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Executive Summary: Οικονομία ΗΠΑ & FED

§ H οικονομία βρίσκεται σε φάση επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης, όπως καταδεικνύεται από την ποσοτική
επεξεργασία της συνισταμένης των πρόδρομων δεικτών και από την πλειοψηφία των στοιχείων της οικονομικής
δραστηριότητας που παρακολουθούμε. Όμως, ανησυχητική ένδειξη αποτελεί το γεγονός ότι ο μεταποιητικός τομέας
έχει οριακά εισέλθει στη φάση της ύφεσης (δηλαδή υστερεί έναντι του μακροχρόνιου μέσου όρου) και η τάση
παραμένει αρνητική, σύμφωνα με τον αντίστοιχο πρόδρομο δείκτη και τα στοιχεία της βιομηχανικής παραγωγής.
Παρότι κάποιοι πρόδρομοι δείκτες (όπως ο ISM του μεταποιητικού τομέα και ο NFIB των μικρομεσαίων εταιριών) έχουν
υποχωρήσει, ο τριμηνιαίος (ετησιοποιημένος) ρυθμός ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ (3,7%) του β’ τριμήνου ήταν
αρκετά υψηλός, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί ως αντίδραση της σωρευμένης ζήτησης που δεν μπορούσε να
ικανοποιηθεί κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου (λόγω των προβλημάτων από τις κακές καιρικές συνθήκες και τις
απεργίες στα λιμάνια). Συνεπώς, ο ρυθμός ανάπτυξης των τριμήνων του β’ εξαμήνου εκτιμούμε ότι θα είναι ελαφρώς
υψηλότερος έναντι του μακροχρόνιου μέσου όρου του (2,4%), αλλά χαμηλότερος έναντι εκείνων των δύο μεσαίων
τριμήνων του 2014.

§ Λόγω της πρόσφατης ανοδικής αναθεώρησης του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ του α’ και β’ τριμήνου,
αναθεωρήσαμε επίσης ανοδικά το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής για το 2015 στο 2,5% (2014: 2,4%). Παράλληλα,
λόγω της νέας υποχώρησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου,
αναθεωρήσαμε πτωτικά τις εκτιμήσεις μας για τον πληθωρισμό. Έως τις αρχές του 2016, εκτιμούμε ότι θα
εξακολουθήσει να διαμορφώνεται χαμηλότερα του 1,0%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός (core) εκτιμούμε ότι δεν θα
υπερβεί το 1,5%. Δηλαδή, η δυνητική άνοδος του πληθωρισμού από την πλευρά της ζήτησης (που υποστηρίζεται από
τη συνεχή βελτίωση στην αγορά εργασίας) αντισταθμίζεται από την πτωτική πίεση που ασκείται στο κόστος
παραγωγής.

§ Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, που βασίζονται σε στοιχεία που προεξοφλούνται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και
στους πρόδρομους οικονομικούς δείκτες, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης στον οποίο μπορεί να συγκλίνει η οικονομία
(από το 2016 και ύστερα) διαμορφώνεται πλέον προς το 2,7%, έχοντας αναθεωρηθεί πτωτικά (από το 3,1%),
ενσωματώνοντας τα στοιχεία του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου, λόγω κυρίως της αρνητικής πορείας που καταγράφηκε
στις αγορές των μετοχών και των εμπορευμάτων.

§ Ο συνδυασμός του πολύ χαμηλού πληθωρισμού, της αυξημένης αβεβαιότητας που δημιουργεί η κατάσταση στην Κίνα,
αλλά και η τάση επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης δεν εγείρουν την αναγκαιότητα ανόδου των επιτοκίων από τη
Fed. Εάν αυτή πραγματοποιηθεί, τότε θα οφείλεται κυρίως σε επικοινωνιακούς λόγους και θα συνδυαστεί με ιδιαίτερα
ήπια (dovish) ρητορική για τα επόμενα βήματα σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.
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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 εφαρμογή και η ενδεχόμενη επέκταση του προγράμματος ποσοτικής
χαλάρωσης από την ΕΚΤ υποστηρίζει την παραμονή της οικονομίας στη συγκεκριμένη φάση. Συνεπώς, η οικονομία της
Ευρωζώνης εκτιμούμε ότι θα συνεχίσει να κινείται με τριμηνιαίους ρυθμούς ανάπτυξης που υπερβαίνουν το
μακροχρόνιο μέσο όρο (1,4%, σε ετησιοποιημένη βάση). Όμως, η αναμενόμενη επιβράδυνση στο ρυθμό μεγέθυνσης
της οικονομίας της Κίνας και η πρόσφατη ενίσχυση της ισοτιμίας του ευρώ αποτελούν σημαντικό δυνητικό κίνδυνο,
διότι ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά την εξαγωγική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση το ΑΕΠ της Ευρωζώνης.
Οι πρόδρομοι επιχειρηματικοί δείκτες που αποτυπώνουν τις προσδοκίες για εισαγωγές στις ΗΠΑ έχουν ήδη
μειωθεί σημαντικά. Αντίθετα, ο συνδυασμός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ και των
χαμηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου αποτελούν ενθαρρυντικό παράγοντα για την ενίσχυση της εσωτερικής
ζήτησης.

§ Λόγω της πρόσφατης ανοδικής αναθεώρησης του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ του α’ και β’ τριμήνου,
αναθεωρήσαμε επίσης ανοδικά το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής για το 2015 στο 1,5% (2014: 0,9%). Παράλληλα,
λόγω της νέας υποχώρησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου και
της ενίσχυσης της ισοτιμίας EURUSD αναθεωρήσαμε πτωτικά τις εκτιμήσεις μας για τον πληθωρισμό. Έως τις αρχές
του 2016, εκτιμούμε ότι θα εξακολουθήσει να διαμορφώνεται χαμηλότερα του 1,0%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός
(core) εκτιμούμε ότι δεν θα υπερβεί το 1,5%. Δηλαδή, η ενίσχυση του πληθωρισμού που μπορεί να προκύψει από την
αυξανόμενη προσφορά χρήματος (από την εφαρμογή των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ) αντισταθμίζεται από
την πτωτική πίεση που ασκείται στο κόστος παραγωγής.

§ Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης στον οποίο μπορεί να συγκλίνει η οικονομία (από το
2016 και ύστερα) διαμορφώνεται προς το 1,9%, έχοντας αναθεωρηθεί πτωτικά (από το 2,3%) κατά την επεξεργασία
των στοιχείων του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου, λόγω κυρίως της υποχώρησης των προσδοκιών για εισαγωγές που
καταγράφηκε σε ΗΠΑ και Κίνα και σε μικρότερο βαθμό στην αρνητική πορεία που καταγράφηκε στις τιμές των
μετοχών και του πετρελαίου.

§ Η έντονη πτωτική πίεση που ασκείται στον πληθωρισμό, λόγω της αδυναμίας σταθεροποίησης των διεθνών τιμών του
πετρελαίου και της πρόσφατης ανοδικής κίνησης της ισοτιμίας του ευρώ, αποτελεί παράγοντα που μπορεί να
οδηγήσει σε επιμήκυνση του ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, παρά την
επικρατούσα τάση επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης.14 Σεπτεμβρίου 2015 3



Executive Summary: Κίνα

§ Χρησιμοποιώντας μια σειρά από μεταβλητές, οι οποίες μπορούν πιο σύντομα να προσεγγίσουν σε ικανοποιητικό βαθμό
την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι ο όγκος ή η αξία των εισαγωγών σιδήρου και χάλυβα,
υπολογίζουμε μια τεκμαρτή ετήσια οικονομική ανάπτυξη ανάμεσα στο 6,5% και το 6,9%, αντικρούοντας συνεπώς τις
ανησυχίες για μια έντονη επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας, η οποία δεν αποτυπώνεται ακόμη στα επίσημα
στοιχεία. Παράλληλα, οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών (6,9 2015, 6,7 2016, 6,5 2017 Bloomberg) βρίσκονται
κοντά στις εκτιμήσεις αυτές.

