδεικνύοντας ότι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
βιομηχανικής παραγωγής κινείται και πιθανώς θα εξακολουθήσει
να κινείται χαμηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου (2,1%) με
πιθανή την τάση επιδείνωσης.

Όμως, ο συνολικός πρόδρομος δείκτης, ο οποίος αποτελεί τη
συνισταμένη πέντε πρόδρομων δεικτών (ISM Μεταποίησης, ISM
Υπηρεσιών, CCI(CB)*, CCI(UoM)* και NAHB*) βρίσκεται εμφανώς
στη φάση της επιβράδυνσης.

Ο δείκτης που προκύπτει από το πηλίκο του επιμέρους δείκτη των
νέων παραγγελιών προς αυτού των αποθεμάτων στο μεταποιητικό
τομέα (που μπορεί να αποτελεί πρόδρομο δείκτη για το γενικό
δείκτη ISM Manufacturing) εξακολουθεί να βρίσκεται έντονα στη
φάση της ύφεσης.

Οι δύο πρόδρομοι δείκτες του καταναλωτή δεν δίνουν σαφή
εικόνα, διότι εκείνος του Πανεπιστημίου του Michigan βρίσκεται
στη φάση της επιβράδυνσης, ενώ εκείνος του Conference Board
στη φάση της ανάπτυξης. Επιπλέον, κανένας από τους δύο δεν
βρίσκεται πλησίον του άξονα που διαχωρίζει αυτές τις δύο φάσεις.

Όμως, το ποσοστό αποταμίευσης βρίσκεται στη φάση της ύφεσης
(δηλαδή διαμορφώνεται χαμηλότερα του μακροχρόνιου μέσου
όρου με πιθανή την τάση περαιτέρω μείωσής του),
σηματοδοτώντας ενθαρρυντικό παράγοντα για την εξέλιξη της
κατανάλωσης.

ISM Μεταποίησης
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NAHB
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Ν.Π./Απ. 
Μεταποίησης

Ν.Π./Απ. Υπηρεσιών
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Δείκτης
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Αποταμ/σης
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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

8

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Οικονομικός κύκλος ISM-Μεταποίησης 

EXPANSION

RECESSION

DOWNTURN

RECOVERY

Ιαν. 2008Σεπ. 2015

Τιμές υψηλότερες του
μακροχρόνιου μέσου όρου

Τιμές χαμηλότερες του
μακροχρόνιου μέσου όρου



Καταναλωτική Δαπάνη & Τιμή Πετρελαίου
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Ένα από τα πρόσφατα «μυστήρια» της παγκόσμιας οικονομίας είναι η
δυσκολία ανίχνευσης της θετικής επίδρασης της πτώσης της τιμής του
πετρελαίου στις οικονομικές ανακοινώσεις των ΗΠΑ (αλλά και άλλων
οικονομιών).

Από τα τέλη του Ιουνίου του 2014 η τιμή του πετρελαίου (αργού) έχει
υποχωρήσει κατά 54%. Η πτώση αυτή ισοδυναμεί με μια σημαντική
ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών (η
κατανάλωση αποτελεί το 68% του ΑΕΠ των ΗΠΑ). Παράλληλα όμως
έχει αποτελέσει αφορμή για αναστολή επενδύσεων στον τομέα της
ενέργειας. Καθώς οι επενδύσεις, εκτός των ακίνητων, αποτελούν το
13% του ΑΕΠ, θα περίμενε κανείς μια θετική έκπληξη που να
προέρχεται από την κατανάλωση.

Από τον Ιούνιο του 2014 ο ετήσιος ρυθμός των πραγματικών
καταναλωτικών δαπανών έχει μείνει σχεδόν αμετάβλητος στο 3,2%.
Εκτιμούμε ότι, η πρόσφατη επιδείνωση του τομέα της μεταποίησης
όπως αυτός συνδέεται με το διεθνές οικονομικό κλίμα αλλά και τις
διεθνείς αγορές έχει επισκιάσει την θετική επίδραση της τιμής του
πετρελαίου.

Πιο συγκεκριμένα εκτιμούμε ότι η πτώση του πετρελαίου κάτω από
κανονικές συνθήκες θα ισοδυναμούσε με μια επιτάχυνση της
κατανάλωσης κατά 0,5%, η οποία σε συνδυασμό με την πτώση της
ανεργίας αλλά και του κόστους δανεισμού θα ισοδυναμούσε με μια
συνολική επιτάχυνση περίπου κατά 1%. Από αυτό το θετικό
αποτέλεσμα εκτιμούμε ότι ένα 0,6% δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της
επιδείνωσης που περιγράψαμε, αλλά ένα 0,4% είναι πιθανό να
εκδηλωθεί στο μέλλον.-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

Κόστος Δανεισμού

Τιμή Αργού

Ανεργία

Βιομ. Παραγωγή

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

19
86

19
88

19
89

19
91

19
92

19
94

19
95

19
97

19
98

20
00

20
01

20
03

20
04

20
06

20
07

20
09

20
10

20
12

20
13

20
15

Real Consumption Expenditure  % yoy Estimate

Συμβολή στη μεταβολή της Καταναλωτικής Δαπάνης



ΗΠΑ - Τρέχουσα Συγκυρία: Ανησυχητικά σημάδια σε αγορά εργασίας και 
μεταποίηση
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Το β’ τρίμηνο, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε σε τριμηνιαία –
ετησιοποιημένη βάση κατά 3,9% (α’ τριμ.: 0,6%). Σε σχέση με το β΄ τρίμηνο
του 2014, αυξήθηκε κατά 2,7% (α΄ τρίμ. 15: 2,9%). Παράλληλα, η εταιρική
κερδοφορία εκτιμάται στα $1,845 τρισ., αυξημένη κατά 8,5% σε σχέση με το
αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο (α’ τριμ.: 7,3%) και κατά 6,4% σε σχέση με το
α΄ τρίμηνο του 2015 (2,1% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2015).

Πολύ κατώτερα των προσδοκιών ήταν τα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά
εργασίας, καθώς το Σεπτέμβριο δημιουργήθηκαν 142 χιλ. νέες θέσεις
εργασίας, πολύ λιγότερες από τις 180 χιλ. που ήταν το κατώτερο όριο των
προβλέψεων, ενώ αναθεωρήθηκαν πτωτικά στις 136 χιλ. και οι θέσεις
εργασίας του Ιουλίου (αρχικά: 173 χιλ.). Αποθαρρυντική ήταν και η εικόνα
σε επίπεδο 9μήνου, καθώς οι νέες θέσεις εργασίας υπολείπονται σημαντικά
αυτών του αντίστοιχου διαστήματος του 2014 (1.779 χιλ. έναντι 2.143 χιλ.).
Το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του
πληθυσμού υποχώρησε στο 62,4%, που είναι το χαμηλότερο από το 1977.

Όμως, θετική εξέλιξη αποτελεί η διατήρηση σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο
των αιτήσεων σε εβδομαδιαία βάση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας
που σε συνδυασμό με τα ανωτέρω στοιχεία διαφαίνεται ότι οι επιχειρήσεις
είναι φειδωλές στις νέες προσλήψεις, αλλά συγκρατημένες σε απολύσεις.

