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Σύνοψη

• Η διεθνής οικονομία παραμένει σε τροχιά επιδείνωσης, η οποία επεκτάθηκε από τις αναδυόμενες οικονομίες
και τις πιέσεις στις πρώτες ύλες, στη μεταποίηση των ΗΠΑ (εν μέρει μέσω και του δυνατού δολαρίου) και τώρα
παρουσιάζει ενδείξεις εξάπλωσης στην υπόλοιπη οικονομία των ΗΠΑ, την Ευρώπη και τις υπόλοιπες
ανεπτυγμένες οικονομίες. Στη φάση αυτήν, η μακροοικονομική επιδείνωση αναμένεται να διατηρηθεί αλλά η
πιθανότητα για ύφεση το 2017 έχει μεν αυξηθεί, αλλά δεν αποτελεί το βασικό σενάριο. Στα θετικά παρατηρούμε
οριακά σημάδια σταθεροποίησης στο μεταποιητικό τομέα των ΗΠΑ.

• Στις αγορές παρατηρούνται πιέσεις που αρχίζουν να κρίνονται υπερβολικές αξιολογούμενες μόνον από
μακροοικονομική σκοπιά. Η απάντηση βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα στο ότι η διεθνής οικονομία και οι
αγορές παραμένουν υπό την επίδραση των δυνάμεων απομόχλευσης που ξεκίνησαν με την μεγάλη ύφεση του
2007. Στο πλαίσιο αυτό οι αποτιμήσεις των μετοχών κρίνονται ακόμα «ακριβές», καθώς παρά τα χαμηλά επιτόκια
(που θα δικαιολογούσαν ψηλές αποτιμήσεις) δεν παρατηρείται ακόμα νομισματική «ομαλότητα» που θα
ανιχνευόταν σε μια αύξηση του δανεισμού αλλά και της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος. Παράλληλα, οι
αποταμίευσες στις ΗΠΑ παραμένουν σε ανοδική τροχιά, ενώ η εξέλιξη των στοιχείων της Κίνας αναμένεται να
συνεχίσει να αποτελεί σημαντική πηγή αποπληθωριστικών πιέσεων όχι μόνο λόγω της οικονομικής
επιβράδυνσης αλλά και λόγω της διαρκούς μείωσης των αποθεμάτων η οποία περιορίζει σε σημαντικό βαθμό
την παγκόσμια ρευστότητα.

• Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η προσπάθεια της FED να «ομαλοποιήσει» τη νομισματική της πολιτική
αποδεικνύεται άκαιρη βάζοντας σε κίνδυνο την αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας, επιφέροντας σοβαρές
επιπτώσεις στις αγορές αλλά και στο δολάριο των ΗΠΑ. Παράλληλα βρισκόμαστε κατά πάσα πιθανότητα προ
μιας περιόδου όπου όλες οι κεντρικές τράπεζες θα προσπαθήσουν να στηρίξουν τις οικονομίες τους μέσα από
μια εντατικοποίηση των μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών (αρνητικά επιτόκια, ποσοτική χαλάρωση). Η
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών μακροχρόνια παραμένει αμφισβητήσιμη, στο βαθμό που δεν υπάρχει
ισχυρή αναμενόμενη ζήτηση ή/και υψηλή παραγωγικότητα, ενώ στο στάδιο αυτό σημαντική θετική επίδραση θα
μπορούσε να έχει μια δημοσιονομική επέκταση βασισμένη στα πολύ χαμηλά επιτόκια κρατικού δανεισμού.
Επίσης, η ταυτόχρονη εντατικοποίηση των νομισματικών πολιτικών δεν θα έχει καθαρούς νικητές σε έναν
νομισματικό πόλεμο, με αποτέλεσμα την αναζήτηση από τους επενδυτές οχημάτων διαφύλαξης αξίας σε
νομίσματα χώρων με πλεονασματικούς ισολογισμούς, αλλά και σε πολύτιμα μέταλλα.
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Executive Summary: Οικονομία ΗΠΑ & FED

16/02/16

• Στην παρούσα έκδοση αναθεωρήσαμε πτωτικά το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που εκτιμούμε για το 2016
στο 1,8% (από 2,2% στην ακριβώς προηγούμενη έκδοση), καθώς οι περισσότεροι πρόδρομοι δείκτες
επιδεινώθηκαν, ενώ η πρώτη εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης του δ’ τριμήνου του 2015 κατέδειξε μεγάλη
επιβράδυνση. Επίσης, ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός σύγκλισης που εκτιμούμε ποσοτικά της οικονομίας
αναθεωρήθηκε καθοδικά στο 1,8% (από 2,1% στο αμέσως προηγούμενο δελτίο και 3,1% που εκτιμούσαμε πριν
από επτά μήνες), καθώς τα στοιχεία τόσο των πρόδρομων δεικτών όσο και των χρηματοπιστωτικών αγορών
επιδεινώθηκαν αρκετά.

• Πιο ανησυχητική εξέλιξη εκτιμούμε ότι είναι η μεγάλη επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης της δραστηριότητας
που κατέδειξε ο πρόδρομος δείκτης ISM του τομέα των υπηρεσιών, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης του
δευτερογενούς τομέα της οικονομίας εξακολουθεί να υποδηλώνει συρρίκνωση της δραστηριότητάς του.
Επιπλέον, ανησυχητική ένδειξη για την κατανάλωση αποτελεί η μείωση των πρόδρομων δεικτών καταναλωτικής
εμπιστοσύνης και η αυξητική τάση που παρατηρείται στην αποταμιευτική ροπή των νοικοκυριών. Επίσης, το
περιθώριο της απόδοσης των εταιρικών ομολόγων (σε σύγκριση με εκείνη των κρατικών ομολόγων) καταδεικνύει
μια συνεχιζόμενη αυξανόμενη τάση, αντανακλώντας αυξημένο κόστος δανεισμού, αλλά και αρνητική διάθεση
στην ανάληψη επενδυτικού ρίσκου. Παράλληλα, διαφαίνεται (έως τώρα) ότι η μεγάλη υποχώρηση των τιμών
ενέργειας περισσότερο δυσχεραίνει παρά ευνοεί την αμερικανική οικονομία, η οποία έχει μετατραπεί πλέον σε
παραγωγό από αμιγή εισαγωγέα πετρελαίου.

• Η FED εκτιμούμε ότι το 2016 θα διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο τρέχον επίπεδο (0,25%-
0,50%) ή το πολύ να προχωρήσει σε μία αύξηση (στο 0,50%-0,75%) κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του
2016, εφόσον ο πληθωρισμός και ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας θα έχουν αυξηθεί.
Εξακολουθούμε να εκτιμούμε ότι η FED αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία της σύσφιξης της πολιτικής της
στη φάση της επιβράδυνσης του οικονομικού κύκλου η οποία συνάδει με ουδέτερη νομισματική πολιτική.
Επιπλέον, οι αυξανόμενοι κίνδυνοι από το διεθνές περιβάλλον αυξάνουν την πιθανότητα να ωθήσουν την
αμερικανική οικονομία σε ύφεση ή έντονη επιβράδυνση που απαιτούν χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.
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Executive Summary: Οικονομία Ευρωζώνης & EKT
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• Όπως και στην περίπτωση της αμερικανικής οικονομίας, αναθεωρήσαμε καθοδικά το μέσο ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης της Ευρωζώνης που εκτιμούμε για το 2016 στο 1,5% (από 1,7% στην ακριβώς προηγούμενη
έκδοση). Επίσης, ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός σύγκλισης της οικονομίας που εκτιμούμε ποσοτικά αναθεωρήθηκε
έντονα πτωτικά στο 1,3% (από 1,9% στο αμέσως προηγούμενο δελτίο), καθώς τα στοιχεία τόσο των πρόδρομων
δεικτών όσο και των χρηματοπιστωτικών αγορών επιδεινώθηκαν αρκετά.

• Το ακολουθούμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και οι χαμηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου
μπορούν να στηρίξουν την ταχύτερη μεγέθυνση της εσωτερικής ζήτησης και κατ’ επέκταση του συνολικού ΑΕΠ.
Όμως, βασικό ζητούμενο παραμένει το εάν η αυξημένη ρευστότητα που διοχετεύεται από την ΕΚΤ στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μετουσιωθεί σε σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην ταχύτερη ανάκαμψη της κατανάλωσης και των επενδύσεων.

• Αντίθετα, τα αρνητικά στοιχεία σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα της Κίνας και κατ’ επέκταση του
συνολικού διεθνούς εμπορίου αποτελούν αρνητικό παράγοντα για την εξαγωγική δραστηριότητα της Ευρωζώνης.
Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγή και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
κατέδειξαν αξιοσημείωτη επιδείνωση. Παράλληλα, η αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τους ισολογισμούς των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των ευρωπαϊκών τραπεζών και τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της
Πορτογαλίας (καθώς και άλλων χωρών – μελών της περιφέρειας της Ευρωζώνης) κάμπτουν τη διάθεση ανάληψης
επενδυτικού κινδύνου.