§ Ωστόσο, μια σειρά από ενδείξεις σε διαρθρωτικό επίπεδο παραμένουν ανησυχητικές: O συνδυασμός μιας υπερτιμημένης
μετοχικής αγοράς, της τάσης υποτίμησης του νομίσματος αλλά και κυρίως του υψηλού δανεισμού και της ταχείας
πιστωτικής επέκτασης σε σχέση με το ΑΕΠ αυξάνουν τον κίνδυνο μιας σημαντικότερης επιβράδυνσης καθώς τα
συμπτώματα αυτά είναι ένας συνδυασμός αυτών που κυριάρχησαν πριν από τις κρίσεις στις ΗΠΑ (2000 και 2008) και
την Ιαπωνία (1989) σε σχέση με την υπερτίμηση των μετοχικών αγορών και την υπέρ-συσσώρευση κεφαλαίου, αλλά
και της κρίσης των αναδυομένων ασιατικών αγορών (1998). Αν και στο στάδιο αυτό τα υψηλά συναλλαγματικά
αποθέματα προσφέρουν στήριξη, η επιδείνωση του λόγου των συναλλαγματικών διαθεσίμων προς την εγχώρια
πιστωτική επέκταση συνηγορεί σε μια σημαντική υποτίμηση του γουάν.

§ Η στροφή της κινεζικής οικονομίας που επιχειρείται από τις εξαγωγές και τις επενδύσεις στην κατανάλωση, είναι συνεπής
με τη μείωση των εξωτερικών πλεονασμάτων, τη μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων και την αποδυνάμωση του
γουάν. Όμως, το ότι η στροφή αυτή επιχειρείται σε περιβάλλον υπερβάλλουσας ρευστότητας προσθέτει περαιτέρω
δυσκολία και κίνδυνο. Επιπλέον, οι αδέξιοι χειρισμοί των κινεζικών αρχών στην προσπάθεια στήριξης του
χρηματιστήριου, παράλληλα με την απελευθέρωση και με την εκ των υστέρων στήριξη του νομίσματος, μειώνουν την
εμπιστοσύνη των επενδυτών και αυξάνουν τις πιέσεις προς τις κινέζικες αξίες.

§ Στο βαθμό που η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας αποφασίζει να αντιταχτεί στις δυνάμεις αυτές με μείωση των
συναλλακτικών αποθεμάτων, αναμένεται μείωση της ρευστότητας παγκοσμίως με αρνητικές συνέπειες για τις αγορές και
την παγκόσμια οικονομία. Η μείωση των αποθεμάτων αυτών, επιτυγχάνεται με πωλήσεις (αμερικανικών κυρίως)
ομολόγων και αποτελεί δύναμη αντίθετη με τις πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης που ακόμα διενεργούνται από την
ECB και την BOJ. Η αποδυνάμωση του δολαρίου που ο μηχανισμός αυτός συνεπάγεται αποτελεί παράγοντα χρονικής
επιμήκυνσης των πολιτικών αυτών.
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Executive Summary: Αγορές (Ι)

• Από την αρχή του έτους, τα εταιρικά ομόλογα έχουν καταγράψει οριακά αρνητικές ονομαστικές αποδόσεις (έως τις
11/9/2015) σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη, ενώ αντίθετα τα κρατικά ομόλογα έχουν σημειώσει οριακά θετική ονομαστική
απόδοση. Αναφορικά με τις μετοχικές αγορές, στην Ευρωζώνη (o δείκτης Euro Stoxx 50) έχει σημειωθεί οριακή
άνοδος, ενώ στις ΗΠΑ (o δείκτης S&P500) πτώση κατά 4,8%. %. Ο παγκόσμιος χρηματιστηριακός δείκτης MSCI World
έχει υποχωρήσει επίσης κατά 4,8%, καθώς ο δείκτης των αναδυόμενων αγορών (MSCI Emerging Markets) έχει
υποχωρήσει κατά 16%. Επιπλέον, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 16%, των εμπορευμάτων
κατά 13%, ενώ το ευρώ έχει διολισθήσει (έναντι του USD) κατά 6%.

§ Παρατηρούμε μια επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος η οποία δεν είναι αποκομμένη από τις εξελίξεις στα
θεμελιώδη. Όπως έχουμε επισημάνει τους τελευταίους μήνες η τάση επιδείνωσης στη μεταποίηση των ΗΠΑ, η
οποία αναμένουμε να συνεχιστεί, αποτελεί μια ανησυχητική ένδειξη η οποία θα συνηγορεί στη διατήρηση των
πιέσεων στις μετοχικές αγορές και στη στήριξη των ομολογιακών. Οι αγορές της Ευρωζώνης είναι εν μέρει
προστατευμένες από την εκεί θετικότερη δυναμική αλλά στο βαθμό που η επιδείνωση στις ΗΠΑ συνεχιστεί
αναμένουμε προεξόφληση της μετάδοσης των δυνάμεων επιβράδυνσης.

§ Ο δείκτης AAII (American Assosiation of Individual Investors) παρέχει αξιόπιστες ενδείξεις για την πορεία των
αγορών. Από τα μέσα της άνοιξης οι απαισιόδοξοι επενδυτές έχουν αρχίσει να υπερβαίνουν τους αισιόδοξους και η
τάση αυτή ενισχύεται. Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, παρατηρούνται πιέσεις στις
μετοχικές αγορές της τάξης του 8%-11% (Ευρωζώνη και ΗΠΑ) και αποδόσεις στα ομόλογα της τάξης του 7%-8%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης αυτός δεν παρέχει αξιόπιστη ένδειξη για τις μετοχές των αναδυομένων αγορών.

§ Η κρίση στην Κίνα είναι πιθανό να έχει συνέχεια όχι τόσο λόγω των εκεί κυκλικών ενδείξεων αλλά λόγω των
σημάτων που εκπέμπουν οι πρόσφατες κινήσεις των αγορών (πιέσεις στις μετοχές και το νόμισμα). Στο παρελθόν
αντίστοιχες κινήσεις σηματοδότησαν την αρχή διόρθωσης σημαντικών μακροχρόνιων ανισορροπιών. Οι πιέσεις
που πιθανόν να παρατηρηθούν στις αγορές θα είναι ανάλογες των παρεμβάσεων των αρχών καθώς προσπάθειες
στήριξης θα προκαλούν μείωση της διεθνούς ρευστότητας μέσω των πωλήσεων αμερικανικών κυρίως ομολόγων.
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Executive Summary: Αγορές (ΙΙ)

§ Ο συνδυασμός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και των βελτιούμενων οικονομικών στοιχείων έχει
δημιουργήσει έναν σημαντικό βαθμό υπερτίμησης των γερμανικών ομολόγων. Έτσι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας
υπολογίζουμε ένα ανοδικό περιθώριο στις δεκαετείς αποδόσεις της τάξης των 90 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, οι εμμένουσες τάσεις επιβράδυνσης της οικονομίας συνηγορούν σε μια περιορισμένη άνοδο των
μακροχρόνιων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων (εκτίμηση για άνοδο 10 μ.β. σε ορίζοντα έξι μηνών) παρά την
πρόθεση για άνοδο των επιτοκίων από την FED. Μια όχι απίθανη συνέχιση των τάσεων αυτών θα συνηγορούσε σε
μείωση της κλίσης της καμπύλης των αποδόσεων.

§ Μια πιθανή περαιτέρω επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση της ζήτησης για
ομόλογα συνολικά. Στο βαθμό που η επιδείνωση θα οφείλεται στη μείωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της
Κίνας, τότε μέρος της ζήτησης αυτής θα καλύπτεται από την κινεζική προσφορά με περιορισμένη τότε πτώση ή και
αρχικά τουλάχιστο, άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

§ Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου τόσο το βασικό αποθεματικό νόμισμα (το δολάριο) αλλά και το νόμισμα το
οποίο θεωρείται, μακροχρόνια, διάδοχος αυτού (το γουάν) περιβάλλονται από αυξημένη αβεβαιότητα. Στο πλαίσιο
αυτό ωφελούνται άλλα αποθεματικά νομίσματα (ευρώ) αλλά και ο χρυσός.