Για το επόμενο διάστημα, οι πρώτες ενδείξεις βάσει των πρόδρομων
δεικτών φαίνεται να συνηγορούν προς την επιβράδυνση του ρυθμού
ανάπτυξης, καθώς περαιτέρω υποχώρηση κατέγραψε ο δείκτης ISM στη
μεταποίηση που διαμορφώθηκε στο 50,2, τη χαμηλότερη τιμή από το Μάιο
του 2013, έναντι 51,1 τον Αύγουστο. Επιπλέον, πτωτικά κινήθηκε και ο
λόγος των νέων παραγγελιών προς τα αποθέματα (103,3% από 106,6%).
Σημειώνεται ότι σε επίπεδο τριμήνου ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 51,3
έναντι 52,6 το β΄ τρίμηνο. Πιο ενθαρρυντική ήταν η εικόνα του δείκτη ISM
που αφορά τους εκτός μεταποίησης τομείς ο οποίος διαμορφώθηκε το γ΄
τρίμηνο στο υψηλότερο επίπεδο από το 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 θα μπορεί να συγκλίνει
στο 2,6%, σημειώνοντας πτωτική αναθεώρηση έναντι του 3,1% που
ήταν πριν από ένα τρίμηνο. Η συγκεκριμένη μείωση οφείλεται κυρίως
στην υποχώρηση των τιμών των μετοχών, στη διεύρυνση του
περιθωρίου των αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων και στις
μειωμένες προσδοκίες των εταιριών αναφορικά με τις πωλήσεις τους.
Αντίθετα, θετικά συμβάλλουν οι αυξημένες προσδοκίες στον τομέα των
κατοικιών.

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 πλέον σε
πολύ μικρότερο βαθμό. Το συνολικό μέγεθος των αρνητικών
οικονομικών εκπλήξεων έχει υπερβεί εκείνο του 2012 και του 2011. Η
παραμονή του συγκεκριμένου δείκτη σε αρνητικό έδαφος
ενδεχομένως να συνάδει με χαμηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης του
πραγματικού ΑΕΠ.
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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: Πτωτική Αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Ρυθμού Σύγκλισης
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ΗΠΑ: Στο 2,6% ο ρυθμός ανάπτυξης για 2015 και 2016
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Η φάση της επιβράδυνσης που βρίσκεται η συνισταμένη των
πρόδρομων δεικτών σηματοδοτεί την ανάπτυξη της
οικονομίας με ρυθμούς κοντά στο μακροχρόνιο μέσο όρο
(2,4%). Με βάση τους τριμηνιαίους ρυθμούς μεγέθυνσης που
αναμένουμε κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2015,
εκτιμούμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για το
2015 θα διαμορφωθεί στο 2,6% (2014:2,4%) για το ΑΕΠ.
Επίσης, για το 2016, αναμένουμε παρόμοιο μέσο ετήσιο
ρυθμό ανάπτυξης για το ΑΕΠ.

Η ενίσχυση του USD και η επιβράδυνση του ρυθμού
ανάπτυξης στην Κίνα (και ενδεχομένως σε άλλες μεγάλες
οικονομίες) επιβαρύνουν την εξαγωγική δραστηριότητα των
ΗΠΑ, αντισταθμίζοντας τις θετικές συνέπειες από τις χαμηλές
τιμές ενέργειας και τη μείωση του ποσοστού ανεργίας στην
κατανάλωση.

Λόγω της υποχώρησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου
κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου και της
ενίσχυσης του USD, αναθεωρήσαμε πτωτικά τις εκτιμήσεις
μας για τον πληθωρισμό. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι η μέση τιμή
τόσο του γενικού όσο και του δομικού πληθωρισμού θα
διαμορφωθεί υπό του 2,0% με βεβαιότητα για το 2015 και
με μεγάλη πιθανότητα για το 2016.

Το ποσοστό ανεργίας θα συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά και
εκτιμούμε ότι θα προσεγγίσει το 4,5% το β’ εξάμηνο του
2016. Όμως, παραμένει αβέβαιο το αν η μείωση του
ποσοστού ανεργίας θα συνδυαστεί με αύξηση του
ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό
δυναμικό.
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Πραγματικό ΑΕΠ (%-Υ/Υ) (RHS) Πραγματικό ΑΕΠ Πρόβλεψη (%-Υ/Υ) (RHS)

2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2014 2015 2016

Πραγματικό ΑΕΠ 0.6 3.9 2.5 2.5 2.0 3.0 3.0 2.5 2.4 2.6 2.6

Κατανάλωση 1.8 3.6 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.7 3.1 2.9

Επενδύσεις 8.6 5.1 7.0 5.0 3.0 7.0 7.0 5.0 5.5 6.1 5.9

Δημόσιες Δαπάνες -0.1 2.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.6 0.8 1.2

Εξαγωγές -6.0 5.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.4 1.9 3.9

Εισαγωγές 7.1 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.8 5.5 5.5

Headline PCE 0.2 0.3 0.3 0.5 1.1 1.3 1.5 1.7 1.4 0.3 1.4

Core PCE 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.3 1.7

Ποσοστό Ανεργίας 5.6 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 6.2 5.3 4.8

Fed - Παρεμβατικό Επιτόκιο* 0.25 0.25 0.25 0.25/0.50 0.50 0.50/0.75 0.75 0.75/1.00 0.25 0.25/0.50 0.75/1.00

Y/Y-%Q/Q-AR-%

Πραγματικά 
Στοιχεία

Εκτιμήσεις

*πρόκειται για το upper bound rate
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FED: Μειώνεται η πιθανότητα αύξησης του επιτοκίου εντός του 2015
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FED: Παρεμβατικό Επιτόκιο (upper bound) (Α)
Initial Jobless Claims (Δ)

Αμετάβλητη παρέμεινε η νομισματική πολιτική στην τελευταία συνεδρίαση της
Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Fed. Βάσει των πρακτικών, κυριότερη
ανησυχία των μελών ήταν το ενδεχόμενο ο πληθωρισμός να παραμείνει σε
χαμηλό επίπεδο περισσότερο από ό,τι προηγουμένως εκτιμούσαν, λόγω των
χαμηλότερων τιμών ενέργειας, της ανατίμησης του δολαρίου και των εξελίξεων
στην Κίνα, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική
δραστηριότητα. Επίσης, αναπτύχθηκε προβληματισμός σχετικά με τις
εναλλακτικές δυνατότητες παύσης της επανεπένδυσης του κεφαλαίου των
τίτλων που λήγουν σε νέους. Φαίνεται πως η κυρίαρχη τάση είναι προς το
σταδιακό περιορισμό της αφότου έχει ξεκινήσει η ανοδική πορεία του
παρεμβατικού επιτοκίου.

Παράλληλα, περιορίστηκε ο αριθμός των μελών της Επιτροπής που εκτιμούν ότι
η πρώτη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου θα συμβεί έως τα τέλη του
τρέχοντος έτους (13 από 15 τον Ιούνιο) καθώς και το ότι για πρώτη φορά ένα
μέλος της τάχθηκε υπέρ ενός αρνητικού παρεμβατικού επιτοκίου (έως το 2016).
Σύμφωνα με τις προσδοκίες των αγορών (Fed Fund Rate Futures), η πρώτη
αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου στο 0,50% τοποθετείται όχι νωρίτερα από
το β’ τρίμηνο του 2016.