• Σχεδόν βέβαιη θεωρείται η μείωση του deposit facility rate στο -0,40% (από το -0,30%) από την ΕΚΤ στην
ερχόμενη συνεδρίαση του Μαρτίου. Αρκετά πιθανή θεωρείται επίσης η τροποποίηση των όρων του
ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, είτε μέσω της χρονικής επέκτασης της ελάχιστης
διάρκειας του προγράμματος, είτε μέσω της αύξησης του μηνιαίου ποσού αγοράς τίτλων, είτε μέσω της
διεύρυνσης των κατηγοριών των τίτλων που θα περιλαμβάνονται στις αγορές της ΕΚΤ. Περαιτέρω μείωση του
deposit facility rate είναι πιθανή στις επόμενες συνεδριάσεις του 2016. Επιπλέον, η αναθεώρηση της πολιτικής
της FED για ηπιότερη – βραδύτερη επιστροφή στη «κανονικότητα» ενισχύει τη δυνατότητα της ΕΚΤ για
εντονότερη χαλάρωση.
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Executive Summary: Αγορές

16/02/16

• Κατά τη διάρκεια του 2016 έχουν κυριαρχήσει η μεγάλη πτώση στις τιμές των μετοχών και της ενέργειας. Ο
δείκτης S&P500 έχει υποχωρήσει κατά 8,8%, ο δείκτης EuroStoxx50 κατά 15,6%, ο δείκτης Nikkei225 κατά 21,4%
και ο γενικός δείκτης MSCI World Index έχει μειωθεί κατά 10,6%. Επίσης, η τιμή του πετρελαίου NYMEX – WTI
έχει υποχωρήσει κατά 21% και του Brent κατά 16,6%. Αντίθετα, μεγάλη αύξηση κατά 16,6% έχει σημειωθεί στην
τιμή του χρυσού. Επίσης, οι τιμές τόσο των αμερικανικών όσο και των γερμανικών κρατικών ομολόγων έχουν
ενισχυθεί κατά 3,3% και η ισοτιμία EURUSD κατά 3,7%.

• Παραμένουμε σε μια συγκυρία όπου η ταυτόχρονη εμφάνιση / έξαρση πολλαπλών κινδύνων και αβεβαιοτήτων
δρουν πολλαπλασιαστικά με αποτέλεσμα την διατήρηση ενός αρνητικού επενδυτικού κλίματος. Έτσι η
παράλληλη εμφάνιση της οικονομικής επιβράδυνσης στις ΗΠΑ, των αυξανόμενων ανησυχιών στην Κίνα
(ανάπτυξη, εσωτερικός δανεισμός, μείωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων) και οι πιέσεις στον τραπεζικό
τομέα της Ευρώπης όχι μόνο διαγράφουν μια αρνητική συγκυρία, αλλά προσθέτουν ένα επιπλέον παράγοντα
αβεβαιότητας, λόγω των αδιεξόδων-δυσκολιών που αυτά προκαλούν στην άσκηση μιας συνεπούς νομισματικής
πολιτικής από την FED κυρίως αλλά και τις λοιπές κεντρικές τράπεζες.

• Τα συμπεράσματα των εκτιμήσεων μας για την τρέχουσα σχέση αγορών - οικονομιών που παραθέτουμε είναι
συνεπή με μια προεξόφληση στα παρόντα επίπεδα αγορών (η διόρθωση των μετοχικών αγορών, τα επίπεδα των
αποδόσεων των κρατικών ομόλογων αλλά και τα εταιρικά spreads) μιας αρκετά αρνητικής μακροοικονομικής
κυκλικής εικόνας.

• Το μέτωπο όμως στο οποίο παραμένει ακόμα σημαντικός βαθμός αβεβαιότητας είναι ότι διαρθρωτικά δεν
έχουμε εισέρθει ακόμα σε μια περίοδο «κανονικότητας» ύστερα από την κρίση του 2007-2009. Με αυτόν το
γνώμονα, οι υψηλές ακόμα μετοχικές αποτιμήσεις, η αστάθεια στην Κίνα και η εξάρτηση των αγορών από τις
πιέσεις στο γουάν και τα συναλλαγμένα αποθέματα της χωράς αυτής αποτελούν εκφάνσεις του αυτού
προβλήματος και συνδέονται άμεσα και με την επιθυμία/αδιέξοδο της FED για νομισματική ομαλοποίηση. Οι
παράμετροι αυτοί συνηγορούν στην διατήρηση ενός υψηλού βαθμού αβεβαιότητας μακροπρόθεσμα.
Μεσοπρόθεσμα όμως, οι προσπάθειες της Κίνας για υπεράσπιση της ισοτιμίας σε συνδυασμό με την
προεξόφληση ενός αρκετά αρνητικού σεναρίου είναι πιθανό να οδηγήσει σε διαστήματα παροδικής εκτόνωσης
του αρνητικού κλίματος.
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Οικονομική Ανάλυση ΗΠΑ
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Οικονομικός Κύκλος ΗΠΑ: Επιδείνωση και του πρόδρομου δείκτη του τομέα των 
υπηρεσιών   

16/02/16

Από την ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων του πρόδρομου δείκτη
ISM Manufacturing προκύπτει ότι ο μεταποιητικός τομέας βρίσκεται
από τον Ιούλιο του 2015 στη φάση της ύφεσης, υποδηλώνοντας ότι ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της μεταποιητικής παραγωγής
διαμορφώνεται υπό του μακροχρόνιου μέσου όρου του και βαίνει
επιδεινούμενος.

Ο συνολικός πρόδρομος δείκτης, ο οποίος αποτελεί τη συνισταμένη
πέντε πρόδρομων δεικτών (ISM Μεταποίησης, ISM Υπηρεσιών,
CCI(CB)*, CCI(UoM)* και NAHB*) εξακολουθεί να βρίσκεται στη φάση
της επιβράδυνσης, αλλά μετατοπίστηκε πλησιέστερα προς τον άξονα
που διαχωρίζει τις φάσεις της επιβράδυνσης και της ύφεσης.
Παρόμοια εξέλιξη εμφανίζουν και οι δύο πρόδρομοι δείκτες του
καταναλωτή και ο πρόδρομος επιχειρηματικός δείκτης ISM του τομέα
των υπηρεσιών.

Ο δείκτης που προκύπτει από το πηλίκο του επιμέρους δείκτη των
νέων παραγγελιών προς αυτού των αποθεμάτων στο μεταποιητικό
τομέα (που δυνητικά αποτελεί πρόδρομο δείκτη για το γενικό δείκτη
ISΜ) βρίσκεται στη φάση της ανάκαμψης για τη μεταποίηση
(σηματοδοτώντας σταθεροποίηση και ενδεχόμενη αύξηση του
γενικού δείκτη προς το 50), ενώ για τις υπηρεσίες βρίσκεται στην
ύφεση (σηματοδοτώντας ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη για την
περαιτέρω μείωση του γενικού δείκτη στο 50-51).

Ο πρόδρομος δείκτης του τομέα των κατοικιών βρίσκεται από τα
μέσα του 2014 στη φάση της ανάπτυξης, ενώ στη συγκεκριμένη φάση
βρίσκεται και το ποσοστό αποταμίευσης, που όμως αποτελεί
αποθαρρυντική ένδειξη για την εξέλιξη της κατανάλωσης.

Η πλειοψηφία των μεταβλητών που αντανακλούν την οικονομική
δραστηριότητα (όπως οι λιανικές πωλήσεις, η βιομηχανική παραγωγή
και οι εξαγωγές) βρίσκονται στη φάση της ύφεσης, υποδηλώνοντας
ότι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους διαμορφώνεται υπό του
μακροχρόνιου μέσου όρου του και συνεχίζει να επιδεινώνεται.
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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

Οικονομικός κύκλος ISM-Μεταποίησης 

Οικονομικοί κύκλοι βασικών μακρο-μεταβλητών 
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Non-Farm Payrolls Estimate

Δεδομένης της παρούσας μακροοικονομικής επιδείνωσης στις ΗΠΑ
αλλά και της σχετικής δυναμικής στην αγορά εργασίας το ενδιαφέρον
στρέφεται στην μελλοντική πορεία της αγοράς αυτής, δεδομένης και
της τυπικής υστέρησης των ενδείξεων της σε σχέση με τις εξελίξεις στην
υπόλοιπη οικονομία. Εξετάσαμε τη μακροχρόνια εξέλιξη της
απασχόλησης (Non-Farm Employment) σε σχέση με ένα ευρύ φάσμα
ενδείξεων από την υπόλοιπη οικονομία. Η ανάλυση αυτή έγινε
ξεκινώντας από το 1988 (για να καλύψει τουλάχιστον τρεις
οικονομικούς κύκλους) αλλά και νωρίτερα από τα μέσα της δεκαετίας
του 1960, χωρίς σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μακροχρόνια τάση της βιομηχανικής
παραγωγής έχει την πιο σημαντική συνεισφορά στην απασχόληση
όπου 1% αύξηση της παραγωγής ακολουθείται μακροχρόνια από μια
αύξηση της απασχόλησης κατά 0,4%. Παράλληλα, θετική συν-
διακύμανση παρατηρείται με την πορεία των τιμών (εκτός ενέργειας
και τροφίμων) αλλά και την υπερβάλλουσα νομισματική επέκταση (Μ2-
Μ1). Παρατηρούμε ότι η σχέση αυτή είχε δώσει προειδοποίηση σήμα
για μείωση της απασχόλησης στους κύκλους του τέλους της δεκαετίας
του ‘80 και του ’90, ενώ στην κρίση του 2007 – 2008 είχε παράλληλη
πορεία με την απασχόληση.

Κατά την παρούσα περίοδο, η επιδείνωση στην βιομηχανική
παραγωγή και οι λοιπές ενδείξεις θα ήταν συνεπείς με μια αρχικά
αρνητική έκπληξη της απασχόλησης κατά περίπου 1.800 χιλ. θέσεις
εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη την μεταβλητότητα των μεταβολών
στην απασχόληση η σχέση αυτή θα ισοδυναμούσε με 8 μήνες
αρνητικών μετρήσεων της τάξης των 200 χιλ. απολύσεων στον μη
αγροτικό τομέα (Non-Farm Payrolls). Βέβαια, το θετικό σενάριο όπου η
ευρύτερη νομισματική επέκταση σε συνδυασμό με μια σταθεροποίηση
στη βιομηχανική παραγωγή αποτρέπουν τέτοιου είδους αποτέλεσμα.
Όμως, στο στάδιο αυτό είναι πολύ πιθανό να εισερχόμαστε σε μια
περίοδο όπου η πιθανότητα σημαντικών αρνητικών εκπλήξεων στην
αγορά εργασίας γίνεται πολύ μεγαλύτερη.