§ Παρατηρείται μια σχετική απόκλιση της πορείας του EURUSD και του πτωτικού ακόμα διετούς spread Γερμανίας- ΗΠΑ,
η οποία θα μπορούσε να σηματοδοτεί ότι η αγορά επικεντρώνεται λιγότερο πλέον στη ρητορική της ΕΚΤ και την
υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου, και περισσότερο στα οικονομικά στοιχεία που συνεχίζουν να βελτιώνονται
υπέρ της ευρωζώνης και στον παράγοντα Κίνα. Μια σειρά από εκτιμήσεις μας που βασίζονται σε συνδιακυμάνσεις
της ισοτιμίας με οικονομικά στοιχεία αλλά και άλλες αγορές δίνουν κατά μέσο όρο μια δίκαιη τιμή γύρω στο 1,23.
Η ισοτιμία αυτή δεν είναι πιθανόν συντηρήσιμη μακροχρόνια όσο η Ευρωζώνη δεν προχωρεί σε βαθύτερη ενοποίηση
και στο ευρώ συνεχίζει να κυριαρχεί το discount «ατελούς οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης».
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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: Στην ύφεση εισέρχεται ο τομέας της μεταποίησης  

14 Σεπτεμβρίου 2015

Από την ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων του πρόδρομου
δείκτη ISM Manufacturing προκύπτει ότι o μεταποιητικός τομέας
βρέθηκε στη φάση της επιβράδυνσης κατά τη διάρκεια της
περιόδου Οκτ. 2014 – Ιουλ. 2015. Όμως, τον Αύγουστο 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%). Παράλληλα, 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 στη φάση της ύφεσης.

Όμως, ο συνολικός πρόδρομος δείκτης, ο οποίος αποτελεί τη
συνισταμένη των έξι πρόδρομων δεικτών (ISM Μεταποίησης, ISM
Υπηρεσιών, CCI(CB)*, CCI(UoM)*, NFIB* και NAHB*) βρίσκεται πολύ
κοντά στον άξονα που διαχωρίζει τη φάση της επιβράδυνσης από
εκείνη της ταχύτερης ανάπτυξης, καθώς οι πρόδρομοι δείκτες του
καταναλωτή και των τομέων των υπηρεσιών και 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. Το ποσοστό αποταμίευσης
βρίσκεται στην ίδια περιοχή, που σηματοδοτεί ενθαρρυντικό
παράγοντα για την εξέλιξη της κατανάλωσης. Λόγω της σημαντικής
ενίσχυσης του USD και της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης
των άλλων μεγάλων οικονομιών, οι εξαγωγές βρίσκονται βαθιά στη
φάση της ύφεσης.

ISM Μεταποίησης

ISM Υπηρεσιών

CCI (UoM)

CCI (CB)

NAHB

Βιομηχανική 
Παραγωγή

Λιανικές Πωλήσεις

Ανέγερση Νέων 
Κατοικιών

Εξαγωγές

Ν.Π./Απ. 
Μεταποίησης

Ν.Π./Απ. Υπηρεσιών Συνολ. Προδρ. 
Δείκτης

Ποσοστό 
Αποταμ/σης

NFIB

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Οικονομικοί κύκλοι βασικών μακρο-μεταβλητών
DOWNTURN EXPANSION

RECESSION RECOVERYRECESSION

DOWNTURN EXPANSION

RECOVERY

Ιούλ. 15 Ιούν. 15Αύγ. 15

*Ν.Π. / Απ.: Νέες Παραγγελίες / Αποθέματα
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
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ΗΠΑ - Τρέχουσα Συγκυρία: Τάση επιδείνωσης των Δεικτών Πωλήσεις προς 
Αποθέματα

14 Σεπτεμβρίου 2015

Απρόσμενη μείωση στο 51,1 εμφάνισε ο πρόδρομος δείκτης ISM στη μεταποίηση
έναντι 52,7 τον Ιούλιο και 52,8 της μέσης εκτίμησης της αγοράς. Η τιμή αυτή
αποτελεί τη χαμηλότερη από το Μάιο του 2013. Έντονα πτωτικά κινήθηκαν οι
επιμέρους δείκτες των νέων παραγγελιών και των τιμών, ενώ σε μικρότερο βαθμό
της παραγωγής και της απασχόλησης. Συνεπώς, η μέση τιμή του δείκτη το δίμηνο
Ιουλίου-Αυγούστου διαμορφώθηκε στο 51,9 (β΄ τρίμ. 15: 52,6). Επιπλέον, οι
δείκτες Πωλήσεις/Αποθέματα ακολουθούν αυξητική τάση, σηματοδοτώντας την
περαιτέρω υποχώρηση του δείκτη ISM σε επίπεδα χαμηλότερα των 50
μονάδων.

Παρόλα αυτά, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο του 2015
διαμορφώθηκε στο 3,7% (ετησιοποιημένος ρυθμός) συγκριτικά με το α΄ τρίμηνο,
έναντι 3,2% που ήταν η μέση εκτίμηση της αγοράς, ενώ κατά το α΄ τρίμηνο του
2015 το πραγματικό ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά μόλις 0,6%. Σε σχέση με το β΄ τρίμηνο
του 2014, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,7% (α΄ τρίμ. 15: 2,9%). Τη
μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο του ΑΕΠ είχε η ιδιωτική κατανάλωση (2,1 μον.)
και έπονταν οι ακαθάριστες ιδιωτικές επενδύσεις (0,9 μον.).

Ενθαρρυντική παρέμεινε τον Αύγουστο η εικόνα στην αγορά εργασίας, καθώς το
ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 5,1% από 5,3% τον Ιούλιο αποτελώντας το
χαμηλότερο από τον Απρίλιο του 2008. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της
σημαντικής αύξησης των απασχολούμενων, όσο και της ταυτόχρονης μείωσης των
ανέργων. Αντίθετα, απρόσμενα περιορισμένες ήταν οι νέες θέσεις εργασίας,
καθώς τον Αύγουστο δημιουργήθηκαν σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση 173 χιλ.
νέες θέσεις έναντι 223 χιλ. που γενικά αναμενόταν και 245 χιλ. τον Ιούλιο (αρχικά:
215 χιλ.). Συνεπώς, σε επίπεδο οκταμήνου οι νέες θέσεις εργασίας
εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά αυτών του αντίστοιχου διαστήματος
του 2014 (1.696 χιλ. έναντι 1.893 χιλ.). Σε συνδυασμό με το σχετικά χαμηλό
επίπεδο των αιτήσεων σε εβδομαδιαία βάση για τη χορήγηση επιδόματος
ανεργίας, διαφαίνεται ότι οι επιχειρήσεις είναι φειδωλές μεν στις νέες
προσλήψεις, αλλά ταυτόχρονα αποφεύγουν να προχωρούν σε απολύσεις.
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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 2,7%, σημειώνοντας πτωτική αναθεώρηση έναντι του 3,1% που
ήταν πριν από ένα τρίμηνο. Η συγκεκριμένη μείωση οφείλεται κυρίως
στην υποχώρηση των τιμών των μετοχών, στην αύξηση της κλίσης της
καμπύλης των τιμών του πετρελαίου (σύμφωνα με τα συμβόλαια
μελλοντικής εκτίμησης), στη διεύρυνση του περιθωρίου των αποδόσεων
των εταιρικών ομολόγων και στις μειωμένες προσδοκίες των εταιριών
αναφορικά με τις πωλήσεις τους.

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 είναι
περίπου όμοιο με εκείνο του 2011.
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ΗΠΑ: Ανοδική αναθεώρηση στο 2,5% για το ρυθμό ανάπτυξης του 2015

14 Σεπτεμβρίου 2015

Η φάση της επιβράδυνσης που βρίσκεται η συνισταμένη των
πρόδρομων δεικτών (που επισημάνθηκαν στη σελ. 8)
σηματοδοτεί την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά με
τριμηνιαίους ρυθμούς χαμηλότερους σε σχέση με εκείνους
που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια των β’ και γ’ τριμήνων
του 2014.

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 2,5% (2014:2,4%) για το ΑΕΠ και στο
2,9% για την κατανάλωση (2014: 2,7%). Το αποτέλεσμα βάσης
που θα προκύψει κατά τη διάρκεια των β’ και γ’ τριμήνων
εκτιμούμε ότι θα διαμορφώσουν στο 2,4% τον ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2015.

Όμως, από το 2016, αναμένουμε επιτάχυνση του ετήσιου
ρυθμού ανάπτυξης (δεδομένης και της εκτίμησης για το
μεσοπρόθεσμο ρυθμό σύγκλισης στο 2,7%), ιδιαίτερα εφόσον
μειωθεί ο ρυθμός απομόχλευσης των νοικοκυριών και
συνεχιστούν η μείωση του ποσοστού ανεργίας και η αύξηση
των μισθών. Δεδομένης της αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά
με τις εξελίξεις στην Κίνα, πρέπει να επισημάνουμε ότι αυξάνει
η πιθανότητα για περαιτέρω πτωτική αναθεώρηση του ρυθμού
σύγκλισης.