Η πρόσφατη σημαντική επιβράδυνση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
(nonfarm payrolls) και η υποχώρηση του πρόδρομου επιχειρηματικού δείκτη ISM
της μεταποίησης κοντά στο επίπεδο που σηματοδοτεί συρρίκνωση εκτιμούμε ότι
μειώνουν την πιθανότητα αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου εντός του
2015. Επιπλέον, η ενίσχυση του USD και οι χαμηλές τιμές ενέργειας
δυσκολεύουν περαιτέρω την αύξηση του πληθωρισμού έως τις αρχές του 2016.

Συνεπώς, ως πιθανότερο χρονικό σημείο για αύξηση στο 0,50% εκτιμούμε ότι
είναι η δεύτερη συνεδρίαση του 2016 που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του
Μαρτίου. Θεωρούμε ότι πιο σημαντική επίδραση στις χρηματοπιστωτικές
συνθήκες θα έχει το πόσο σταδιακή θα είναι η επιστροφή στην «κανονικότητα»
παρά το χρονικό σημείο της πρώτης αύξησης.

Από το διάγραμμα δεξιά διαπιστώνουμε ότι όταν ο αριθμός των εβδομαδιαίων
αιτήσεων για χορήγηση επιδόματος ανεργίας διαμορφώνεται σε τόσο χαμηλό
επίπεδο όπως τώρα, τότε συνήθως η FED προβαίνει σε μείωση του
παρεμβατικού επιτοκίου. Όμως, στην τρέχουσα συγκυρία δεν έχει προηγηθεί
κάποια αύξηση του επιτοκίου από τα τέλη του 2008.



Οικονομική Ανάλυση Ευρωζώνης
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Οικονομικός Κύκλος Ευρωζώνης: Στη φάση της ανάπτυξης παραμένει η 
οικονομία
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Από την ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων του
πρόδρομου δείκτη οικονομικού κλίματος, η οικονομία της
Ευρωζώνης βρίσκεται στη φάση της ταχύτερης ανάπτυξης
από τον Δεκέμβριο του 2014.

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

Επιπλέον θετικό στοιχείο αποτελεί η μετάβαση της
κατασκευαστικής παραγωγής από τη φάση της ύφεσης
(τρίτο τεταρτημόριο) σε εκείνη της ανάκαμψης (τέταρτο
τεταρτημόριο).

Μόνη ανησυχητική ένδειξη αποτελεί η μετατόπιση του
πρόδρομου δείκτη της εμπιστοσύνης του καταναλωτή
πλησιέστερα σε ενδεχόμενη είσοδο στη φάση της
επιβράδυνσης (δεύτερο τεταρτημόριο). Αντίθετα, οι
μεταβλητές των λιανικών πωλήσεων και της
εμπιστοσύνης του επιχειρηματικού τομέα του λιανικού
εμπορίου καταδεικνύουν σχετικά ισχυρή ανάπτυξη.
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Ευρωζώνη - Τρέχουσα Συγκυρία: Επιστροφή σε αποπληθωρισμό

Βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη καταγράφηκε το
Σεπτέμβριο φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2011.
Ο σχετικός δείκτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανήλθε στο 105,6 έναντι
104,1 τον Αύγουστο. Συνεπώς, η μέση τιμή του γ΄ τριμήνου
διαμορφώθηκε στο 104,6 έναντι 103,7 και 102,6 το β΄ και το α΄ τρίμηνο
αντίστοιχα.

Ανησυχητική ένδειξη αποτέλεσε η εξέλιξη του πληθωρισμού το
Σεπτέμβριο καθώς επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος, για πρώτη φορά από
τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένα, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) εκτιμάται στο -0,1% σε ετήσια βάση, καθώς η
εντονότερη πτώση των τιμών στα ενεργειακά αγαθά υπερκάλυψε την
άνοδό τους στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Αντίθετα, στο 0,9% παρέμεινε
το Σεπτέμβριο για δεύτερο διαδοχικό μήνα ο δομικός πληθωρισμός.

Ένδειξη ότι ο ρυθμός ανάκαμψης παραμένει σχετικά αδύναμος αποτελεί η
εξέλιξη των λιανικών πωλήσεων τον Αύγουστο καθώς αυτές
διατηρήθηκαν, όπως αναμενόταν, στο επίπεδο του Ιουλίου (Ιούλ. 15/Ιούν.
15: 0,6%). Ωστόσο, σε επίπεδο διμήνου οι λιανικές πωλήσεις σε σχέση με
το β΄ τρίμηνο ήταν αυξημένες κατά 0,6% (β΄ τρ. 15: 0,4%).

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε τον Αύγουστο για δεύτερο
συνεχή μήνα στο 11,0% (εποχικά διορθωμένο) έναντι 11,5% τον Αύγουστο
του 2014. Ο αριθμός των ανέργων εκτιμάται στα 17,6 εκατ. άτομα,
μειωμένος κατά 892 χιλ. άτομα σε σχέση με τον περυσινό Αύγουστο.

Ανησυχητικά ήταν τα στοιχεία του Αυγούστου για τη Γερμανία, καθώς οι
εξαγωγές υποχώρησαν σε μηνιαία βάση κατά 5,2% (που αποτελεί τη
μεγαλύτερη από τον Ιανουάριο του 2009) και η βιομηχανική παραγωγή
συρρικνώθηκε κατά 1,2%. Επιπλέον, το εμπορικό πλεόνασμα μειώθηκε
κατά €3 δισ. στα € 19,5 δισ.
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Διεθνής Ζήτηση & Ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
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Κίνα: Εμπορική Δραστηριότητα (μέσος όρος του ετήσιου ρυθμού μεταβολής των 
εξαγωγών & εισαγωγών, κιν. μέσος 6 μηνών)

Η Ευρωζώνη είναι μια ιδιαίτερα ανοικτή οικονομία, όπου λόγω του
υψηλού εμπορικού της πλεονάσματος, η εξαγωγική της δραστηριότητα
(και κατ’ επέκταση το σύνολο του ΑΕΠ) της εξαρτώνται σε σημαντικό
βαθμό από τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον.

Από τα διαγράμματα δεξιά παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντικός
βαθμός συσχέτισης του πρόδρομου δείκτη οικονομικού κλίματος της
Ευρωζώνης (ο οποίος σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τη μεταβολή
του πραγματικού ΑΕΠ της Ευρωζώνης) με τον πρόδρομο δείκτη
εισαγωγών ISM του τομέα της μεταποίησης στις ΗΠΑ, καθώς και με τον
ετήσιο ρυθμό μεταβολής της δραστηριότητας του εξωτερικού εμπορίου
της Κίνας.

Η υποχώρηση τον Σεπτέμβριο του πρόδρομου δείκτη των εισαγωγών στις
ΗΠΑ στο 50,5 (από 55,0 τον Ιούνιο) σηματοδοτεί πολύ μικρή αύξηση των
εισαγωγών. Εμπειρικά, η μετάδοση των κλυδωνισμών από τις ΗΠΑ στην
Ευρωζώνη πραγματοποιείται με υστέρηση 6-9 μηνών. Συνεπώς, εφόσον
ο πρόδρομος αμερικανικός δείκτης παραμείνει σε αυτό το χαμηλό
επίπεδο, τότε είναι πιθανή η πτώση της εξαγωγικής δραστηριότητας της
Ευρωζώνης, που θα αποτυπωθεί συντομότερα και στον πρόδρομο δείκτη
οικονομικού κλίματος.