16/02/16

ΗΠΑ: Ενδείξεις Πιθανής  Επιδείνωσης στην Αγορά Εργασίας

Εκτιμώμενη Μηνιαία Απόκλιση 

8

Απασχόληση Εκτός Αγροτικού Τομέα 
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ΗΠΑ - Τρέχουσα Συγκυρία: Σε χαμηλά επίπεδα η παραγωγικότητα  

16/02/16

Νέες Παραγγελίες 

Παραγωγικότητα & Κόστος ΕργασίαςΜεικτή εικόνα προέκυψε από τα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά
εργασίας. Από την έρευνα που βασίζεται στις καταστάσεις μισθοδοσίας
προκύπτει ότι δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο 151 χιλ. νέες θέσεις εργασίας,
σημαντικά λιγότερες της πρόβλεψης της αγοράς (188 χιλ.) καθώς και έναντι
των 262 χιλ. το Δεκέμβριο. Αντίθετα, ιδιαίτερα θετική εικόνα προέκυψε από
την έρευνα που βασίζεται στα νοικοκυριά καθώς το ποσοστό ανεργίας
μειώθηκε οριακά στο 4,9%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού
δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού αυξήθηκε οριακά στο 62,7%.

Σημαντική αύξηση κατά 4,5% (σε τριμηνιαία βάση) σημειώθηκε κατά τη
διάρκεια του δ’ τριμήνου στο μοναδιαίο κόστος εργασίας (που αποτελεί τον
υψηλότερο ρυθμό από το δ’ τρίμηνο του 2014) αποτελώντας θετική ένδειξη
για την αύξηση του πληθωρισμού. Αντίθετα, η παραγωγικότητα της εργασίας
μειώθηκε κατά 3% (σε τριμηνιαία βάση) που αποτελεί τη χειρότερη επίδοση
από το α' τρίμηνο του 2014 και ταυτόχρονα ένδειξη ότι το ποσοστό ανεργίας
δύσκολα θα μειωθεί περαιτέρω.

Ελαφρά άνοδο μετά από έξι μήνες συνεχούς πτώσης κατέγραψε ο
πρόδρομος δείκτης ISM στη μεταποίηση και διαμορφώθηκε στο 48,2, όσο
περίπου αναμενόταν, από 48,0 το Δεκέμβριο. Συνεπώς, παρέμεινε για
τέταρτο διαδοχικό μήνα κάτω από το όριο του 50 που διαχωρίζει την
ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Ενθαρρυντική, ωστόσο, εξέλιξη ήταν η
αύξηση του λόγου των νέων παραγγελιών προς τα αποθέματα, στο 118,4%
από το 112,2% το Δεκέμβριο. Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκε ο πρόδρομος
δείκτης ISM στους εκτός μεταποίησης τομείς και διαμορφώθηκε στο 53,5
έναντι 55,5 που γενικά αναμενόταν και 55,8 το Δεκέμβριο. Μείωση επίσης
εμφάνισε και ο λόγος των νέων παραγγελιών προς τα αποθέματα, στο 109,7%
από 111,1% το Δεκέμβριο. Επιπλέον, απρόσμενη μείωση κατέδειξε η πρώτη
εκτίμηση του πρόδρομου δείκτη καταναλωτή του University of Michigan για
τον Φεβρουάριο.

Μεγάλη απρόσμενη μείωση κατέγραψαν το Δεκέμβριο οι νέες παραγγελίες
για διαρκή αγαθά, υποχωρώντας κατά 5,1% σε σχέση με το Νοέμβριο (Νοέμ.
15: -0,5%). Εξαιρουμένου του τομέα των μεταφορών, η εικόνα είναι
παρόμοια καθώς διευρύνθηκε η συρρίκνωση στο -1,2% (Νοέμ. 15: -0,5%). Τα
στοιχεία αυτά αποτελούν αρνητική ένδειξη για την ανάπτυξη της οικονομικής
δραστηριότητας τους επόμενους μήνες.
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Μεσοπρόθεσμη Εκτίμηση: Χρησιμοποιούμε μεταβλητές που
σχετίζονται με πρόδρομους οικονομικούς δείκτες και στοιχεία από τις
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 1,8%,
σημειώνοντας πτώση έναντι του 2,1% που ήταν η εκτίμησή μας πριν
από έναν μήνα. Αυτή η πτωτική αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στη
διεύρυνση του περιθωρίου των αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων,
στις πολύ κακές καιρικές συνθήκες (μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας)
και στην πτώση των τιμών των μετοχών.

Οικονομικές Εκπλήξεις: Ο δείκτης των οικονομικών εκπλήξεων Citi
εξακολουθεί να βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος (διότι τα στοιχεία που
ανακοινώνονται είναι κατώτερα έναντι των προσδοκιών). Αξίζει να
σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα που έχει παραμείνει σε αρνητικό
έδαφος είναι πλέον πολύ μακρύ. Η περαιτέρω παραμονή του
συγκεκριμένου δείκτη σε αρνητικό έδαφος συνάδει ενδεχομένως με
αρκετά 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

16/02/16

Τρ. Πειραιώς: Πρόδρομος Δείκτης & Πραγμ. ΑΕΠ ΗΠΑ 

ΗΠΑ: Επιμερισμός της πρόβλεψης για το ΑΕΠ στις Μεταβλητές Δείκτης Οικονομικών Εκπλήξεων Citi, ΗΠΑ
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ΗΠΑ: Επιβράδυνση στο 1,8% του ρυθμού ανάπτυξης αναμένεται το 2016

16/02/16

Σημαντική επιβράδυνση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δ’
τριμήνου του 2015 στο τριμηνιαίο ρυθμό (σε ετησιοποιημένη
βάση) μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ στο 0,7% από το 2,0%
του γ’ τριμήνου και το 3,9% του β’ τριμήνου. Παράλληλα, ο
ρυθμός ανάπτυξης σε σύγλριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2014 επιβραδύνθηκε στο 1,8% από το 2,2% και το 2,7%,
αντίστοιχα.

Η φάση της επιβράδυνσης, στην οποία βρίσκεται η συνισταμένη
των πρόδρομων δεικτών, σηματοδοτεί την ανάπτυξη της
οικονομίας με ρυθμούς πλησίον του μακροχρόνιου μέσου όρου
(2,4%). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για το 2016
εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί στο 1,8%, χαμηλότερα έναντι
του 2,4% του 2015. Πιο αναλυτικά, ο μέσος ετήσιος ρυθμός
ενίσχυσης της εσωτερικής ζήτησης εκτιμάται ότι θα
επιβραδυνθεί (με εξαίρεση τη δημόσια δαπάνη), ενώ η
δραστηριότητα του εξωτερικού εμπορίου θα εξακολουθήσει να
συμβάλλει αρνητικά, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Εάν η συνισταμένη των πρόδρομων δεικτών μετατοπιστεί στην
ύφεση, τότε ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ του
2016 θα επιβραδυνθεί σε μεγαλύτερο βαθμό.

Η αύξηση του πληθωρισμού θα είναι περιορισμένη, λόγω της
ενίσχυσης της ισοτιμίας του USD και των χαμηλών τιμών
ενέργειας. Λόγω του πολύ χαμηλού ποσοστού συμμετοχής του
πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό εκτιμούμε ότι το ποσοστό
ανεργίας έχει πολύ μικρό περιθώριο περαιτέρω μείωσής του θα
μειώνεται με πολύ βραδύ ρυθμό. Παράλληλα, το πολύ χαμηλό
ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας θα οδηγήσει σε
μικρή μόλις επιτάχυνση του δομικού πληθωρισμού.

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 2.0 0.7 1.0 3.0 2.0 2.0 2.4 2.4 1.8

Κατανάλωση 1.8 3.6 3.0 2.2 2.5 3.0 2.5 2.5 2.7 3.1 2.7

Επενδύσεις 8.6 5.0 -0.7 -2.5 3.0 9.0 5.0 5.0 5.5 4.9 2.9

Δημόσιες Δαπάνες -0.1 2.6 1.8 0.7 1.5 1.5 1.5 1.5 -0.6 0.8 1.4

Εξαγωγές -6.0 5.1 0.7 -2.5 1.0 2.0 2.0 2.0 3.3 1.1 1.1

Εισαγωγές 7.1 3.0 2.3 1.1 2.0 4.0 4.0 4.0 3.9 5.1 2.9

Headline PCE 0.2 0.3 0.3 0.4 1.1 0.9 1.3 1.5 1.2 0.3 1.2

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

Ποσοστό Ανεργίας 5.6 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 6.1 5.3 4.8

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

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

ΕκτιμήσειςΠραγματικά Στοιχεία

*πρόκειται για το upper bound rate

Πραγματικό ΑΕΠ
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Η FED εκτιμούμε ότι είναι εγκλωβισμένη ανάμεσα στην επιστροφή στην
«κανονικότητα» της πολιτικής της (που έχει προαναγγείλει ότι θα
πραγματοποιήσει) και των αυξανόμενων αρνητικών στοιχείων που
θεωρητικά αποτρέπουν την υιοθέτηση αυστηρότερης νομισματικής
πολιτικής. Το κέντρο βάρους του προβλήματος εστιάζεται στο ότι η FED
αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία της σύσφιξης της πολιτικής της στη
φάση της επιβράδυνσης του οικονομικού κύκλου η οποία συνάδει με
ουδέτερη νομισματική πολιτική. Επιπλέον, οι αυξανόμενοι κίνδυνοι από το
διεθνές περιβάλλον αυξάνουν την πιθανότητα να ωθήσουν την αμερικανική
οικονομία στη φάση της ύφεσης η οποία συνάδει με χαλάρωση της
νομισματικής πολιτικής.