Λόγω της υποχώρησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου
κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου,
αναθεωρήσαμε πτωτικά τις εκτιμήσεις μας για τον
πληθωρισμό. Συνεπώς, έως τις αρχές του 2016 εκτιμούμε ότι
θα εξακολουθήσει να διαμορφώνεται χαμηλότερα του 1,0%.
Επιπλέον, ο δομικός πληθωρισμός (core) εκτιμούμε ότι δεν θα
υπερβεί το 1,5%.
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2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2014 2015

Πραγματικό ΑΕΠ -0.9 4.6 4.3 2.1 0.6 3.7 3.0 2.5 2.4 2.5

Κατανάλωση 1.3 3.8 3.5 4.3 1.8 3.1 3.0 3.0 2.7 2.9

Επενδύσεις -2.5 12.6 7.4 2.1 8.6 5.2 9.0 5.0 5.5 5.5

Δημόσιες Δαπάνες 0.0 1.2 1.8 -1.4 -0.1 2.6 1.0 1.0 -0.6 0.7

Εξαγωγές -6.7 9.8 1.8 5.4 -6.0 5.2 4.0 4.0 3.4 1.9

Εισαγωγές 2.8 9.6 -0.8 10.3 7.1 2.8 6.0 6.0 3.8 5.9

Headline PCE 1.3 1.7 1.6 1.1 0.2 0.2 0.3 0.5 1.4 0.3

Core PCE 1.4 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4

Ποσοστό Ανεργίας 6.6 6.2 6.1 5.7 5.6 5.4 5.2 5.1 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-% Y/Y-%
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Δύο ήταν τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής
Νομισματικής Πολιτικής της FED στην τελευταία συνεδρίασή της: ο χρόνος της
πρώτης αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου και η παύση της επανεπένδυσης
του κεφαλαίου των τίτλων που διαθέτει στον ισολογισμό της και που λήγουν,
σε νέα. Αναφορικά με το πρώτο ζήτημα, η πλειοψηφία έκρινε ότι οι συνθήκες
δεν ήταν επαρκώς ώριμες για να προχωρήσει άμεσα σε μια τέτοια κίνηση.
Αναγνώρισε, ωστόσο, τη βελτίωση που έχει συντελεστεί στις γενικότερες
οικονομικές συνθήκες και ειδικά στην αγορά εργασίας και εκτιμά ότι αυτό το
χρονικό σημείο βρίσκεται πλέον κοντά. Μάλιστα, ένα από τα μέλη της
Επιτροπής ήταν ήδη έτοιμο να ψηφίσει υπέρ της αύξησης του επιτοκίου.

Ως προς το δεύτερο θέμα, τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν γενικά την
προτίμησή τους στη συνέχιση των επαναπενδύσεων στα πρώτα στάδια
σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής έτσι ώστε αυτή ουσιαστικά να
υλοποιείται μόνο μέσω της αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου.

Λόγω του αναμενόμενου χαμηλότερου πληθωρισμού και της αυξημένης
αβεβαιότητας σχετικά με τις εξελίξεις στην οικονομία και τις αγορές της Κίνας,
εκτιμούμε ότι η πιθανότητα για την αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου
κατανέμεται ισομερώς ανάμεσα στην τελευταία συνεδρίαση του 2015 και την
πρώτη συνεδρίαση του 2016. Όμως, ακόμη και αν η αύξηση του
παρεμβατικού επιτοκίου πραγματοποιηθεί εντός του 2015, εκτιμούμε ότι η
περίοδος που θα ακολουθήσει θα χαρακτηρίζεται από ήπια (dovish)
ρητορική σχετικά με τα επόμενα βήματα της επιστροφής στην
«κανονικότητα».

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 α’ τρίμηνο του 2017.

Επιπλέον, τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα όσο και το ΔΝΤ συστήνουν στην FED να
μην προβεί σε αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου της τουλάχιστον πριν την
έλευση του 2016.

14 Σεπτεμβρίου 2015

FED: Σταθερό θα παραμείνει το μέγεθος του ισολογισμού στις πρώτες 
αυξήσεις του παρεμβατικού επιτοκίου
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Οικονομικός Κύκλος Ευρωζώνης: Στη φάση της ανάπτυξης παραμένει η 
οικονομία

14 Σεπτεμβρίου 2015

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) ή πλησίον αυτής.

Ανησυχητική εξαίρεση αποτελούν οι λιανικές
πωλήσεις, που εισήλθαν κατά τη διάρκεια του
Ιουνίου στη φάση της επιβράδυνσης (ενώ τον Ιούλιο
επανήλθαν στη φάση της ανάπτυξης), παρότι οι
πρόδρομοι δείκτες του καταναλωτή και του λιανικού
εμπορίου παραμένουν στη φάση της ανάπτυξης.

Λόγω της σημαντικής διολίσθησης που σημειώθηκε
στην ισοτιμία EURUSD, οι εξαγωγές και γενικά το
μέγεθος του εμπορικού πλεονάσματος
καταδεικνύουν ότι βρίσκονται στη φάση της
ανάπτυξης.

Η συνέχιση της εφαρμογής 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. ΠαραγωγήKατασκ. Παραγωγή
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Εμπ. Βιομηχανίας

Εμπ. Υπηρεσιών
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Ευρωζώνη - Τρέχουσα Συγκυρία: Θα παραμείνει το πολύ χαμηλό επίπεδο του 
πληθωρισμού

Το β΄ τρίμηνο του 2015, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε σε σχέση με αυτό του α΄
τριμήνου κατά 0,4%, ενώ ανοδικά αναθεωρήθηκε και ο ρυθμός ανόδου του α΄
τριμήνου του 2015 στο 0,5% (από 0,4%). Σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2014, το ΑΕΠ
αυξήθηκε κατά 1,5% (αρχικά: 1,2%) έναντι 1,2% (αρχικά: 1,0%) το α΄ τρίμηνο. Σε
σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2015, σημαντική συμβολή στην άνοδο του ΑΕΠ
προσέφεραν οι αυξημένες εξαγωγές (0,7 ποσοστιαίες μονάδες) και η ιδιωτική
κατανάλωση (0,2 π.μ.), ενώ αρνητική ήταν η συμβολή των επενδύσεων (-0,2 π.μ.).

Πολύ χαμηλά εξακολούθησε τον Αύγουστο να κινείται ο πληθωρισμός αποτελώντας
ένδειξη ότι η πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ δεν έχει ακόμη επιδράσει
σημαντικά στις τιμές. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη
τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε τον Αύγουστο, για τρίτο διαδοχικό μήνα, στο
0,2%. Επίσης, αμετάβλητος στο 1,0% παρέμεινε ο δομικός πληθωρισμός για
δεύτερο διαδοχικό μήνα. Από το διπλανό διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι παρά την
ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας ο πληθωρισμός δεν μπορεί να αυξηθεί
διότι πιέζεται έντονα πτωτικά από τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών του
πετρελαίου. Παράλληλα, μείωση στο 10,9% κατέγραψε τον Ιούλιο το ποσοστό
ανεργίας από 11,1% τους τρεις προηγούμενους μήνες και 11,6% τον Ιούλιο του
2014, αποτελώντας το χαμηλότερο από το Φεβρουάριο του 2012.

Η μικρή βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη που καταγράφηκε τον
Ιούλιο συνεχίστηκε τον Αύγουστο φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον
Ιούνιο του 2011. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ανήλθε στο 104,2 έναντι 104,0 τον Ιούλιο και 103,8 που γενικά αναμενόταν.
Συνεπώς, η μέση τιμή του δείκτη το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου διαμορφώθηκε στο
104,1 (β΄ τρ. 15: 103,7). Επιπλέον, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 0,4% σε
μηνιαία βάση, έναντι μείωσής τους κατά 0,2% τον Ιούνιο.

Επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος καταγράφηκε τον
Ιούλιο, αντανακλώντας την επίδραση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Η
προσφορά χρήματος βάσει του ορισμού Μ3 αυξήθηκε κατά 5,3% ετησίως (Ιούν.
15: 4,9%) ενώ βάσει του στενότερου ορισμού Μ1 κατά 12,1% (Ιούν. 15: 11,7%).
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Πληθωρισμός & Οικ. Δραστηριότητα
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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.

Ευρωζώνη: Πτωτική αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου ρυθμού σύγκλισης

14 Σεπτεμβρίου 2015

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. Η υποχώρηση των τιμών των μετοχών είχε πιο μικρή
αρνητική συμβολή.