Η επίδραση της Κίνας είναι πιο βραδεία και σταδιακή. Όμως, μια
αδυναμία ανάκαμψης της εμπορικής δραστηριότητας (από το -10% της
ετησίας συρρίκνωσης της άξιας του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας),
ύστερα από μια έντονα πτωτική τάση που έχει καταγραφεί από το 2011
και ύστερα, θα μπορούσε να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στην
οικονομία της Ευρωζώνης σε μεσοπρόθεσμο και μεταγενέστερο
ορίζοντα.

Αμερικανικές Εισαγωγές & Ευρωζώνη  

Εμπορική Δραστηριότητα Κίνας & Ευρωζώνη  
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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: Πτωτική αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου ρυθμού σύγκλισης
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Μεσοπρόθεσμη Εκτίμηση: Χρησιμοποιώντας μεταβλητές που σχετίζονται
με πρόδρομους οικονομικούς δείκτες και στοιχεία από τις
χρηματοπιστωτικές αγορές (για Ευρωζώνη και ΗΠΑ), για να εκτιμήσουμε
τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για τα επόμενα δύο
τρίμηνα, διαπιστώνουμε ότι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα θα μπορεί να
συγκλίνει στο 1,9%, σημειώνοντας πτωτική αναθεώρηση έναντι του
2,3% που ήταν πριν από ένα τρίμηνο. Η συγκεκριμένη μείωση οφείλεται
κυρίως στην υποχώρηση των προσδοκιών των αμερικανικών
επιχειρήσεων για εισαγωγές (προκαλώντας επιπτώσεις στις εξαγωγές της
Ευρωζώνης) και σε μικρότερο βαθμό στις μειωμένες προσδοκίες των
Ευρωπαίων καταναλωτών και στις εξελίξεις στις αμερικανικές αγορές των
μετοχών και των εταιρικών ομολόγων. Αντίθετα, θετικά συμβάλλει η
επιτάχυνση στον ετήσιο ρυθμό αύξησης της προσφοράς χρήματος που
συνδέεται με την εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης
από την ΕΚΤ.

Οικονομικές Εκπλήξεις: Ο δείκτης των οικονομικών εκπλήξεων Citi
διαμορφώνεται σε ελαφρώς θετικό έδαφος από τις αρχές του Αυγούστου,
καταδεικνύοντας ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι ελαφρώς
καλύτερα έναντι των αναμενόμενων. Εφόσον ο συγκεκριμένος δείκτης
μπορέσει να διαμορφωθεί σε υψηλότερα θετικό επίπεδο, τότε είναι
πιθανή η επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ.
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Ευρωζώνη: Περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης το 2016
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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
ρυθμούς υψηλότερους του μακροχρόνιου μέσου όρου
(1,4%).

Με βάση τους τριμηνιαίους ρυθμούς μεγέθυνσης που
αναμένουμε κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2015,
εκτιμούμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα
διαμορφωθεί στο 1,5% (2014: 0,9). Για το 2016,
αναμένουμε περαιτέρω ενίσχυση του μέσου ετήσιου
ρυθμού ανάπτυξης στο 1,8%.

Η εφαρμογή και η ενδεχόμενη επέκταση του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ που συνεπάγεται την
ενίσχυση της τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού
τομέα αποτελεί τον κύριο θετικό παράγοντα για την
ισχυρότερη ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης, ιδιαίτερα σε
συνδυασμό με τις χαμηλές διεθνείς τιμές ενέργειας.
Αντίθετα, η υποχώρηση των προσδοκιών για εισαγωγές
σε ΗΠΑ και Κίνα ενδεχομένως να πλήξουν την εξαγωγική
δραστηριότητατης Ευρωζώνης.

Λόγω της υποχώρησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου
κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου και της
βραδείας μείωσης του ποσοστού ανεργίας αναθεωρήσαμε
πτωτικά τις εκτιμήσεις μας για τον πληθωρισμό. Συνεπώς,
εκτιμούμε ότι η μέση τιμή τόσο του γενικού όσο και του
δομικού πληθωρισμού θα διαμορφωθεί αισθητά υπό του
2,0% με βεβαιότητα για το 2015 και με μεγάλη πιθανότητα
για το 2016.

Η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης εκτιμούμε ότι θα
οδηγήσει σε μείωση του ποσοστού ανεργίας, αλλά με
σχετικά βραδύ ρυθμό, προσεγγίζοντας το 10,0% στα τέλη
του 2016.
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2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2014 2015 2016

Πραγματικό ΑΕΠ 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.9 1.5 1.8

Κατανάλωση 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.9 1.7 1.9

Επενδύσεις 1.4 -0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.5 1.3 1.9 2.5

Δημόσιες Δαπάνες 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8 1.2 1.2

Εξαγωγές 1.1 1.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.9 4.5 3.9

Εισαγωγές 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 4.2 4.5 4.1

Πληθωρισμός -0.3 0.2 0.1 0.3 0.9 1.1 1.3 1.5 0.4 0.1 1.2

Ποσοστό Ανεργίας 11.2 11.1 10.9 10.8 10.7 10.5 10.3 10.1 11.5 11.0 10.4

EKT - Παρεμβατικό Επιτόκιο 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Πραγματικά 
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EΚΤ: Πιθανότερη η αύξηση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης
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Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. της EKT που
δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, έντονος ήταν ο προβληματισμός αναφορικά
με τη μελλοντική πορεία του πληθωρισμού και τους παράγοντες που θα
τον επηρεάσουν καθοριστικά. Οι εξελίξεις στην Κίνα και γενικότερα η
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες αλλά
και παγκοσμίως, η ισχυρότερη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι
ορισμένων βασικών νομισμάτων και οι χαμηλές τιμές των εμπορευμάτων
έχουν αυξήσει τον κίνδυνο η οικονομική ανάπτυξη και ο πληθωρισμός να
κινηθούν κατώτερα των προβλέψεων. Απέναντι στις εξελίξεις αυτές, οι
συμμετέχοντες αποφάσισαν να τηρήσουν στάση αναμονής αναμένοντας
περισσότερα στοιχεία προκειμένου να κρίνουν εάν είναι πρόσκαιρος ή
μονιμότερου χαρακτήρα ο αντίκτυπός τους στον πληθωρισμό.

Ως εκ τούτου αποφάσισαν να τονίσουν την ευελιξία του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει
στο μέλλον διαφοροποίηση βασικών παραμέτρων του όπως η χρονική
διάρκεια, το μέγεθος και η σύνθεσή του. Ως πρώτη κίνηση
αποφασίστηκε η αύξηση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου αγοράς ανά
έκδοση που από το 25% στο 33%.