Συνεπώς, εκτιμούμε ότι για το 2016 η FED θα διατηρήσει αμετάβλητο το
επιτόκιο στο τρέχον επίπεδο (0,25%-0,50%) ή το πολύ να προχωρήσει σε
μία αύξηση (στο 0,50%-0,75%) κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2016,
εφόσον ο πληθωρισμός και ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομικής
δραστηριότητας θα έχουν αυξηθεί. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του
ονομαστικού ΑΕΠ δεν συνηγορεί σε αύξηση του επιτοκίου της FED, καθώς
διαμορφώνεται και εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει να διαμορφώνεται υπό
του 4% που θεωρείται (με βάση την εμπειρική ανάλυση) ο ελάχιστος ρυθμός
για την αύξηση του επιτοκίου. Επιπλέον, η πολύ χαλαρή πολιτική που
ακολουθούν και θα συνεχίσουν να ακολουθούν η ΕΚΤ και η BoJ συντείνουν
στη μη σύσφιξη της πολιτικής της FED, διότι το πολύ ισχυρό δολάριο
ενδεχομένως να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία.

Οι προσδοκίες των αγορών (σύμφωνα με τα Fed Fund Futures) δεν
προεξοφλούν αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου (υψηλότερα του 0,50%)
έως το τέλος του 2017. Επιπλέον, η πιθανότητα (που προκύπτει με βάση τα
Eurodollar 90Day Futures) για υιοθέτηση αρνητικού επιτοκίου από τη FED
από τα μέσα του 2017 και ύστερα έχει ανέλθει περίπου στο 20%. Οι νέες
μακροοικονομικές προβλέψεις της FED που θα δημοσιευτούν το Μάρτιο
εκτιμούμε ότι θα καταδείξουν καθοδική αναθεώρηση για το παρεμβατικό
επιτόκιο, καθώς η Yellen παραδέχθηκε στις ομιλίες της στο Κογκρέσο και στη
Γερουσία ότι η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου είναι τέτοιου
μεγέθους που δεν είχε συνυπολογιστεί στις προηγούμενες προβλέψεις.
Όμως, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι υπάρχει σοβαρό νομικό πρόσκομμα
(με βάση το καταστατικό της FED) σχετικά με την υιοθέτηση αρνητικού
καταθετικού επιτοκίου, παρότι η Yellen στις ομιλίες της δεν το απέκλεισε ως
εργαλείο για την άσκηση πολύ χαλαρής πολιτικής.16/02/16

FED: Πιθανή η διακοπή της επιστροφής στην «κανονικότητα» 
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Μια επισκόπηση των μακροχρονίων λόγων μεταξύ βασικών νομισματικών
μεγεθών στις ΗΠΑ υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η οικονομία παραμένει σε
μια μη «κανονική» περίοδο όσον αφορά τη μετάδοση της πρωτογενούς
νομισματικής τόνωσης στην υπόλοιπη οικονομία. Δηλαδή, το κατά πόσο η
αύξηση της ρευστότητας που προκαλεί η FED διαχέεται στην υπόλοιπη
οικονομία μέσω της αύξησης του τραπεζικού δανεισμού και τελικά της
ανάπτυξης.

Για παράδειγμα, η ευρύτερη προφορά χρήματος Μ2 ενώ είχε μια σχετικά
σταθερή σχέση με το μέγεθος του ισολογισμού της FED (8x) μετά το 2009
παρατηρούμε μια πτώση της σχέσης αυτής γύρω στο 4x ενώ τώρα
βρίσκεται στο 2.7x. Η διαρκής πτώση της σχέσης αυτής καταδεικνύει ότι η
απότομη αύξηση του χαρτοφυλακίου της FED, δεν προκαλεί μια ανάλογη
αύξηση της ρευστότητας στην ευρύτερη οικονομία μέσω της αύξησης των
καταθέσεων και του δανεισμού. Αντίστοιχα πτωτική είναι και η σχέση του
μεγέθους Μ2 με το Μ1 (από το 5x το 2008 στο 4x).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σχέση του ονομαστικού εισοδήματος με την
προσφορά χρήματος Μ2 (ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος) η οποία
επίσης παραμένει πτωτική. Η τάση αυτή φανερώνει ότι όχι μόνο, όπως
είδαμε, η άνοδος του μεγέθους Μ2 υπολείπεται αυτό του χαρτοφυλακίου
της FED αλλά και ότι η άνοδος του ονομαστικού εισοδήματος υπολείπεται
της νομισματικής επέκτασης. Δηλαδή ένα πολύ μικρό μέρος της
νομισματικής τόνωσης διαχέεται στην πραγματική οικονομία.

Καθώς οι τάσεις αυτές παραμένουν πτωτικές, η προοπτική της ανόδου του
κόστους του χρήματος κρίνεται ιδιαίτερα αρνητική. Από το δεύτερο
διάγραμμα δεξιά παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σημαντική σχέση μεταξύ
του δείκτη S&P500 και της διαφοράς της νομισματικής κυκλοφορίας και
του κόστους εταιρικού δανεισμού ΒΑΑ. Ιστορικά μια πτώση (άνοδος) του
κόστους χρήματος κατά 100μ.β κάτω (πάνω) από την ταχύτητα του
χρήματος οδηγεί μακροχρόνια σε μια άνοδο (πτώση) των μετοχών κατά
30% σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Από τον Μάρτιο του 2015 παρατηρούμε
μια σχετική αύξηση του κόστους του χρήματος κατά 75μβ, αρχικά λόγω της
ρητορικής της FED και πιο πρόσφατα λόγω της αύξησης των εταιρικών
spreads. Η άνοδος αυτή είναι συμβατή με μια διόρθωση του S&P500 της
τάξης του 22%.

16/02/16

ΗΠΑ: Νομισματική Μη «Κανονικότητα»

Μετοχικές Αξίες, Κυκλοφορία Χρήματος και  Κόστος Δανεισμού 
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Αναλογίες Νομισματικών Μεγεθών

Μ1 είναι το σύνολο των καταθέσεων πρώτης ζήτησης σε  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των οποίων ο 
κύριος όγκος κεφαλαίων τους είναι καταθέσεις πολιτών και δημοσίου.

Μ2 είναι το άθροισμα του Μ1, των καταθέσεων ταμιευτηρίου, των προθεσμιακών καταθέσεων 
αξίας μικρότερης των 100.000 δολ., και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων της λιανικής αγοράς 
χρήματος.
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Οικονομικός Κύκλος Ευρωζώνης: Επιδείνωση των λιανικών πωλήσεων και της 
βιομηχανικής παραγωγής

16/02/16

Από την ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων του πρόδρομου
δείκτη οικονομικού κλίματος ESI, η οικονομία της Ευρωζώνης
εξακολουθεί να βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης από το
Δεκέμβριο του 2014, υποδηλώνοντας ότι ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας διαμορφώνεται
υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του και βαίνει
βελτιούμενος.

Επίσης, η πλειοψηφία των μεταβλητών που παρακολουθούμε
(και ιδίως των πρόδρομων δεικτών εμπιστοσύνης των διαφόρων
επιχειρηματικών τομέων) βρίσκεται επίσης στη φάση της
ανάπτυξης.

Όμως, ανησυχητική ένδειξη αποτελεί το ότι από το Σεπτέμβριο
του 2015 οι λιανικές πωλήσεις βρίσκονται στη φάση της
επιβράδυνσης, καταδεικνύοντας ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησής
τους διαμορφώνεται υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου
του, αλλά βαίνει μειούμενος. Επιπλέον, η βιομηχανική
παραγωγή βρίσκεται στη φάση της ύφεσης καταδεικνύοντας ότι
ο ετήσιος ρυθμός αύξησής της διαμορφώνεται υπό του
μακροχρόνιου μέσου όρου του, αλλά βαίνει μειούμενος.

Παράλληλα, οι εξαγωγές βρίσκονται από τον Ιούνιο του 2015
στη φάση της ύφεσης καταδεικνύοντας ότι ο ετήσιος ρυθμός
αύξησής τους διαμορφώνεται υπό του μακροχρόνιου μέσου
όρου του και συνεχίζει να επιδεινώνεται, λόγω των δυσμενών
στοιχείων στην οικονομία της Κίνας και στο μεταποιητικό τομέα
των ΗΠΑ.

Δείκτ. Οικ. Κλίματος

Εμπ. Καταναλωτή

Βιομ. Παραγωγή

Kατασκ. Παραγωγή

Λιαν. Πωλήσεις

Εξαγωγές

Εμπ. Βιομηχανίας
Εμπ. Υπηρεσιών

Εμπ. Κατασκευών

Εμπ. Λιαν. Εμπορίου
Εμπορ. Ισοζ.
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Ευρωζώνη - Τρέχουσα Συγκυρία: Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων δεν 
ανακάμπτει 

Ο πληθωρισμός παρέμεινε για άλλον ένα μήνα σε πολύ χαμηλό επίπεδο,
καθώς τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο 0,4% από 0,2% το Δεκέμβριο, εξαιτίας
κυρίως της μικρότερης πτώσης των τιμών στην ενέργεια. Ταυτόχρονα, οριακή
άνοδο στο 1,0% καταγράφηκε στο δομικό πληθωρισμό.