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. Ενδεικτικό παράδειγμα,
αποτελεί το ποσοστό ανεργίας του Ιουλίου που διαμορφώθηκε στο
10,9% έναντι των προσδοκιών για 11,1%.
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Ευρωζώνη: Ανοδική αναθεώρηση στο 1,5% για το ρυθμό ανάπτυξης για το 
2015

14 Σεπτεμβρίου 2015

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 της τάξης του 0,5%.

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 ΑΕΠ και στο 1,9%
για την κατανάλωση (2014: 0,9%). Το αποτέλεσμα βάσης
που θα προκύψει κατά τη διάρκεια των β’ και γ’ τριμήνων,
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
1,9%), ιδιαίτερα εφόσον αποτυπωθεί η πιο θετική επίδραση
από το ακολουθούμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
της ΕΚΤ, μέσω της ενίσχυσης της τραπεζικής
χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα.

Λόγω της νέας υποχώρησης των διεθνών τιμών του
πετρελαίου κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του
Αυγούστου, αναθεωρήσαμε πτωτικά τις εκτιμήσεις μας για
τον πληθωρισμό. Συνεπώς, έως τις αρχές του 2016
εκτιμούμε ότι θα εξακολουθήσει να διαμορφώνεται
χαμηλότερα του 1,0%. Επιπλέον, ο δομικός πληθωρισμός
(core) εκτιμούμε ότι δεν θα υπερβεί το 1,5%.
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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 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.9 1.5

Κατανάλωση 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.9 1.9

Επενδύσεις 0.5 -0.5 0.3 0.6 1.4 -0.5 0.9 0.5 1.3 1.9

Δημόσιες Δαπάνες 0.3 0.2 0.2 0.2 0.6 0.3 0.3 0.3 0.8 1.2

Εξαγωγές 0.6 1.2 1.5 0.9 1.1 1.6 1.0 1.0 3.9 4.7

Εισαγωγές 1.3 1.1 1.7 0.9 2.3 1.0 0.7 0.7 4.5 5.3

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

Ποσοστό Ανεργίας 11.8 11.6 11.5 11.5 11.2 11.1 10.8 10.5 11.6 10.9

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-%
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2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Σεπτ. 15 0.9 1.4 1.7 1.8 0.4 0.1 1.1 1.7 2.1 3.0 2.9 2.7 11.6 11.0 10.6 10.1
Ιούν. 15 0,9 1.5 1.9 2.0 0.4 0.3 1.5 1.8 2.2 2.1 2.0 2.0 11.6 11.1 10.6 10.0

Προβλέψεις Ευρωσυστήματος για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της Ευρωζώνης

Πραγματικό ΑΕΠ 
(ετήσια ποσοστιαία 

μεταβολή)

Πληθωρισμός                              
(ΕνΔΤΚ, %)

Ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών (ως % 

του ΑΕΠ)
Ανεργία (%)

Πηγή: ECB: September 2015 & June 2015 "Eurosystem Staff Macroeconomic Projections for the Euro Area".
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EΚΤ: Προϋποθέσεις επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης
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Παρεμβατικό Επιτόκιο, Προσδοκίες της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό 
και Τιμές Εμπορευμάτων

20

Όπως αναμενόταν, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΚΤ
δεν υπήρξε αλλαγή στο ύψος των παρεμβατικών επιτοκίων και
γενικότερα στην ακολουθούμενη νομισματική πολιτική. Η μόνη
διαφοροποίηση αφορούσε το πρόγραμμα αγοράς αξιογράφων
και συγκεκριμένα το ανώτατο επιτρεπτό όριο αγοράς ανά έκδοση
που από το 25% ανήλθε στο 33%. Επίσης, τονίστηκε η ευελιξία του
προγράμματος, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει στο
μέλλον διαφοροποίηση βασικών παραμέτρων του όπως η χρονική
διάρκεια, το μέγεθος και η σύνθεσή του. Σε κάθε περίπτωση,
διευκρινίστηκε ότι η εξέλιξη του πληθωρισμού είναι αυτή που θα
προσδιορίσει την τελική διάρκεια του προγράμματος.

Ταυτόχρονα, δημοσιοποιήθηκαν οι επικαιροποιημένες
μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ. Σε σχέση με αυτές του
Ιουνίου, αναθεωρήθηκαν πτωτικά ο ρυθμός ανάπτυξης και
κυρίως ο πληθωρισμός.

Η νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου εκτιμούμε ότι θα
οδηγήσει σε βραδύτερη άνοδο του πληθωρισμού προς το στόχο
του 2,0%. Σε συνδυασμό με την αυξημένη μεταβλητότητα στις
διεθνείς αγορές και την αναμενόμενη επιβράδυνση του ρυθμού
ανάπτυξης της Κίνας θεωρούμε ότι αυξάνεται η πιθανότητα
επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Ως
πιθανότερο χρονικό σημείο για τη λήψη της συγκεκριμένης
απόφασης προσδιορίζουμε τις αρχές του 2016. Αντίθετα, το
γεγονός ότι η πτωτική πορεία του πληθωρισμού οφείλεται σε
αυτές τις εξωγενείς μεταβλητές και όχι στα στοιχεία που
αντανακλούν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα
συνηγορεί σε ασθενέστερη ποσοτική χαλάρωση, όταν η επίδραση
τους εκλείψει.
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Κίνα (Ι): Επιβράδυνση αναμένεται για το β’ εξάμηνο του 2015 
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Δεδομένης της αβεβαιότητας για την ποιότητα των οικονομικών στοιχείων που
ανακοινώνονται στην Κίνα, για να διερευνήσουμε το βαθμό επιβράδυνσης του
ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, χρησιμοποιούμε κάποιες μεταβλητές, οι οποίες
μπορούν να προσεγγίσουν εύστοχα την οικονομική δραστηριότητα, όπως είναι ο
όγκος ή η αξία των εισαγωγών σιδήρου και χάλυβα, η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας, τα φορτία που μεταφέρονται σε λιμάνια και σιδηροδρομικούς σταθμούς,
καθώς και οι διεθνείς τιμές κάποιων μετάλλων που χρησιμοποιούνται ευρέως στη
βιομηχανική παραγωγή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, συμπεραίνουμε ότι ο
ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ μπορεί να διαμορφωθεί στο
6,5%-6,9%, έναντι του 7,0% του α’ εξαμήνου του 2015. Συνεπώς, τα έως τώρα
διαθέσιμα στοιχεία δεν καταδεικνύουν σημαντική κάμψη του ρυθμού ανάπτυξης
της οικονομίας. Επιπλέον, οι συγκλίνουσες προβλέψεις (consensus forecast,
Bloomberg) αναμένουν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,7% για το 2016 και 6,9%
για το 2017.

Σε νέα μείωση των βασικών παρεμβατικών επιτοκίων κατά 25 μ.β. προχώρησε στα
τέλη Αυγούστου η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας προκειμένου να στηρίξει τη
χρηματιστηριακή αγορά που συνέχιζε να παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Πιο
συγκεκριμένα, το βασικό επιτόκιο δανεισμού (έως ένα έτος) διαμορφώνεται πλέον
στο 4,60% και των καταθέσεων στο 1,75% (ενός έτους). Σημειώνεται ότι η
προηγούμενη μείωση των εν λόγω επιτοκίων είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.
Ταυτόχρονα, προέβη σε μειώσεις του υποχρεωτικού ποσοστού ρευστών διαθεσίμων
(targeted reserve requirement ratio) σε επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα στις 11/08 άλλαξε
τον τρόπο καθορισμού της τιμής έναρξης της διαπραγμάτευσης του κινεζικού
νομίσματος με το δολάριο των ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, το κινέζικο νόμισμα
υποτιμήθηκε κατά 1,8% στη διάρκεια της μέρας και σε συνδυασμό με τη μείωση των
βασικών επιτοκίων κατά 3,1% έως τις 26/08. Έκτοτε, υπήρξε διόρθωση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας και η υποτίμηση περιορίστηκε στο 2,6% στις 31/08.
Σημειώνεται πως τον Αύγουστο τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Κίνας μειώθηκαν
κατά $ 94 δισ.