Η βραδύτερη – δυσκολότερη επιστροφή του πληθωρισμού προς το στόχο
του 2,0% και οι ανησυχητικές ενδείξεις σχετικά με την εξαγωγική
δραστηριότητα της Ευρωζώνης εκτιμούμε ότι καθιστούν πιθανότερη τη
διεύρυνση του προγράμματος ποσοτικής της ΕΚΤ, ιδίως εάν η Fed
καθυστερήσει την αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου της. Ως πιθανή
πρώτη κίνηση εντός του 2015 θεωρούμε ότι θα είναι η ανακοίνωση της
παράτασης του προγράμματος, πέραν του Σεπτεμβρίου του 2016. Στη
συνέχεια, εφόσον οι επόμενες μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ
(του Δεκεμβρίου) εμπεριέχουν περαιτέρω πτωτική αναθεώρηση του
πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης εκτιμούμε ότι κατά τη διάρκεια
του α’ τριμήνου του 2016 η ΕΚΤ ενδεχομένως να προβεί στην αύξηση
του μηνιαίου ποσού αγοράς και στη διεύρυνση της σύνθεσης των
τίτλων που θα ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Εξέλιξη των Τιμών
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Κίνα: Επιβράδυνση αναμένεται για το β’ εξάμηνο του 2015 
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Συνεχίστηκε το Σεπτέμβριο η μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων
της Κίνας, αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό σε σχέση με τον Αύγουστο.
Ειδικότερα, περιορίστηκαν κατά $43,3 δισ. και διαμορφώθηκαν στα
$3.514,1 δισ. έναντι μείωσής τους κατά $93,9 δισ. τον Αύγουστο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι από τον Ιανουάριο του 1996 και
μέχρι τον Ιούνιο του 2014, που τα συναλλαγματικά διαθέσιμα ανήλθαν
σε ιστορικά υψηλό επίπεδο (στα $3.993,2 δισ.), η τάση ήταν ανοδική.

Από το 2005 και μετά, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα σε μηνιαία βάση
αυξάνονταν κατά μέσον όρο κατά περίπου $30 δισ. Από τον Ιούνιο του
2014 και ύστερα, η πορεία είναι καθοδική με μέση μηνιαία μείωση της
τάξης των $32 δισ. Η μείωση αυτή ουσιαστικά συνιστά ένα είδος
ποσοτικής σύσφιξης για την διεθνή οικονομία.

Διατηρήθηκε το Σεπτέμβριο η πτωτική τάση του πρόδρομου δείκτη PMI
στη μεταποίηση που εξάγει η εταιρεία Markit. Συγκεκριμένα, ο δείκτης
Caixin PMI υποχώρησε στο 47,2, στη χαμηλότερη τιμή από το Μάρτιο του
2009, έναντι 47,3 τον Αύγουστο. Ανάλογη είναι η εικόνα και σε επίπεδο
τριμήνου καθώς η μέση τιμή του γ΄ τριμήνου περιορίστηκε στο 47,4
έναντι 49,2 το β΄ τριμήνου. Δεδομένου ότι η ανωτέρω τιμή υπολείπεται
του ορίου του 50, που διαχωρίζει τη φάση της ανάπτυξης από αυτήν της
συρρίκνωσης, συνιστά ένδειξη επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της
κινεζικής οικονομίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορεί και η εξέλιξη κατά τον Αύγουστο
των κερδών των μεγαλύτερων βιομηχανικών εταιρειών της Κίνας που
κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση από τις αρχές του 2012. Ειδικότερα,
μειώθηκαν κατά 8,8% σε ετήσια βάση έναντι -2,9% τον Ιούλιο, κυρίως
λόγω των μεγάλων απωλειών που κατέγραψε ο κλάδος της εξόρυξης.
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Ιαπωνία: Αποπληθωρισμός και υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής
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Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας στην τελευταία συνεδρίασή της
απoφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική,
εμμένοντας στη δέσμευσή της για την αγορά σε ετήσια βάση
κρατικών ομολόγων αξίας 80 τρισ. γιεν., σε αντίθεση με τις
προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση. Επίσης, θεωρεί πως η καλή
κατάσταση της αγοράς εργασίας της χώρας θα οδηγήσει σε αύξηση
των μισθών και του πληθωρισμού κοντά στο επιθυμητό επίπεδο.
Σημειώνεται πως το ποσό των θέσεων εργασίας ανά υποψήφιο
υπάλληλο ανέβηκε τον Αύγουστο στο 1,23 που είναι το υψηλότερο
από τον Ιανουάριο του 1992.

Ο βασικός δομικός πληθωρισμός της Ιαπωνίας (εξ. νωπών τροφίμων)
βρέθηκε τον Αύγουστο σε αρνητικό έδαφος, -0,1%, για πρώτη φορά
από τον Απρίλιο του 2013. Κύρια αιτία αποτέλεσε η μεγάλη πτώση
των τιμών ενέργειας που τον Αύγουστο άγγιξε σε ετήσια βάση το -
10,5%. Σημειώνεται ωστόσο πως ο δομικός πληθωρισμός
εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας σημείωσε τον
Αύγουστο άνοδο 0,8% (από 0,6% τον Ιούλιο). Ο βασικός δομικός
πληθωρισμός στο Τόκιο το Σεπτέμβριο μειώθηκε σε -0,2% (Αύγ. -
0,1%) σηματοδοτώντας περαιτέρω υποχώρησή του και για το
σύνολο της χώρας.

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα υποχώρησε η βιομηχανική παραγωγή
στην Ιαπωνία καθώς, τον Αύγουστο σημειώθηκε μηνιαία πτώση 1,2%
(Ιούλ.: -0,8%). Επιπλέον, ο πρόδρομος δείκτης Nikkei PMI στη
μεταποίηση υποχώρησε το Σεπτέμβριο στις 51,0 μον. ύστερα από δύο
μήνες συνεχούς ανόδου (Αυγ.: 51,7).

Την αρνητική εικόνα ενίσχυσε και η εξέλιξη του πρόδρομου
επιχειρηματικού δείκτη Tankan το γ’ τρίμηνο που για τις μεγάλες
επιχειρήσεις της μεταποίησης υποχώρησε στις 12 μονάδες (β’ τρ.: 15),
λόγω κυρίως της διεθνούς αβεβαιότητας και της κρίσης στην Κίνα. Για
το δ’ τρίμηνο εκτιμάται περαιτέρω υποχώρησή του στις 10 μον.
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Επενδυτικές Αποδόσεις
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ΗΠΑ: Οικ. Κύκλος & Αποδόσεις Επενδύσεων
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Όπως αναφέραμε, με βάση τον πρόδρομο επιχειρηματικό δείκτη
ISM του τομέα της μεταποίησης τον Αύγουστο η οικονομία
εισήλθε στη φάση της ύφεσης και τον Σεπτέμβριο παρέμεινε εκεί,
ενώ σύμφωνα με το γενικό πρόδρομο δείκτη (που αποτελεί τη
σύνθεση πέντε επιμέρους πρόδρομων δεικτών) η οικονομία
βρίσκεται εμφανώς στη φάση της επιβράδυνσης. Επιπλέον,
εκτιμούμε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η επιστροφή στη φάση
της επιβράδυνσης για τον τομέα της μεταποίησης, παρά την
ανησυχητική ένδειξη που προκύπτει από την πτωτική τάση στο
λόγο νέων παραγγελιών – αποθεμάτων.