Μικρή επιβράδυνση εμφάνισε το Δεκέμβριο ο ρυθμός αύξησης της
προσφοράς χρήματος. Παραμένει, ωστόσο, συγκριτικά υψηλά
αποτυπώνοντας την επίδραση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Ειδικότερα, η προσφορά χρήματος βάσει του ορισμού Μ3 αυξήθηκε κατά 4,7%
ετησίως (Νοέμ. 15: 5,0%), ενώ βάσει του στενότερου ορισμού Μ1 κατά 10,7%
(Νοέμ. 15: 11,1%). Όμως, αρνητική ήταν η εξέλιξη της τραπεζικής
χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα καθώς ο ρυθμός αύξησής της
παρουσίασε αξιοσημείωτη επιβράδυνση. Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο
αυξήθηκε κατά 0,6% σε ετήσια βάση (Νοέμ. 15: 1,2%) ή κατά 0,4% (Νοέμ. 15:
0,9%) εάν συνυπολογιστούν οι τιτλοποιήσεις/πωλήσεις δανείων. Η εξέλιξη
αυτή προήλθε από τη μείωση του ρυθμού ανόδου της χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων στο 0,1%, (Νοέμ. 15: 0,7%), ενώ των νοικοκυριών διατηρήθηκε
αμετάβλητος στο 1,9%.

Ενθαρρυντική ήταν το Δεκέμβριο η εξέλιξη των λιανικών πωλήσεων, αλλά
στο πλαίσιο του δ’ τριμήνου η εικόνα ήταν αρνητική. Ειδικότερα, οι λιανικές
πωλήσεις ήταν αυξημένες το Δεκέμβριο κατά 0,3% συγκριτικά με αυτές του
Νοεμβρίου, όσο περίπου αναμενόταν. Σε επίπεδο τριμήνου, όμως, οι μέσες
μηνιαίες λιανικές πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά 0,1% σε σχέση με αυτές του
γ΄ τριμήνου (γ΄ τρίμ. 15: 0,7%). Επιπλέον, η βιομηχανική παραγωγή
συρρικνώθηκε σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου στο
σύνολο της Ευρωζώνης καθώς και στις τέσσερις μεγάλες χώρες της Ευρώπης
(Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Οριακή μείωση κατέγραψε το Δεκέμβριο το ποσοστό ανεργίας φθάνοντας στο
χαμηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2011, στο 10,4% (εποχικά
διορθωμένο) έναντι 10,5% το Νοέμβριο και 11,4% το Δεκέμβριο του 2014. Οι
άνεργοι εκτιμώνται στα 16,75 εκατ., λιγότεροι κατά 49 χιλ. σε σχέση με ένα
μήνα πριν και κατά 1.501 χιλ. σε σχέση με τον περυσινό Δεκέμβριο.

16/02/16

Πιστωτική Επέκταση
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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: Σημαντική Πτωτική Αναθεώρηση του Μεσοπρόθεσμου Ρυθμού 
Σύγκλισης

16/02/16

Μεσοπρόθεσμη Εκτίμηση: Χρησιμοποιούμε μεταβλητές που σχετίζονται
με πρόδρομους οικονομικούς δείκτες και στοιχεία από τις 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 1,3%,
σημειώνοντας μεγάλη πτωτική αναθεώρηση έναντι του 1,9% που ήταν
πριν από έναν μήνα. Η συγκεκριμένη μείωση οφείλεται κυρίως στη
μείωση των τιμών των μετοχών, στην επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης
της προσφοράς χρήματος και στην ενίσχυση της ισοτιμίας του ευρώ.

Οικονομικές Εκπλήξεις: Ο δείκτης των οικονομικών εκπλήξεων Citi
εισήλθε σε οριακά αρνητικό έδαφος, καταδεικνύοντας ότι τα στοιχεία
που δημοσιεύονται είναι ελαφρώς χειρότερα έναντι των αναμενόμενων.
Εφόσον ο συγκεκριμένος δείκτης εξακολουθήσει να κινείται σε οριακά
θετικό ή αρνητικό έδαφος τότε είναι πιθανό η οικονομία να κινείται με
ρυθμό ανάπτυξης πολύ κοντά στο μακροχρόνιο μέσο όρο της (1,4%).

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

ΕΖ: Επιμερισμός της πρόβλεψης για το ΑΕΠ στις Μεταβλητές Δείκτης Οικονομικών Εκπλήξεων Citi, ΕΖ
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Ευρωζώνη: Πτωτική αναθεώρηση (στο 1,5% από 1,7%) του ρυθμού ανάπτυξης για 
το 2016

16/02/16

Με τριμηνιαίο ρυθμό 0,3% κινήθηκε η οικονομία κατά τη
διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2015, όπως και το προηγούμενο
τρίμηνο. Επομένως, φαίνεται ότι εδραιώθηκε κάπως η
επιβράδυνση ύστερα από το 0,4% του β’ τριμήνου και το 0,5%
του α’ τριμήνου. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης
διαμορφώθηκε στο 1,5%.

Η φάση της ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται ο γενικός
πρόδρομος δείκτης σηματοδοτεί τη σύγκλιση του ρυθμού
ανάπτυξης της οικονομίας με ρυθμούς έστω ελαφρώς
υψηλότερους του μακροχρόνιου μέσου όρου (0,35% σε
τριμηνιαία και 1,4% σε ετήσια βάση). Συνεπώς, για το 2016,
εκτιμούμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα
παραμείνει στο 1,5%.

Η εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ
και οι πολύ χαμηλές διεθνείς τιμές ενέργειας αποτελούν τους
βασικούς παράγοντες για τη στήριξη της ανάκαμψης της
εγχώριας ζήτησης. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενέργειες
της ΕΚΤ μετουσιωθούν σε ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης
τότε είναι πιθανή μικρή επιτάχυνση του μέσου ετήσιου
ρυθμού ανάπτυξης του 2016 στο 1,6% - 1,7%.

Παράλληλα, η αύξηση του πληθωρισμού εκτιμούμε ότι θα
πραγματοποιηθεί από το δ’ τρίμηνο του 2016 και ύστερα, καθώς
έως τα μέσα του γ’ τριμήνου θα επιδρά το έντονο καθοδικό
αποτέλεσμα βάσης που προκύπτει από τη σημαντική
υποχώρηση των διεθνών τιμών ενέργειας που
πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2015 και η οποία συνεχίστηκε
και στις αρχές του 2016.

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 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.9 1.5 1.5

Κατανάλωση 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.9 1.6 1.6

Επενδύσεις 1.5 0.1 0.1 0.3 0.3 0.9 0.7 0.5 1.3 2.1 1.9

Δημόσιες Δαπάνες 0.5 0.3 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.9 1.5 1.6

Εξαγωγές 1.3 1.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.3 1.1 2.9

Εισαγωγές 2.5 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 4.9 5.9 3.9

Πληθωρισμός -0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.5 0.9 0.4 0.0 0.4

Ποσοστό Ανεργίας 11.2 11.0 10.8 10.6 10.4 10.2 10.0 9.9 11.5 10.9 10.1

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

Q/Q-% Y/Y-%

ΕκτιμήσειςΠραγματικά Στοιχεία Eκτιμήσεις
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*πρόκειται για το marginal refinancing rate
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EΚΤ: Περισσότερη χαλάρωση στη συνεδρίαση του Μαρτίου

16/02/16

Αποφασιστικής σημασίας εκτιμούμε ότι θα είναι η ερχόμενη συνεδρίαση του
Μαρτίου, καθώς η μεγάλη υποχώρηση των τιμών των μετοχών των
ευρωπαϊκών μετοχών και η καθοδική αναθεώρηση της εξέλιξης της
κερδοφορίας τους αυξάνουν την αβεβαιότητα τόσο για την οικονομία όσο και
για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Draghi στην προηγούμενη συνεδρίαση του
Ιανουαρίου, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου διαμορφώνονται πλέον
χαμηλότερα κατά περίπου 40% σε σύγκριση με εκείνες που
χρησιμοποιήθηκαν για τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου. Επομένως, οι νέες
μακροοικονομικές προβλέψεις (που θα δημοσιοποιηθούν στη συνεδρίαση
του Μαρτίου) θα καταδεικνύουν σημαντική καθοδική αναθεώρηση στην
εκτίμηση του πληθωρισμού του 2016 και του 2017. Οι νέες
μακροοικονομικές προβλέψεις θα περιλαμβάνουν επίσης εκτιμήσεις και για
το 2018, οι οποίες είναι αρκετά πιθανό να καταδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός
του 2018 θα είναι υπό του 2,0%.

Συνεπώς εκτιμούμε ότι στη συνεδρίαση του Μαρτίου η ΕΚΤ θα προχωρήσει
σε μέτρα περαιτέρω χαλάρωσης της πολιτικής της. Σχεδόν βέβαιη θεωρείται
η μείωση του deposit facility rate στο -0,40% (από το -0,30%). Αρκετά
πιθανή θεωρείται επίσης η τροποποίηση των όρων του ακολουθούμενου
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, είτε μέσω της χρονικής επέκτασης
της ελάχιστης διάρκειας του προγράμματος, είτε μέσω της αύξησης του
μηνιαίου ποσού αγοράς τίτλων, είτε μέσω της διεύρυνσης των κατηγοριών
των τίτλων που θα περιλαμβάνονται στις αγορές της ΕΚΤ. Περαιτέρω μείωση
του deposit facility rate είναι πιθανή στις επόμενες συνεδριάσεις του 2016. Η
πιθανότητα (που προκύπτει από τα €-OIS) για deposit facility rate της τάξης
του -0,50% με -0,60% από τα μέσα έως τα τέλη του 2016 έχει ανέλθει περίπου
στο 70%.