Περαιτέρω υποχώρηση στις 47,3 μονάδες σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του
Αυγούστου στον πρόδρομο μεταποιητικό δείκτη PMI, αποτελώντας το χαμηλότερο
επίπεδο από το Μάρτιο του 2009. Επιπλέον, πρόκειται για τον έκτο διαδοχικό μήνα
που υποδηλώνει συρρίκνωση του τομέα της μεταποίησης (τιμή υπό των 50 μονάδων).
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Παρότι δεν υπάρχουν μεσοπρόθεσμα στοιχεία που να παραπέμπουν σε μια σοβαρή κυκλική
διόρθωση στην Κίνα, μια σειρά ενδείξεων σε διαρθρωτικό επίπεδο παραμένουν ανησυχητικές.
Ειδικότερα, ο συνδυασμός μιας υπερτιμημένης μετοχικής αγοράς, της τάσης υποτίμησης του
νομίσματος αλλά και, κυρίως, του υψηλού επιπέδου του δανεισμού και του υψηλού ρυθμού
της πιστωτικής επέκτασης σε σχέση με το ΑΕΠ αυξάνουν τον κίνδυνο ενός έντονου
κλυδωνισμού. Τα συμπτώματα αυτά αποτελούν συνδυασμό αυτών που κυριάρχησαν πριν
από τις κρίσεις στις ΗΠΑ (2000 , 2008) και την Ιαπωνία (1989), σε σχέση με την υπερτίμηση
των μετοχικών αγορών και την υπερ-συσσώρευση κεφαλαίου, αλλά και της κρίσης των
αναδυομένων αγορών το 1998 όπου η πιστωτική επέκταση των συνδεμένων με το δολάριο
οικονομιών υπερέβη κατά πολύ το ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης. Παρά το ότι ο συνολικός
δανεισμός έχει φτάσει στο 200% του ΑΕΠ, στο στάδιο αυτό η κινεζική οικονομία εξακολουθεί
να είναι σχετικά προστατευμένη λόγω των υψηλών συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Όμως, από το 2011 παρατηρείται μια σημαντική αντιστροφή της μέχρι πρότινος πτωτικής
τάσης του λόγου της προσφοράς χρήματος (Μ2) προς τα συναλλαγματικά αποθέματα. Η
ανοδική τάση που τείνει να διαμορφωθεί καταδεικνύει τις σημαντικές δυνάμεις πίσω από
την τάση υποτίμησης του γουάν καθώς ο ρυθμός της εγχώριας πιστωτικής επέκτασης είναι
υψηλότερος της συσσώρευσης συναλλαγματικών αποθεμάτων. Οι προσδοκίες για
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης κάτω του 7% επιδεινώνουν την τάση αυτή, αυξάνοντας
την πιθανότητα κερδοσκοπικών επιθέσεων στο νόμισμα, που με τη σειρά της πιθανόν να
οδηγήσει σε νέα απώλεια συναλλαγματικών αποθεμάτων αυξάνοντας έτσι την πίεση για
περαιτέρω υποτίμηση.

Θα πρέπει στο στάδιο αυτό να σημειώσουμε ότι η στροφή της κινεζικής οικονομίας που
επιχειρείται από τις εξαγωγές και τις επενδύσεις στην κατανάλωση, είναι συνεπής με, τη
μείωση των εξωτερικών πλεονασμάτων, τη μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων και την
αποδυνάμωση του γουάν. Το ότι η στροφή αυτή επιχειρείται σε περιβάλλον υπερβάλλουσας
ρευστότητας προσθέτει ένα ακόμα βαθμό δυσκολίας και κινδύνου.

Ο συνδυασμός των δυνάμεων αυτών αποτελεί έναν εν δυνάμει σημαντικό κλυδωνισμό για την
παγκόσμια οικονομία κυρίως μέσα από τον περιορισμό της ρευστότητας που συνεπάγεται η
συρρίκνωση των συναλλαγματικών αποθεματικών της Κίνας.
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Οι ανησυχίες για την Κίνα αποδυναμώνουν το δολάριο των ΗΠΑ για δυο
λόγους: α) οι αγορές βρίσκονται στη διαδικασία προεξόφλησης της αρχής
της ανόδου των επιτοκίων της FED, οπότε οποιαδήποτε επιδείνωση στην
αντίληψη για τον επενδυτικό ή οικονομικό κίνδυνο είναι αρνητική για το
νόμισμα και β) καθώς διαγράφεται μια περίοδος όπου πιθανόν η
Κεντρική Τράπεζα της Κίνας θα προσπαθεί να αναχαιτίσει μια γρήγορη
υποτίμηση του γουάν ιδιαίτερα έναντι του δολαρίου, το εργαλείο αυτό
θα είναι κατά πάσα πιθανότητα τα αποθέματα των αμερικανικών
ομολόγων. Έτσι βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου τόσο το βασικό
αποθεματικό νόμισμα (το δολάριο) αλλά και το νόμισμα το οποίο
θεωρείται, μακροχρόνια, διάδοχος αυτού (το γουάν) περιβάλλονται
από αυξημένη αβεβαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό ωφελούνται άλλα
αποθεματικά νομίσματα (ευρώ) αλλά και ο χρυσός.

Το ενδεχόμενο μιας σημαντικής μείωσης των συναλλαγματικών
αποθεμάτων της Κίνας με μαζική πώληση αμερικανικών ομολόγων
αναμένεται να δράσει αρνητικά στις διεθνείς αγορές καθώς αποτελεί μια
δύναμη αντίθετη στις στρατηγικές ποσοτικής χαλάρωσης των υπόλοιπων
κεντρικών τραπεζών. Κατά την πρόσφατη διόρθωση δεν παρατηρήσαμε
άνοδο των αποδόσεων, πιθανών όμως λόγω υπερκάλυψης των
πωλήσεων της κεντρικής τράπεζας από την αγορά. Όπως και στις
παρεμβάσεις (QE) της FED στην αγορά, συνήθως η αγορά υπερκαλύπτει
τις κινήσεις της κεντρικής τράπεζας καθώς αυτές σηματοδοτούν αλλαγές
στην τάση (π.χ. όταν η FED αγόραζε ομόλογα, βελτιωνόταν το επενδυτικό
κλίμα και οι επενδύτες υποκαθιστούσαν ομόλογα με μετοχές). Η
διαδικασία αυτή δημιουργεί μια ισχυρή θετική συσχέτιση των αγορών
ομολόγων της κεντρικής τράπεζας με ριψοκίνδυνες αξίες, αλλά και μια
μικρότερη θετική με τις αποδόσεις των μακροχρόνιων ομολόγων ($).
Ανάλογες στατιστικές παρατηρούμε και με τις συσχετίσεις των κινεζικών
αποθεμάτων με τις διεθνείς αγορές. Παρατηρούμε ότι μόνο στα
βραχυπρόθεσμα ομόλογα των ΗΠΑ παρατηρείται η αναμενόμενη
αρνητική συσχέτιση με τις αποδόσεις.

Συντελεστές Συσχέτισης Αγορών με Συναλλαγματικά 
Αποθέματα Κίνας (μηνιαίες μεταβολές %)

5ετη 10ετη

S&P500 62% 41%

Eurostoxx50 46% 35%

MSCI 
Αναδυομένων

64% 50%

Εμπορεύματα
(CCI Index)

68% 54%

Αποδόσεις 2 ετών 
ΗΠΑ

-19% -9%

Αποδόσεις 30 
ετών ΗΠΑ

31% 14%

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε σημαντική
συσχέτιση μεταξύ των μεταβολών των κινεζικών
αποθεμάτων και αποδόσεων των αγορών. Η συσχέτιση
αυτή είναι ιδιαίτερα δυνατή τα τελευταία πέντε χρόνια.
Εάν και μια σχέση συσχέτισης δεν είναι αναγκαστικά και
σχέση αιτίασης, από την εποχή του Greenspan ακόμα έχει
συνδεθεί η συσσώρευση των κινεζικών αποθεμάτων με
της χαμηλές αποδόσεις των ομολόγων και το θετικό
επενδυτικό κλίμα (το περίφημο “conundrum”). Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο μια μείωση των κινεζικών αποθεμάτων
θα αποτελούσε έναν αρνητικό κλυδωνισμό για το
παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα.
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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 οριακά στη φάση της ύφεσης, ενώ σύμφωνα με το γενικό
πρόδρομο δείκτη (που αποτελεί τη σύνθεση έξι επιμέρους
πρόδρομων δεικτών) η οικονομία παραμένει εμφανώς στη φάση
της επιβράδυνσης και είναι κοντά στην επιστροφή της στη φάση
της ταχύτερης ανάπτυξης. Επιπλέον, εκτιμούμε ότι η επιστροφή
στη φάση της επιβράδυνσης για τον τομέα της μεταποίησης είναι
πιθανότερη, σε σχέση με την παραμονή του στη φάση της ύφεσης.