Για τις μετοχές, η μετάβαση από τη φάση της επιβράδυνσης στη
φάση της ύφεσης είναι αρνητική. Αντίθετα, για τα ομολόγα η
συγκεκριμένη μετάβαση οδηγεί σε υψηλότερη μέση μηνιαία
πραγματική απόδοση, αλλά σε μικρότερη όταν σταθμίζεται ως
προς τον κίνδυνο.

* Σε σχέση με την απόδοση του USD Cash
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Σωρευτική πραγματική απόδοση -8.8% σημειώθηκε στις αμερικανικές
μετοχές κατά τη διάρκεια που η οικονομία βρίσκεται στη φάση της ύφεσης,
αισθητά χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής (-4,6%) 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 ύφεσης (18,3) του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα,
διότι κατά τη διάρκεια του διμήνου Αυγούστου – Σεπτεμβρίου υποχώρησε
κατά περίπου δύο μονάδες.

Το επενδυτικό κλίμα (σύμφωνα με το δείκτη ΑΑΙΙ Index) φαίνεται ότι κάνει
προσπάθεια να επιστρέψει σε ουδέτερο (από αρνητικό) έδαφος, ενώ
εξακολουθεί να διανύει τη δική του φάση ύφεσης. Η συγκεκριμένη φάση
τόσο για το δείκτη AAII όσο και για το μεταποιητικό δείκτη ISM συνδέεται
με μείωση 9%-10% για το δείκτη S&P500, η οποία καταγράφηκε κατά τη
διάρκεια του Αυγούστου, αλλά στη συνέχεια οι τιμές των μετοχών
ανέκαμψαν.

Όμως, είναι πιθανή νέα μείωση των μετοχικών δεικτών, ιδίως αν τα εταιρικά
αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν υστερούν έναντι των προσδοκιών και ο
μεταποιητικός δείκτης υποχωρήσει υπό του 50,0, υποδηλώνοντας
συρρίκνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας.
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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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Τα σημάδια κυκλικής επιδείνωσης που παρατηρούνται στην
οικονομία των ΗΠΑ είναι συνεπή και με σημαντική επιβράδυνση
της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Η είσοδος του ISM σε ύφεση συνηγορεί σε μια ύφεση σε όρους
κερδοφορίας S&P500 (trailing 12m EPS). Κατά συνέπεια, ενώ η
επιβράδυνση ήταν συνεπής με μια κερδοφορία της τάξης του 11%,
η ύφεση είναι συνεπής με μείωση των κερδών κατά 7%
(τριμηνιαίος ετησιοποιημένος ρυθμός).

Πέρα από αυτή την μέτρηση εκτιμούμε και ένα πιο δυναμικό
υπόδειγμα όπου η ετήσια κερδοφορία είναι συνάρτηση τιμών
παρελθοντικών τιμών του δείκτη ISM όπως και του λόγου νέων
παραγγελιών προς αποθέματα, την κλίση της καμπύλης
αποδόσεων 10-2 αλλά και του πληθωρισμού τιμών καταναλωτή. Η
άσκηση αυτή φανερώνει ότι ο ετήσιος ρυθμός κερδοφορίας που
βρίσκεται τώρα στο 0,4% έχει υποχωρήσει περισσότερο από ότι
προβλέπει το υπόδειγμα αυτό.

Η παρελθούσα οικονομική δυναμική θα ήταν συνεπής τώρα με μια
κερδοφορία της τάξης του 9% σε ετησία βάση. Αλλά σε ορίζοντα 1-
2 έτη η ετησία κερδοφορία αναμένεται να παραμένει στους
παρόντες μηδενικούς ρυθμούς αύξησης ή και οριακά
χαμηλότερους (αρνητικούς). Ο συνδυασμός πτωτικής
κερδοφορίας και αποτιμήσεων πάνω του μέσου όρου σε όρους
λόγου P/E (στα 18 με μακροχρόνιο μ.ο. 16,5%), συνηγορούν σε
ένα περιβάλλον αυξημένου μετοχικού κινδύνου.
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Ταχύτητα Κυκλοφορίας του Χρήματος – S&P500

Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος ορίζεται ως το πηλίκο του
ονομαστικού εισοδήματος δια της προσφοράς χρήματος σε μια
οικονομία (PY/M=V) και υπολογίζει την συχνότητα με την οποία η
μέση νομισματική μονάδα χρησιμοποιείται για να αγοράσει τα αγαθά
και υπηρεσίες που καταναλώνονται εγχωρίως σε μια δεδομένη
χρονική περίοδο. Σημειώνουμε ότι το αντίστροφο της ταχύτητας
κυκλοφορίας του χρήματος αντιστοιχεί στα ρευστά διαθέσιμα ανά
μονάδα ΑΕΠ.

Σε περιόδους όπου το εισόδημα είναι υψηλότερο από την προσφορά
χρήματος (η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος υψηλή) τότε
γίνεται αναζήτηση τοποθέτησης του σε άλλες μορφές διαφύλαξης
αξίας όπως οι επενδύσεις σε ριψοκίνδυνες άξιες. Συνεπώς, η υψηλή
νομισματική κυκλοφορία αποτελεί παράγοντα στήριξης των
μετοχικών (και άλλων) αγορών μέσα από το κανάλι της
εισοδηματικής ενίσχυσης (Income effect). Σύμφωνα και με ανάλυση
μας (που θα κυκλοφορήσουμε σύντομα) οι περίοδοι αυτοί
χαρακτηρίζονται και με υψηλότερους λόγους Ρ/Ε.

Πέρα όμως από το κανάλι της εισοδηματικής ενίσχυσης (income
effect) υπάρχει και αυτό της υποκατάστασης (substitution effect).
Όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά και η ταχύτητα κυκλοφορίας χαμηλή
λογω αυξημένης προσφοράς χρήματος, δικαιολογείται μια αποφυγή
των μετρητών και των κοντινών υποκατάστατων τους (money-
markets, ομόλογα χαμηλής διάρκειας) και στήριξη των ριψοκίνδυνων
αγορών. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις αυτές το αποτέλεσμα
υποκατάστασης είναι αντίθετο του εισοδηματικού. Συνπερασματικά,
οι περίοδοι με πολύ χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος
(όπως η σημερινή) μπορούν να στηρίξουν τις ριψοκίνδυνες αξίες
στο βαθμό που τα επιτόκια είναι χαμηλά.

Στο διάγραμμα παρατηρούμε ότι η συνεχιζόμενη πτωτική
ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος δεν
αντισταθμίζεται πλέον από πτωτικά μακροχρόνια
επιτόκια δικαιολογώντας πλέον επίπεδα του S&P500
στην περιοχή του 1500.

Εάν τα επιτόκια αυξηθούν ενώ η ταχύτητα συνεχίζει να
πέφτει, τότε αναμένεται να αυξηθούν και οι πιέσεις
στις μετοχές. Συνολικά βρίσκουμε μια θετική
μακροχρόνια συν-διακύμανση μεταξύ του S&P500 και
της διαφοράς μεταξύ νομισματικής κυκλοφορίας (Μ2) με
το μακροχρόνιο κόστος χρήματος όπως εκφράζεται με τα
ΒΑΑ ( Moody’s) εταιρικά επιτόκια.
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch Treasury Master (USD) - Total Return Index

Σωρευτική πραγματική απόδοση 0,9% σημειώθηκε στα αμερικανικά
κρατικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η οικονομία βρίσκεται στη
φάση της ύφεσης, χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής
(1,5%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από το 1994 και
ύστερα.