Η αναθεώρηση της πολιτικής της FED για ηπιότερη – βραδύτερη επιστροφή
στην «κανονικότητα» ενισχύει τη δυνατότητα της ΕΚΤ για εντονότερη
χαλάρωση. Όμως, δεν πρέπει να παραβλέπεται η έντονη διαφωνία της
Γερμανίας στην πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης. Συνεπώς, οι αποφάσεις
της ΕΚΤ για περαιτέρω χαλάρωση θα πρέπει να ικανοποιούν εν μέρει τις
αντιρρήσεις της γερμανικής πλευράς.

Διεθνείς Τιμές Ενέργειας & Πληθωρισμός

Αποδόσεις Γερμανικών Ομολόγων & Deposit Facility Rate της ΕΚΤ
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Κίνα: Υποχώρηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων – περισσότερη πίεση στο 
γουάν    
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Εξέλιξη Συναλλαγματικών Διαθεσίμων Κίνας (σε δισ. $)Μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις (σε μηνιαία βάση) κατέγραψαν
τον Ιανουάριο τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Κίνας ως
αποτέλεσμα της προσπάθειας της κεντρικής τράπεζας να στηρίξει τη
συναλλαγματική ισοτιμία του γουάν. Ειδικότερα, διαμορφώθηκαν στα
$3.230,9 δισ., μειωμένα κατά $99,5 δισ. σε σχέση με το Δεκέμβριο,
που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από το Μάιο του 2012.

Οριακή επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του πραγματικού ΑΕΠ
καταγράφηκε το δ΄ τρίμηνο του 2015 επιτυγχάνοντας το στόχο του
«7% περίπου» συνολικά για το 2015. Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση,
το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,8% έναντι 6,9% το γ΄ τρίμηνο και
7,0% τα πρώτα τρίμηνα του έτους. Συνεπώς, ο μέσος ρυθμός
ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας το 2015 διαμορφώθηκε στο
6,9% (2014: 7,3%), που αποτελεί το χαμηλότερο από το 1990.

Με βάση τα στοιχεία του εσωτερικού δανεισμού, των
συναλλαγματικών διαθεσίμων, της διαφοράς των επιτοκίων μεταξύ
της FED και της PBoC, του εμπορικού ισοζυγίου της Κίνας και της
συναλλαγματικής ισοτιμίας των άλλων κύριων νομισμάτων της Ασίας
(έναντι του USD) συμπεραίνουμε ότι το κινεζικό νόμισμα είναι
υπερτιμημένο (έναντι του USD) και είναι αρκετά πιθανό η ισοτιμία
USDNCY να ανέλθει στην περιοχή 7,0 – 7,5. Η σχέση μεταξύ του
εσωτερικού δανεισμού και των συναλλαγματικών διαθεσίμων
αποτελούν το βασικό παράγοντα στον οποίο οφείλεται η απόκλιση
από την εκτιμούμενη «δίκαιη» τιμή.

Αρνητική ένδειξη για το διεθνές εμπόριο ήταν η εξέλιξη των στοιχείων
της εμπορικής δραστηριότητας της Κίνας κατά τον Ιανουάριο, καθώς
η μείωση των εισαγωγών, σε ετήσια βάση, διαμορφώθηκε στο -18,8%
έναντι -5,5% που γενικά αναμενόταν και -7,6% το Δεκέμβριο,
προκαλώντας μεγαλύτερη ανησυχία στις οικονομίες που
πραγματοποιούν μεγάλο μέρος των εξαγωγών τους στην Κίνα. Όμως,
το εμπορικό πλεόνασμα αυξήθηκε δίνοντας την πρόσκαιρη
δυνατότητα για την ενίσχυση του κινεζικού νομίσματος έναντι του
USD.
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Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (ΤτΙ) στην πρώτη συνεδρίαση του
έτους προχώρησε με οριακή ψηφοφορία (5-4) σε μια απροσδόκητη
μείωση των επιτοκίων σε αρνητικό έδαφος. Συγκεκριμένα, για
επιλεγμένους τρεχούμενους λογαριασμούς που διατηρούν
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην κεντρική τράπεζα αποφάσισε
επιτόκιο -0,10%. Η ΤτΙ τόνισε πως αν καταστεί απαραίτητο, θα
εξετάσει την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων. Σημειώνεται πως
ήταν η πρώτη μεταβολή επιτοκίων της ΤτΙ από τον Οκτώβριο του
2010. Επιπλέον, επέκτεινε στο πρώτο μισό του 2017 το χρονικό όριο
για την επίτευξη του στόχου του 2% για τον πληθωρισμό.
Παράλληλα, διατήρησε τη δέσμευσή της για την αγορά 80 τρισ. γιεν
το χρόνο κρατικών ομολόγων και στοιχείων ενεργητικού υψηλότερου
κινδύνου.

Ο βασικός δομικός πληθωρισμός (εξ. νωπών τροφίμων) παρέμεινε
τον Δεκέμβριο στο 0,1%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός (εξ. τροφίμων
και ενέργειας) σημείωσε μικρή υποχώρηση στο 0,8% (Νοέμ.15: 0,9%).
Παράλληλα, μικρή μείωση στο 0,2% σημείωσε ο γενικός πληθωρισμός
(Νοέμ.15: 0,3%).

Συρρίκνωση κατά 0,4% (σε τριμηνιαία βάση) σημειώθηκε κατά τη
διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2015, ύστερα από τη μεγέθυνση κατά
0,3% του γ’ τριμήνου. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014,
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής επιβραδύνθηκε αρκετά στο 0,5% από το
1,7% του γ’ τριμήνου. Επομένως, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης
για το 2015 διαμορφώθηκε στο 0,5% από -0,1% το 2014.
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Όπως αναφέραμε, με βάση τον πρόδρομο επιχειρηματικό δείκτη ISM, ο
τομέας της μεταποίησης βρέθηκε τον Ιανουάριο στη φάση της ύφεσης
για 7ο διαδοχικό μήνα. Η πιθανότητα για την επιστροφή του στη φάση
της επιβράδυνσης είναι πλέον μικρή, καθώς και οι άλλοι πρόδρομοι
επιχειρηματικοί δείκτες έχουν επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό που μας
καθιστούν πολύ επιφυλακτικούς.

Επομένως, ενισχύεται η πιθανότητα για περαιτέρω παραμονή στη
φάση της ύφεσης, που θα είναι μακρύτερη χρονικά από ότι είχε
προηγουμένως εκτιμηθεί. Επιπλέον, η έως τώρα σωρευτική αρνητική
πραγματική απόδοση του δείκτη S&P 500 έχει ήδη προεξοφλήσει την
περαιτέρω παραμονή στη φάση της ύφεσης.

Για τις μετοχές, η ενδεχόμενη επιστροφή από τη φάση της ύφεσης στη
φάση της επιβράδυνσης θα ήταν πολύ θετική. Για τα ομόλογα, η
συγκεκριμένη μετάβαση οδηγεί σε υψηλότερη μηνιαία πραγματική
απόδοση σταθμισμένη ως προς τον κίνδυνο (Sharpe Ratio).

* Σε σχέση με την απόδοση του USD Cash
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χρησιμοποιούμε το μέσο μηνιαίο ρυθμό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της
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S&P500: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις στη Φάση της 
Ύφεσης *

S&P500: P E Ratio AAII Index (Bull - Bears)

Σωρευτική πραγματική απόδοση -7,7% σημειώθηκε στις αμερικανικές
μετοχές, κατά τη διάρκεια που η μεταποίηση βρίσκεται στη φάση της
ύφεσης (καθώς κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου σημειώθηκε -5,1%),
πολύ χειρότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση τιμή (-2,1%) για τη
συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα. Ο δείκτης
P/E διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τη μέση τιμή του για τη φάση της
ύφεσης (18,7) του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα, καθώς
μειώθηκε κατά περίπου μία μονάδα κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου.

Το επενδυτικό κλίμα (σύμφωνα με το δείκτη ΑΑΙΙ Index) έχει
υποχωρήσει σε σημαντικό βαθμό, ύστερα από μια παροδική
ανάκαμψή του και διαμορφώνεται πλέον σε αρκετά αρνητικό
έδαφος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίπτωση που ο πρόδρομος
δείκτης ISM του τομέα των υπηρεσιών εισέλθει και παραμείνει στη
φάση της ύφεσης τότε αυτό ιστορικά συνδέεται με μέση μηνιαία
πραγματική απόδοση της τάξης του -2% για το δείκτη S&P500.
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S&P500: Επιδείνωση Εκτιμήσεων Κερδοφορίας
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Στα τέλη του 2015 παρατηρήθηκε σημαντική επιδείνωση των
εταιρικών κερδών του S&P500 καθώς επίσης και των υποκείμενων
παραγόντων που τα επηρεάζουν. Οι υψηλές αποτιμήσεις σε σχέση
με την δυναμική του αρνητικού ρυθμού μεταβολής των εταιρικών
κερδών, η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας και η πτώση της
τιμής του πετρελαίου θεωρούνται οι κυριότεροι παράγοντες της
τρέχουσας εξέλιξης του δείκτη.

Από την ανάλυση των θεμελιωδών παραγόντων με τους οποίους
συσχετίζονται τα εταιρικά κέρδη, παρατηρούμε την επιδείνωση των
πρόδρομων δεικτών της οικονομικής δραστηριότητας του τομέα της
μεταποίησης με τους όποιους παρουσιάζουν μεγάλη συσχέτιση.
Σημαντική αρνητική επίδραση ασκεί η πτώση του δείκτη ISM από τα
50 τον Σεπτέμβριο στα 48.2. Παρομοίως ο ετήσιος μέσος όρος του
δείκτη νέες παραγγελίες προς αποθέματα παρέμεινε σημαντικά
πτωτικός το τελευταίο τρίμηνο του 2015 με επίσης αρνητικές
συνέπειες για την κερδοφορία. Παρά ταύτα ο δείκτης αυτός
αυξήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2015 από το 1.02 στο 1.18. Αν
αυτή η πορεία αποδειχθεί ανθεκτική ίσως ανατρέψει μέρος της
αρνητική δυναμικής στην κερδοφορία.