Για τις μετοχές, η μετάβαση από τη φάση της επιβράδυνσης στη
φάση της ύφεσης είναι αρνητική. Αντίθετα, για τα ομολόγα
(κρατικά και εταιρικά) η συγκεκριμένη μετάβαση οδηγεί σε
υψηλότερη επίδοση (μέση μηνιαία πραγματική απόδοση). Βέβαια,
στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται οι συνθήκες για την αύξηση
της αβεβαιότητας του επενδυτικού κλίματος.

* Σε σχέση με την απόδοση του USD Cash
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Σωρευτική αρνητική πραγματική απόδοση 5,1% σημειώθηκε στις
αμερικανικές μετοχές κατά τη διάρκεια που η οικονομία βρίσκεται
στη φάση της επιβράδυνσης, χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης
μέσης τιμής (2,5%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από
το 1994 και ύστερα, διότι κατά τη διάρκεια του Αυγούστου ο
δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 6,3%.

Ο δείκτης P/E διαμορφώνεται αρκετά χαμηλότερα έναντι της
αντίστοιχης μέσης τιμής για τη φάση της ανάπτυξης (18,3) του οικ.
κύκλου από το 1994 και ύστερα, διότι κατά τη διάρκεια του
Αυγούστου υποχώρησε κατά περίπου μιάμιση μονάδες.

Το επενδυτικό κλίμα (ΑΑΙΙ Index) έχει πλέον εισέλθει σε αρνητικό
έδαφος και διανύει τη δική του φάση ύφεσης. Η ποσοτική
ανάλυση στις ιστορικές του τιμές καταδεικνύει ότι όταν ο
συγκεκριμένος δείκτης βρίσκεται στη φάση της ύφεσης
καταγράφεται έντονα αρνητική απόδοση στις τιμές των μετοχών.
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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%.

*

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AAII Index (Bull - Bears)

Σημείωση: Παρουσιάζεται η διαφορά μεταξύ του ποσοστού των αισιόδοξων ιδιωτών επενδυτών
(bullish) για τους επόμενους 6 μήνες έναντι των απαισιόδοξων (bearish) στην αμερικανική αγορά
μετοχών. Έχει χρησιμοποιηθεί κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων.
Πηγή: AAII, Sentiment Survey
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Αναλύουμε την σχέση BULL-BEAR (AAII Index) με την τεχνική των
τεταρτημορίων και υπολογίζουμε τις αναμενόμενες αποδόσεις για μια
σειρά επενδύσεων. Παρατηρούμε η σχέση αυτή έχει εισέρθει στο
στάδιο της ύφεσης, δηλαδή οι «απαισιόδοξοι» επενδυτές είναι
περισσότεροι από τους «αισιόδοξους» και η τάση παραμένει καθοδική.

Παρατηρούμε ότι ο δείκτης ΑΑΙΙ έχει σημαντική προβλεπτική
ικανότητα καθώς σε περιόδους «ύφεσης» παρατηρούνται πολύ
σημαντικές στατιστικά αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα (γύρω στο 7%
ετησιοποιημένο με Sharpe ratios πάνω από 2) ενώ παράλληλα
παρατηρούνται διορθώσεις στις μετοχικές αγορές (ΗΠΑ και ΕΖ ) της
τάξης του 8% και 11% με σχετική στατιστική σημαντικότητα.
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι δεν παρατηρείται συσχέτιση με τις
μετοχές των αναδυομένων αγορών, αλλά ούτε και με τα εμπορεύματα
έκτος του χρυσού που παρουσιάζει ενδιαφέρον σε τέτοιες περιόδους.
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ΗΠΑ: Κρατικά Ομόλογα
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch Treasury Master (USD) - Total Return Index

Σωρευτική πραγματική απόδοση 0,5% σημειώθηκε στα αμερικανικά
κρατικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η οικονομία βρίσκεται στη
φάση της επιβράδυνσης, χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης
τιμής (2,9%) 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 υψηλότερο (κατά 60 μβ) 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, αλλά σε μικρό
βαθμό διότι θεωρούμε ότι η αγορά ομολόγων εξακολουθεί να
προεξοφλεί πολύ βραδεία επιστροφή στην «κανονικότητα» από την
FED, ακόμα και στην περίπτωση που προβεί στην αύξηση του
επιτοκίου κατά τη διάρκεια του 2015.
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ΗΠΑ: Πρόβλεψη σε ορίζοντα εξαμήνου για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα
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Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία του
Αυγούστου 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
Φεβρουάριο του 2016) θα είναι 0,3% από -0,3%
που ήταν τον Αύγουστο.

H υπερβάλλουσα απόδοση που εκτιμήσαμε για το
Φεβρουάριο, αντιστοιχεί στην αύξηση της
απόδοσης (yield) του δεκαετούς ομολόγου κατά
περίπου 10 μβ (περίπου στο 2,30%), σε σύγκριση με
εκείνη του Αυγούστου. Οι βασικοί παράγοντες, οι
οποίοι σύμφωνα με τα υποδείγματά μας, οδηγούν σε
μικρή αύξηση της υπερβάλλουσας απόδοσης και
κατά συνέπεια σε μικρή αύξηση της απόδοσης
(yield), με βάση τα στοιχεία του Αυγούστου, είναι η
μείωση στην κλίση της καμπύλης των αποδόσεων, η
αύξηση του δείκτη VIX και η μετάβαση του
πρόδρομου δείκτη ISM Manufacturing στη φάση
της ύφεσης, η οποία είναι πιο υποστηριχτική για τις
τιμές των κρατικών 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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ΗΠΑ: Εταιρικά Ομόλογα

14 Σεπτεμβρίου 2015

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

Σωρευτική αρνητική πραγματική απόδοση 1,3% σημειώθηκε
στα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η
οικονομία βρίσκεται στη φάση της επιβράδυνσης,
χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής (2,9%) 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 υπερβαίνει (κατά περίπου 40 μβ) 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 επίσης ξεπερνά (κατά περίπου 40
μβ) τη μέση τιμή για τη φάση της επιβράδυνσης του οικ.
κύκλου από το 1994 και ύστερα.
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Όπως αναφέραμε, τον Αύγουστο η οικονομία εξακολούθησε να
βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης για ένατο 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. Όμως, λόγω της εφαρμογής
των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης καθώς και της ενδεχόμενης
διεύρυνσης – αύξησης του συγκεκριμένου προγράμματος (που
ενισχύει τη ζήτηση για ομόλογα), η τρέχουσα φάση της ανάπτυξης
ενδεχομένως να είναι θετική και για τα ομόλογα.

Όμως, στο ενδεχόμενο επιδείνωσης των οικονομιών των ΗΠΑ και της
Κίνας είναι πιθανό να ακυρωθούν οι δυνάμεις αυτές, καθώς οι αγορές
θα προεξοφλούν αρνητική επίδραση.

1.51

0.05 0.03 0.07

-0.85

0.73
0.31 0.15

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

Euro Stoxx 50 Government Bonds
(Germany)

Corporate Bonds EUR Cash

Μέση μηνιαία πραγματική απόδοση

Φάση της Ανάπτυξης Φάση της Επιβράδυνσης

* Σε σχέση με την απόδοση του EUR Cash

33

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

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

Οικονομικός κύκλος του Δείκτη Οικ. Κλίματος

EXPANSION

RECESSION

DOWNTURN

RECOVERY

Ιαν. 2007

Αύγ. 2015Τιμές υψηλότερες του
μακροχρόνιου μέσου όρου

Τιμές χαμηλότερες του
μακροχρόνιου μέσου όρου



-10

0

10

20

30

40

50

60

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

πλήθος μηνών

Euro Stoxx 50: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις στη 
Φάση της Ανάπτυξης

Μέση Τιμή στη Φάση της Ανάπτυξης Δεκ14-Aυγ15
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Σωρευτική πραγματική απόδοση 3,3% σημειώθηκε στις μετοχές
της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια που η οικονομία βρίσκεται στη
φάση της ανάπτυξης, χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης
τιμής (9,3%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από το
1994 και ύστερα, διότι κατά τη διάρκεια του Αυγούστου ο
δείκτης Euro Stoxx 50 υποχώρησε κατά 9,3%.

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
Αυγούστου υποχώρησε κατά περίπου δύο μονάδες.