Η κλίση της καμπύλης των αποδόσεων (10Υ-2Υ) διαμορφώνεται
ελαφρώς υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής για τη
φάση της ύφεσης του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα. Η μέση
της τιμή για τη φάση της επιβράδυνσης είναι χαμηλότερα. Συνεπώς,
το επίπεδο της κλίσης στο οποίο διαμορφώνεται η καμπύλη των
αποδόσεων συνάδει περισσότερο με τη φάση της ύφεσης στο
μεταποιητικό τομέα.
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20 Οκτωβρίου 2015

Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου
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 Μάρτιο του
2016) θα είναι -0,3%.

H υπερβάλλουσα απόδοση που εκτιμήσαμε για τον
Μάρτιο, αντιστοιχεί στην αύξηση της απόδοσης (yield)
του δεκαετούς ομολόγου κατά περίπου 20 μβ (περίπου
στο 2,30%), σε σύγκριση με εκείνη στο τέλος του
Σεπτεμβρίου. Οι βασικοί παράγοντες, οι οποίοι σύμφωνα
με τα υποδείγματά μας, οδηγούν σε αρνητική
υπερβάλλουσα απόδοση και κατά συνέπεια σε μικρή
αύξηση της απόδοσης (yield), με βάση τα στοιχεία του
Σεπτεμβρίου, είναι η άνοδος του δείκτη VIX και σε
μικρότερο βαθμό η μείωση στην πραγματική απόδοση
των πενταετών ομολόγων.

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

Σωρευτική πραγματική απόδοση -0,3% σημειώθηκε στα
αμερικανικά εταιρικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η οικονομία
βρίσκεται στη φάση της ύφεσης, χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης
μέσης τιμής (0,9%) 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
διαμορφώνεται πολύ κοντά στην αντίστοιχη μέση τιμή για τη
φάση της ύφεσης του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα.
Παρόμοια εικόνα διαμορφώνεται και για το spread στις αποδόσεις
των εταιρικών ομολόγων μεταξύ χαμηλής και υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης, το οποίο όμως φαίνεται να βαίνει
αυξανόμενο.

Όπως και στην περίπτωση της κλίσης της καμπύλης των
αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, τα spread των εταιρικών
ομολόγων συνάδουν περισσότερο με τη φάση της ύφεσης στο
μεταποιητικό τομέα.
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Όπως αναφέραμε, τον Σεπτέμβριο η οικονομία εξακολούθησε να
βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης για δέκατο διαδοχικό μήνα.
Επιπλέον, εκτιμάμε ότι λόγω της εφαρμογής των μέτρων ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ η πιθανότητα για τη μετάβαση στη φάση της
επιβράδυνσης τους επόμενους μήνες είναι μικρή. Η φάση της
ανάπτυξης είναι ιστορικά πολύ ευνοϊκή για τις μετοχές, ενώ δεν
ενδείκνυται για τα ομόλογα.

Λόγω της εφαρμογής των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ,
καθώς και της ενδεχόμενης αύξησης του συγκεκριμένου
προγράμματος, η τρέχουσα φάση της ανάπτυξης ενδεχομένως να
είναι θετική και για τα ομόλογα.

Επιπλέον, η ενδεχόμενη επιδείνωση των στοιχείων σε ΗΠΑ και Κίνα
είναι πιθανό να οδηγήσει τις μετοχικές αποδόσεις σε χαμηλότερο
επίπεδο, παρά τη θετική επίδραση από τις ενέργειες της ΕΚΤ.
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Ευρωζώνη: Μετοχές

20 Οκτωβρίου 2015

Σωρευτική πραγματική απόδοση -1.9% σημειώθηκε στις μετοχές
της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια που η οικονομία βρίσκεται στη
φάση της ανάπτυξης, αισθητά χαμηλότερα έναντι της
αντίστοιχης μέσης τιμής (12.5%) για τη συγκεκριμένη φάση του
οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα, διότι κατά τη διάρκεια του
διμήνου Αυγούστου – Σεπτεμβρίου ο δείκτης Euro Stoxx 50
υποχώρησε κατά 13,9%.

Ο δείκτης P/E διαμορφώνεται αρκετά χαμηλότερα έναντι της
αντίστοιχης μέσης τιμής για τη φάση της ανάπτυξης (22,5) του
οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα, διότι κατά τη διάρκεια του
διμήνου Αυγούστου – Σεπτεμβρίου υποχώρησε κατά περίπου
2,5 μονάδες.

Εάν τα στοιχεία των εισαγωγών σε ΗΠΑ και Κίνα παραμείνουν
απογοητευτικά, η περαιτέρω μείωση των τιμών των μετοχών
είναι πιθανή και ιδίως εκείνων που συνδέονται με εξαγωγική
δραστηριότητα.

34

*Για τον υπολογισμό της πραγματικής απόδοσης του τελευταίου μήνα, χρησιμοποιούμε την 
αρχική εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό.
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Σωρευτική αρνητική πραγματική απόδοση 0,1% σημειώθηκε στα
γερμανικά κρατικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η οικονομία
βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης, υψηλότερα σε σύγκριση με την
αντίστοιχη μέση τιμή (-0,5%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ.
κύκλου από το 1994 και ύστερα.

Η κλίση της καμπύλης των αποδόσεων (10Υ-2Υ) διαμορφώνεται πολύ
κοντά στην μέση τιμής της κλίσης για τη φάση της ανάπτυξης του οικ.
κύκλου από το 1994 και ύστερα. Θεωρούμε ότι είναι πιθανή η αύξηση
της κλίσης, διότι αναμένουμε αύξηση στην απόδοση των
μακροχρόνιων διαρκειών, ενώ οι αποδόσεις των βραχυχρόνιων
διαρκειών θα παραμείνουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, λόγω της
πιθανής αύξησης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την
ΕΚΤ.

Επιπλέον, αναμένουμε υψηλή μεταβλητότητα καθώς οι αγορές
ομολόγων από την ΕΚΤ θα έρχονται σε αντίθεση με τη θετική
οικονομική δυναμική, ιδίως όταν ο ρυθμός μεγέθυνσης του
πραγματικού ΑΕΠ συγκλίνει προς το 2,0%.

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

*
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ομόλογα

20 Οκτωβρίου 2015

Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου για
την κλίση και την κυρτότητα 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 (τον Μάρτιο του 2016) θα
είναι -5,9%. Η διαφορά που απεικονίζεται στο διπλανό
διάγραμμα οφείλεται κυρίως στις αποφάσεις ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ και δευτερευόντως στο σφάλμα που
εμπεριέχει το υπόδειγμά μας. Όμως, η απόκλιση αυτή έχει ήδη
μειωθεί σε σημαντικό βαθμό.