Ο ρυθμός μεταβολής των τιμών καταναλωτή σημείωσε ανοδικές
τάσεις το τελευταίο τρίμηνο του 2015 καθώς έφτασε τον Δεκέμβριο
του 2015 το 0,7% σημαντικά υψηλότερος από τα μηδενικά επίπεδα
του Σεπτεμβρίου 2015, αποτελώντας θετικό παράγοντα για την
εξέλιξη της κερδοφορίας.

Η απόφαση της Fed για αύξηση των επιτοκίων στα μέσα Δεκεμβρίου
του 2015 και οι εξαγγελίες για σταδιακή αύξηση των επιτοκίων κατά
την διάρκεια του 2016, παράλληλα με τις γενικότερες ανησυχίες για
την ανάπτυξη, οδήγησαν σε πιο επίπεδη κλίση στην καμπύλη
επιτοκίων. Το εύρος επιτοκίων 10Y-2Y μειώθηκε από τις 141
μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο του 2015 στις 115 μονάδες βάσης
τον Ιανουάριο του 2016. Η εξέλιξη αυτή προοιωνίζει στατιστικά
περαιτέρω επιδείνωση στην κερδοφορία των επιχειρήσεων.
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Εκτίμηση Ρυθμού Εταιρικών Κερδών του S&P500

Οι μεταβολές το τελευταίο τρίμηνο των υποκείμενων
παραγόντων του μοντέλου των κερδών του δείκτη S&P500
συνεπάγονται μείωση της κερδοφορίας του S&P500 κατά
2.31%, σε ορίζοντα ενός έτους, σε παρόμοια επίπεδα με τον
τρέχον ρυθμό μεταβολής της κερδοφορίας του Ιανουαρίου του
2016 (-2.12%). Να σημειώσουμε, ότι τα θεμελιώδη τον
Σεπτέμβριο του 2015 σηματοδοτούσαν σχεδόν μηδενικό ρυθμό
μεταβολής των εταιρικών κερδών για ορίζοντα ενός έτους.



S&P500: Παραμένουμε σε περίοδο υψηλών αποτιμήσεων
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Οι παγκόσμιες εξελίξεις αλλά και η ανησυχία των αγορών για την
νομισματική πολιτική της Fed δεν έχουν μεταβάλλει σημαντικά τους
υποκείμενους παράγοντες που οδηγούν τις αποτιμήσεις του δείκτη
S&P500. Ένα διεθνές περιβάλλον χαμηλών πληθωριστικών
προσδοκιών, επιβράδυνσης της ταχύτητας κυκλοφορίας χρήματος
και αυξημένου πιστωτικού κινδύνου αλλά και παράλληλα με μια
κεντρική τράπεζα που ετοιμάζεται για αυξήσεις επιτοκίων, δεν είναι
ευνοϊκό των υψηλών αποτιμήσεων της μετοχικής αγοράς τον
τελευταίο χρόνο. Χαρακτηριστικά, ο δείκτης P/E κινήθηκε μέσα στο
2015 στο εύρος 17.2-18.7, αρκετά υψηλότερος από το εύρος που
δικαιολογούσαν τα θεμελιώδη στοιχεία (12.10-14.33).

Όπως αναφέραμε και στο στην ενότητα για την πορεία της
οικονομίας των ΗΠΑ, ένας από τους κύριους θεμελιώδεις
παράγοντες των αποτιμήσεων της αγοράς, η ταχύτητα κυκλοφορίας
χρήματος, κατέγραψε πτώση. Η πτωτική τάση του συγκεκριμένου
δείκτη οφείλεται στον μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό αύξησης της
ποσότητας χρήματος M2 στα τέλη Δεκεμβρίου 2015 (6%) σε σχέση
με την αύξηση του ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος (4%). Η
επιβράδυνση της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος συνάδει με
χαμηλότερες αποτιμήσεις για τον δείκτη S&P500 σε σχέση με τα
τρέχοντα επίπεδα της αγοράς.

Αρνητική εξέλιξη για τις αποτιμήσεις των μετοχών αποτελεί και η
αύξηση των αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων πιστωτικής
διαβάθμισης BAA (αύξηση κατά 11 μονάδες βάσης τους
τελευταίους 3 μήνες του 2015). Παρομοίως, το υψηλότερο
ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου αποτυπώνεται και στο εύρος
εταιρικών ομολόγων διαβάθμισης BAA-AAA. (αύξηση κατά 34
μονάδες βάσης τους τελευταίους 3 μήνες του 2015).
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Εκτίμηση Αποτιμήσεων του S&P500

Η επιδείνωση όλων των υποκείμενων παραγόντων του μοντέλου
των εταιρικών αποτιμήσεων, οδήγησε σε πτώση της «δίκαιας»
αποτίμησης τον Ιανουάριο του 2016 στο 12,10 σε σχέση με το
επίπεδο του 13.43 τον Σεπτέμβριο του 2015.
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch Treasury Master (USD) - Total Return 
Index

Σωρευτική πραγματική απόδοση 2,2% σημειώθηκε στα αμερικανικά
κρατικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η μεταποίηση βρίσκεται στη
φάση της ύφεσης (καθώς τα yields υποχώρησαν αρκετά κατά τη
διάρκεια του Ιανουαρίου), ελαφρώς χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης
μέσης τιμής (2,9%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από το
1994 και ύστερα.

Η σωρευτική πραγματική απόδοση έχει ενισχυθεί και θα συνεχίσει
πιθανώς να ενισχύεται εφόσον αυξάνει η πιθανότητα για τη FED να
υιοθετήσει αρκετά πιο ήπια (dovish) πολιτική, αποφεύγοντας την
αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου εντός του 2016.

Η κλίση της καμπύλης των αποδόσεων (10Υ-2Υ) διαμορφώθηκε πολύ
κοντά στην αντίστοιχη μέση τιμή για τη φάση (120 μβ) της ύφεσης του
οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα.
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Μέση Τιμή της Κλίσης για τη Φάση της Ύφεσης

Καμπύλη Αποδόσεων

US Treasuries: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις στη Φάση της 
Ύφεσης *

Κλίση της Καμπύλης των Αποδόσεων 
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ΗΠΑ: Πρόβλεψη σε ορίζοντα εξαμήνου για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα

16/02/16

Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία στα μέσα του
Φεβρουαρίου (όταν οι αποδόσεις των αμερικανικών
κρατικών ομολόγων έπεσαν στο χαμηλό επίπεδο του 1,66%
για τη δεκαετία) 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 θα είναι -1% (έναντι του 2%
που καταγράφηκε τον Ιανουάριο).

H υπερβάλλουσα απόδοση που εκτιμήσαμε σε ορίζοντα 6
μηνών αντιστοιχεί σε απόδοση (yield) για το δεκαετές
κρατικό ομόλογο στο 2,10%, σε σύγκριση με το 1.93% που
ήταν στο τέλος του Ιανουαρίου. Οι βασικοί παράγοντες, οι
οποίοι σύμφωνα με τα υποδείγματά μας οδηγούν σε πιο
αρνητική υπερβάλλουσα απόδοση με βάση τα στοιχεία του
Ιανουαρίου, είναι κυρίως η αύξηση που σημειώθηκε στο
δείκτη VIX, η μείωση στην πραγματική απόδοση των
πενταετών ομολόγων και η μείωση στην κλίση της καμπύλης
των αποδόσεων (yield curve).

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

Υπερβάλλουσα  Απόδοση Χαρτοφυλακίου Ομολόγων σε ορίζοντα εξαμήνου

Πρόβλεψη για την Απόδοση 10-ετούς Ομολόγου σε ορίζοντα εξαμήνου
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ΗΠΑ: Εταιρικά Ομόλογα

16/02/16

*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 μεταποίηση βρίσκεται στη φάση
της ύφεσης, πολύ χειρότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής (3,9%) 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 (διάρκειας 30 ετών)
διαμορφώθηκε υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής (120 μβ) για
τη φάση της ύφεσης του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα, καθώς κατά τη
διάρκεια του Ιανουαρίου σημειώθηκε σημαντική διεύρυνση (κατά περίπου
40 μβ). Το spread στις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων μεταξύ χαμηλής
και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης διαμορφώθηκε υψηλότερα έναντι
της αντίστοιχης μέσης τιμής (130 μβ) για τη φάση της ύφεσης του οικ. κύκλου
από το 1994 και ύστερα. Από το δ’ τρίμηνο του 2014 και ύστερα έχει
σημειωθεί σημαντική διεύρυνση του συγκεκριμένου spread και
διαμορφώνεται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από το 1990 και ύστερα
(εξαιρώντας την περίοδο της μεγάλης κρίσης του 2008).

Οι πολύ χαμηλές τιμές του πετρελαίου, η παραμονή του μεταποιητικού
τομέα στη φάση της ύφεσης καθώς και η ενδεχόμενη είσοδος του τομέα των
υπηρεσιών στη φάση της ύφεσης εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε περαιτέρω
διεύρυνση του spread των αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων.
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16/02/16

Όπως αναφέραμε, η οικονομία εξακολούθησε κατά τη διάρκεια του
Ιανουαρίου να βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης για 14ο διαδοχικό μήνα.
Παρότι η ακολουθούμενη πολύ χαλαρή πολιτική της ΕΚΤ περιορίζει την
πιθανότητα για μετάβαση τους επόμενους μήνες στη φάση της
επιβράδυνσης, σύμφωνα με την εξέλιξη των άλλων στοιχείων που
προαναφέραμε (βιομηχανική παραγωγή, λιανικές πωλήσει και εξαγωγές) η
συγκεκριμένη πιθανότητα έχει πλέον αυξηθεί. Η φάση της ανάπτυξης είναι
ιστορικά πολύ ευνοϊκή για τις μετοχές και αρνητική για τα ομόλογα. Αντίθετα,
η φάση της επιβράδυνσης είναι ιστορικά πολύ ευνοϊκή για τα ομόλογα και
αρνητική για τις μετοχές.