Ο ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος Μ3 εξακολουθεί να
υπολείπεται σημαντικά έναντι του M1, δηλαδή η προκύπτουσα
υπερβάλλουσα ρευστότητα δεν έχει διοχετευτεί ακόμα στην
οικονομία και «χρησιμοποιείται» στις αγορές, εξέλιξη που
είναι υποστηρικτική για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

0

10

20

30

40

50

60

70

Ιαν-95 Ιαν-00 Ιαν-05 Ιαν-10 Ιαν-15

Euro Stoxx 50: P E Ratio

Εuro Stoxx 50: P E Ratio Μέση Τιμή της Φάσης της Ανάπτυξης

34

*Για τον υπολογισμό της πραγματικής απόδοσης του τελευταίου μήνα, χρησιμοποιούμε την 
αρχική εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό.
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Ευρωζώνη: Γερμανικά Κρατικά Ομόλογα

14 Σεπτεμβρίου 2015

Σωρευτική αρνητική πραγματική απόδοση 1,1% σημειώθηκε στα
γερμανικά κρατικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η οικονομία
βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης, σχεδόν παρόμοια με την
αντίστοιχη μέση τιμή (-0,9%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ.
κύκλου από το 1994 και ύστερα.

Η κλίση της καμπύλης των αποδόσεων (10Υ-2Υ) εξακολουθεί να
διαμορφώνεται πλησίον της μέσης τιμής της κλίσης (95 μβ) για τη
φάση της ανάπτυξης του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα.

Θεωρούμε ότι είναι πιθανή η αύξηση 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 πιθανής επέκτασης του
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ. Σε κάθε
περίπτωση, αναμένουμε υψηλή μεταβλητότητα καθώς οι αγορές
ομολόγων από την ΕΚΤ θα αντιμάχονται τη θετική οικονομική
δυναμική.

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

*
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Ευρωζώνη: Πρόβλεψη σε ορίζοντα εξαμήνου για τα γερμανικά κρατικά 
ομόλογα

14 Σεπτεμβρίου 2015

Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία του Αυγούστου 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 (το Φεβρουάριο του 2016)
θα είναι -5,5%. Η διαφορά που απεικονίζεται στο διπλανό
διάγραμμα οφείλεται κυρίως στις αποφάσεις 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 το Φεβρουάριο του 2016 που
εκτιμήσαμε, αντιστοιχεί στην αύξηση της απόδοσης του
δεκαετούς γερμανικού ομολόγου κατά περίπου 90μβ
(περίπου στο 1,60%) σε σύγκριση με εκείνη του Αυγούστου.
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 μείωση που σημειώθηκε
στην κλίση και την κυρτότητα της καμπύλης των αποδόσεων
και στην πραγματική απόδοση των πενταετών ομολόγων κατά
τη διάρκεια του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου.

Η αύξηση της απόδοσης (yield) 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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Από το τέλος του Αύγουστου του 2014 η ισοτιμία EURUSD
έχει υποχωρήσει κατά 14,6%, μέγεθος που αντιστοιχεί σε
περίπου 1,4 τυπικές αποκλίσεις. Παράλληλα με την πτώση
αυτή παρατηρήσαμε και μια ακόμη μεγαλύτερη του διετούς
spread Γερμανίας-ΗΠΑ στο πλαίσιο της προεξόφλησης της
πολιτικής της ποσοτικής χαλάρωσης της ECB (κατά 2,3 τ.α.)

Σε συνέχεια της παρατήρησης που κάναμε τον Απρίλιο, το
τελευταίο δωδεκάμηνο τα οικονομικά στοιχεία συνεχίζουν
να βελτιώνονται υπέρ της Ευρωζώνης. Από τον Αύγουστο
του 2014 το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης (κινητός
μ.ο. 3μηνών) έναντι των ΗΠΑ αυξήθηκε σωρευτικά κατά 1,6
τυπικές αποκλίσεις. Παράλληλα, ένα πλήθος άλλων
παραγόντων συνεχίζουν να βελτιώνονται υπέρ της
Ευρωζώνης σημαντικά: Οι διαφορές μεταξύ Ευρωζώνης –
ΗΠΑ στους ετήσιους ρυθμούς νομισματικής ανάπτυξης Μ2
και Μ1 (2,7 και 2,9 τ.α. αντιστοίχως), στον πληθωρισμό (2,1
τ.α.) αλλά και στη σχέση του δείκτη ISM της μεταποίησης με
το Δεικτη Οικονομικού Κλίματος (3,1 τ.α.).

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι παρατηρείται από τον
Μάιο μια σχετική απόκλιση πλέον της πορείας του EURUSD
και του διετούς spread το οποίο θα μπορούσε να
σηματοδοτεί ότι η αγορά επικεντρώνεται λιγότερο πλέον
στον συνδυασμό της ρητορικής της ΕΚΤ, της υποχώρησης
της τιμής του πετρελαίου και στα σημάδια
αποπληθωρισμού στην Ευρωζώνη, και περισσότερο στα
οικονομικά στοιχεία αλλά και στον παράγοντα Κίνα που
αναλύσαμε στα προηγούμενα.

Μια σειρά από εκτιμήσεις μας που βασίζονται σε
συνδιακυμάνσεις της ισοτιμίας με οικονομικά στοιχεία
αλλά και άλλες αγορές δίνουν κατά μέσο όρο μια
δίκαιη τιμή γύρω στο 1,23. Η τιμή αυτή δεν είναι
πιθανόν συντηρήσιμη μακροχρόνια όσο η Ευρωζώνη
δεν προχωρεί σε βαθύτερη ενοποίηση και κατά
συνέπεια συνεχίζει να κυριαρχεί στο ευρώ το discount
«ατελούς οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης»
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch Euro Corporate Master (Euro) – Total 
Return Index

Σωρευτική αρνητική πραγματική απόδοση 1,5% σημειώθηκε
στα εταιρικά ομόλογα της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια που η
οικονομία βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης, χαμηλότερα
έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής (-0,9%) 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. 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 ανάπτυξης του οικ. κύκλου από το 2003 και ύστερα.
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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.

Η μεταβλητότητα των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των
γερμανικών ομολόγων έχει μειωθεί σημαντικά από τον Ιούλιο και
ύστερα, ενώ προηγήθηκε περίοδος πολύ υψηλής μεταβλητότητας
καθώς οι αποδόσεις αυξήθηκαν αλματωδώς.

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

Οι δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας των μετοχών έχουν πλέον
υπερβεί τη μακροχρόνια μέση τιμή τους. Επιπλέον, ο δείκτης που
μετρά τη διακύμανση της τεκμαρτής μεταβλητότητας του
αμερικανικού χρηματιστηριακού δείκτη (VVIX) ανήλθε σε
υψηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με τις προηγούμενες μεγάλες
κρίσεις (Lehman Brothers, κρίση χρέους στην Ευρωζώνη).
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O δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών της
Τράπεζας Πειραιώς και ο αντίστοιχος
δείκτης Χρηματοπιστωτικής Πίεσης του
St. Louis Fed καταδεικνύουν ότι οι
συνθήκες εξακολουθούν να είναι
χαλαρές.

Όμως, η επεξεργασία των στοιχείων του
Αυγούστου κατέδειξε τάση προς
σφιχτότερες συνθήκες, λόγω των
επιπτώσεων που συνδέονται με τη
αυξημένη αβεβαιότητα στην Κίνα.

Στην περίπτωση που ο δείκτης ανέλθει
σε επίπεδο υψηλότερο της μίας τυπικής
απόκλισης πάνω από το μακροχρόνιο
μέσο όρο (υποδηλώνοντας αισθητά
σφιχτότερες συνθήκες) τότε αποτελεί
αποτρεπτικό παράγοντα για τη Fed να
προβεί στην αύξηση του παρεμβατικού
επιτοκίου.
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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.

Στην περίπτωση που ο δείκτης ανέλθει σε
επίπεδο υψηλότερο της μίας τυπικής
απόκλισης πάνω από το μακροχρόνιο
μέσο όρο (υποδηλώνοντας αισθητά
σφιχτότερες συνθήκες) τότε αποτελεί
επιπλέον λόγο για τη διεύρυνση –
παράταση του προγράμματος της
ακολουθούμενης ποσοτικής χαλάρωσης
από την ΕΚΤ.
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(1): EXPANSION(2): DOWNTURN

(4): RECOVERY(3): RECESSION
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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.

49