H υπερβάλλουσα απόδοση για τον Μάρτιο του 2016 που
εκτιμήσαμε, αντιστοιχεί στην αύξηση της απόδοσης (yield)
του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου κατά περίπου 110μβ
(περίπου στο 1,60%) σε σύγκριση με εκείνη στο τέλος του
Σεπτεμβρίου. Οι βασικοί παράγοντες, οι οποίοι σύμφωνα με
τα υποδείγματά μας, οδηγούν σε διεύρυνση του μεγέθους της
αρνητικής υπερβάλλουσας απόδοσης και κατά συνέπεια σε
μεγαλύτερη αύξηση της απόδοσης (yield) είναι η αύξηση που
σημειώθηκε στην κυρτότητα της καμπύλης των αποδόσεων,
στην πραγματική απόδοση των πενταετών ομολόγων (λόγω
της υποχώρησης του πληθωρισμού) και σε μεγαλύτερο βαθμό
η ενίσχυση στο δείκτη VDAX.

Η αύξηση της απόδοσης (yield) είναι δυνατή στον βαθμό που
θα δημιουργηθούν οι προσδοκίες για την επιτυχία του
προγράμματος QE σχετικά με την ανάκαμψη του
πληθωρισμού κοντά στο επιθυμητό επίπεδο (2,0%), καθώς
και με την ενδεχόμενη επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης.

*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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Σύγκριση Κύκλων Ευρωζώνης – ΗΠΑ & Ισοτιμία EURUSD
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Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι, αντίθετα με την περιρρέουσα
«αίσθηση», ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης βρίσκεται σε ανοδική τροχιά και
πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο (φάση ανάπτυξης) σε σχέση με αυτόν
των ΗΠΑ, τόσο με μετρούμενος συνολικά όσο και εξαιρώντας το αποτέλεσμα
της αρνητικής δυναμικής της τιμής του πετρελαίου και των τροφίμων.

Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός πληθωρισμός στην ΕΖ σε σχέση με αυτόν στις
ΗΠΑ βρίσκεται σε προχωρημένη φάση της ανάπτυξης ενώ ο δομικός στην
αρχή αυτής. Στην φάση αυτή η ετησιοποιημένη απόδοση του EURUSD είναι
8% για τον συνολικό πληθωρισμό (απόδοση / κίνδυνος 1,6). Και για τον δομικό
7,5% (απόδοση/κίνδυνος 1,2). Παράλληλα και ο δείκτης επιχειρηματικού
κλίματος στην ΕΖ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται σε ανάπτυξη σε σχέση
με τον συγγενικό δείκτη ISM. Στην φάση αυτή οι ετησιοποιημένη απόδοση του
EURUSD είναι 4% (απόδοση / κίνδυνος 0,6).

Συνολικά λοιπόν βασικά συγκριτικά θεμελιώδη της Ευρωζώνης σε σχέση με
τις ΗΠΑ βρίσκονται σε φάσεις που είναι συνεπείς με στατιστικά σημαντικές
θετικές αποδόσεις για την ισοτιμία EURUSD.
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Παράλληλα όμως η ισοτιμία παραμένει σε ένα περιβάλλον όπου η δυναμική των
διαφορών επιτοκίων μεταξύ Γερμανίας και ΗΠΑ παραμένουν σε φάση η οποία
είναι αρνητική για την ισοτιμία. Πιο συγκεκριμένα, οι διετείς αποδόσεις
Γερμανίας – ΗΠΑ παραμένουν σε πτωτική τροχιά κάτω από τον μέσο όρο τους
(σε προχωρημένη ύφεση). Η φάση αυτή είναι συνεπής με πτώση του EURUSD -
9% ετησίως (λόγος απόδοσης / κινδύνου -2,1). Παράλληλα όμως εκτιμούμε ότι το
δεκαετές spread έχει εξέλθει της φάσης της ύφεσης και βρίσκεται στην φάση της
ανάκαμψης. Έχει εξέλθει από μια περιοχή με σημαντικά αρνητικές αναμενόμενες
αποδόσεις -7% σε μια με μη στατιστικά σημαντικές της τάξης του 1%.

Συνδυάζοντας τα ευρήματα της ενότητας αυτής με αυτά της προηγούμενης
θεωρούμε ότι εάν και συνολικά η αγορά παραμένει σε ένα πλαίσιο οπού οι
ανησυχίες για τον ευρωπαϊκό αποπληθωρισμό παραμένουν σε ισχύ (ύστερη
φάση ύφεσης διετών αποδόσεων) η δυναμική αυτή αρχίζει να εξασθενεί
(δεκαετές spread σε ανάκαμψη), καθώς οι επενδυτές πείθονται περισσότερο για
την σχετική δυναμική των ευρωπαϊκών στοιχείων αλλά και ενσωματώνοντας
περαιτέρω μια ηπιότερη νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ.
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*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 πλησίον της αντίστοιχης μέσης τιμής
για τη φάση της ανάπτυξης του οικ. κύκλου από το 2003 και ύστερα.
Όμως, το spread στις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων μεταξύ
χαμηλής και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης διαμορφώνεται
αρκετά υψηλότερα, έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής για τη φάση
της ανάπτυξης του οικ. κύκλου από το 2003 και ύστερα, το οποίο
όμως φαίνεται να βαίνει αυξανόμενο.
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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 άρχισε
ελαφρώς να μειώνεται στην Ευρωζώνη.

Η μεταβλητότητα των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των
γερμανικών ομολόγων έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ προηγήθηκε
περίοδος πολύ υψηλής μεταβλητότητας καθώς οι αποδόσεις
αυξήθηκαν αλματωδώς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Παράλληλα, ο δείκτης μεταβλητότητας των αμερικανικών ομολόγων
εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Οι δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας έχουν μειωθεί από το
πρόσφατο υψηλό και διαμορφώνονται πλέον ελαφρώς χαμηλότερα
σε σύγκριση με τη μακροχρόνια μέση τιμή.

Η ενίσχυση της μεταβλητότητας που έχει σημειωθεί από τον
Αύγουστο και ύστερα οφείλεται στην αύξηση της αβεβαιότητας για
την Κίνα, τις προσδοκίες για μείωση της εταιρικής κερδοφορίας σε
ΗΠΑ και Ευρωζώνη και στις αρνητικές εξελίξεις σχετικά με την VW.
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Πιστωτικές Συνθήκες
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O δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών της
Τράπεζας Πειραιώς για τις ΗΠΑ
καταδεικνύει ότι οι συνθήκες εξακολουθούν
να είναι χαλαρές, δίχως να έχει επηρεαστεί
από την αυξημένη αβεβαιότητα στην Κίνα.

Ο δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών της
Τράπεζας Πειραιώς για την Ευρωζώνη
καταδεικνύει πλέον σφιχτότερες συνθήκες,
καθώς διαμορφώνεται περίπου κατά 0,6
τυπικές αποκλίσεις υψηλότερα από το
μακροχρόνιο μέσο όρο.

Στην περίπτωση που ο δείκτης ανέλθει σε
επίπεδο υψηλότερο της μίας τυπικής
απόκλισης πάνω από το μακροχρόνιο μέσο
όρο, τότε αποτελεί επιπλέον λόγο για τη
διεύρυνση – επιμήκυνση του προγράμματος
της ακολουθούμενης ποσοτικής χαλάρωσης
από την 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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