Όμως, η εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ
(καθώς και η αναμενόμενη περαιτέρω χαλάρωση) συνεπάγεται θετική
επίδραση στις τιμές των ομολόγων, καθώς κρατούν τις αποδόσεις (yields) σε
πολύ χαμηλά επίπεδα. Παρότι οι ενέργειες της ΕΚΤ είναι επίσης
υποστηρικτικές για τις τιμές των ευρωπαϊκών μετοχών, οι ανησυχίες για το
ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και τα αρνητικά οικονομικά στοιχεία που
ανακοινώνονται σε ΗΠΑ και Κίνα ωθούν καθοδικά τις τιμές των ευρωπαϊκών
μετοχών
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Μέση Τιμή στη Φάση της Ανάπτυξης Δεκ14-Ιαν16

Ευρωζώνη: Μετοχές

16/02/16

Σωρευτική πραγματική απόδοση -3,5% σημειώθηκε στις μετοχές
της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια που η οικονομία βρίσκεται στη
φάση της ανάπτυξης (καθώς κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου
σημειώθηκε -6,6%), πολύ χειρότερα έναντι της αντίστοιχης
μέσης τιμής (8,1%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου
από το 1994 και ύστερα.

Ο δείκτης P/E διαμορφώθηκε περίπου κατά δύο μονάδες
χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής για τη φάση της
ανάπτυξης (22,5) του οικ. κύκλου από το 1994 και ύστερα,
καθώς κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου μειώθηκε κατά περίπου
μιάμιση μονάδες.

Το ακολουθούμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (καθώς
και η επέκτασή – αύξησή του) από την ΕΚΤ στηρίζει τις τιμές των
ευρωπαϊκών μετοχών. Όμως, τα αρνητικά στοιχεία σχετικά με
τις λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη, τις εισαγωγές στην Κίνα
και τους αμερικανικούς πρόδρομους επιχειρηματικούς δείκτες
αυξάνουν την πιθανότητα για περαιτέρω καθοδική διόρθωση
στις τιμές των ευρωπαϊκών μετοχών. Επιπλέον, η αυξανόμενη
αβεβαιότητα για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα ωθεί
πτωτικά τις τιμές των ευρωπαϊκών μετοχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίπτωση που ο ετήσιος
ρυθμός αύξησης των λιανικών πωλήσεων εισέλθει και
παραμείνει στη φάση της ύφεσης τότε αυτό ιστορικά συνδέεται
με μέση μηνιαία πραγματική απόδοση της τάξης του -1% για το
δείκτη Euro Stoxx 50.

Επιπλέον, εάν πραγματοποιηθεί περαιτέρω καθοδική
διόρθωση στις αμερικανικές μετοχές ενισχύονται οι κίνδυνοι
για ανάλογη κίνηση στις ευρωπαϊκές μετοχές, παρά τη θετική
επίδραση από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

*Για τον υπολογισμό της πραγματικής απόδοσης του τελευταίου μήνα, χρησιμοποιούμε την 
αρχική εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό.
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Μέση Τιμή στη Φάση της Ανάπτυξης Δεκ14-Ιαν16

Ευρωζώνη: Γερμανικά Κρατικά Ομόλογα

16/02/16

Σωρευτική πραγματική απόδοση 2,5% σημειώθηκε στα γερμανικά
κρατικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η οικονομία βρίσκεται στη
φάση της ανάπτυξης (καθώς τα yields υποχώρησαν σε σημαντικό
βαθμό κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου), πολύ καλύτερα σε σύγκριση
με την αντίστοιχη μέση τιμή (0,1%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ.
κύκλου από το 1994 και ύστερα. Η κλίση της καμπύλης των αποδόσεων
(10Υ-2Υ) διαμορφώθηκε ελαφρώς χαμηλότερα από τη μέση τιμή της
κλίσης για τη φάση της ανάπτυξης (95 μβ) του οικ. κύκλου από το 1994
και ύστερα.

Η υιοθέτηση περαιτέρω χαλάρωσης από την ΕΚΤ υποστηρίζουν την
περαιτέρω αύξηση της σωρευτικής πραγματικής απόδοσης και την
ταυτόχρονη μείωση των αποδόσεων (yields). Παράλληλα,
εξακολουθούμε να αναμένουμε σχετικά υψηλή μεταβλητότητα, καθώς
η επίδραση από τις αγορές ομολόγων που πραγματοποιεί η ΕΚΤ θα
έρχεται σε αντίθεση με τα θετικά οικονομικά στοιχεία που
ενδεχομένως θα προκύπτουν.

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

Καμπύλη ΑποδόσεωνΚλίση της Καμπύλης των Αποδόσεων 

DE Bunds: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις στη Φάση της 
Ανάπτυξης *
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Ευρωζώνη: Πρόβλεψη σε ορίζοντα εξαμήνου για τα γερμανικά κρατικά ομόλογα

16/02/16

Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία στα μέσα του
Φεβρουαρίου (όταν οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών
ομολόγων έπεσαν στο χαμηλό επίπεδο του 0,19% η
δεκαετία) 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 θα είναι -2%
(έναντι του 2,4% που καταγράφηκε τον Ιανουάριο).

H υπερβάλλουσα απόδοση σε ορίζοντα 6 μηνών που
εκτιμήσαμε, αντιστοιχεί σε απόδοση (yield) για το δεκαετές
γερμανικό κρατικό ομόλογο στο 0,60%*, σε σύγκριση με το
0,33% που ήταν στο τέλος του Ιανουαρίου. Οι βασικοί
παράγοντες, οι οποίοι σύμφωνα με τα υποδείγματά μας
οδηγούν σε πιο αρνητική υπερβάλλουσα απόδοση με βάση
τα στοιχεία του Ιανουαρίου είναι κυρίως η αύξηση που
σημειώθηκε στο δείκτη VDAX, η μείωση στην πραγματική
απόδοση των πενταετών ομολόγων και η μείωση στην κλίση
της καμπύλης των αποδόσεων (yield curve).

*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

Υπερβάλλουσα  Απόδοση Χαρτοφυλακίου Ομολόγων σε ορίζοντα εξαμήνου

Πρόβλεψη για την Απόδοση 10-ετούς Ομολόγου σε ορίζοντα εξαμήνου
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Πρόβλεψη της υπερβάλλουσας απόδοσης σε ορίζοντα εξαμήνου βάσει του υποδείγματός μας

Πρόβλεψη για τον Ιούλιο του 2016 με βάση τα στοιχεία του Ιανουαρίου του 2016

*Πραγματοποιώντας την ετήσια αναθεώρηση των υποδειγμάτων μας (περιλαμβάνοντας
δηλαδή τα στοιχεία του 2015 στο δείγμα που πραγματοποιείται η εκτίμησή μας), το
υπόδειγμά μας εκτιμά πλέον μικρότερη απόδοση (yield) για τη δεκαετή διάρκεια του
γερμανικού κρατικού ομολόγου σε ορίζοντα εξαμήνου στο 0,60% (έναντι του 1,10% που θα
ήταν σύμφωνα με το προηγούμενο μικρότερο δείγμα), καθώς το νέο διευρυμένο δείγμα
περιλαμβάνει την περίοδο που ασκείται η επίδραση από την ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ.



Ευρωζώνη: Εταιρικά Ομόλογα

16/02/16

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

Σωρευτική πραγματική απόδοση -0,1% σημειώθηκε στα εταιρικά
ομόλογα της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια που η οικονομία βρίσκεται
στη φάση της ανάπτυξης, ελαφρώς καλύτερα 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 δεκαετούς γερμανικού κρατικού
ομολόγου διαμορφώθηκε πολύ κοντά στην αντίστοιχη μέση τιμή (35
μβ) 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 εξακολουθεί
να διαμορφώνεται αισθητά υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης
τιμής (105 μβ) για τη φάση της ανάπτυξης του οικ. κύκλου από το 2003
και ύστερα.

Εφόσον συνεχίζεται η διεύρυνση του spread των ομολόγων των
αμερικανικών εταιριών, τότε ανάλογη εξέλιξη (και ενδεχομένως σε
εντονότερο βαθμό) θα σημειώνεται και στις ευρωπαϊκές εταιρίες.
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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 στην
Ευρωζώνη έχει αρχίσει να αυξάνει πάλι.

Η μεταβλητότητα των αποδόσεων των γερμανικών κρατικών
ομολόγων ξαναβρίσκεται σε ανοδική τάση. Αντίθετα, ο δείκτης
μεταβλητότητας των αμερικανικών κρατικών ομολόγων
εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε σχετικά χαμηλό επίπεδο.

Οι δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας έχουν αυξηθεί σε
σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια του 2016 και
διαμορφώνονται πλέον υψηλότερα έναντι της μακροχρόνιας
μέσης τιμής τους.

Δείκτης Αβεβαιότητας Οικονομικής Πολιτικής

Μεταβλητότητα Κρατικών Ομολόγων Μεταβλητότητα Χρηματιστηρίων
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Δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών ΗΠΑ O δείκτης που έχουμε κατασκευάσει να
αντανακλά τις πιστωτικές συνθήκες που
επικρατούν στις ΗΠΑ εξακολουθεί να
καταδεικνύει χαλαρές συνθήκες (μισή τυπική
απόκλιση υπό του μακροχρόνιου μέσου όρου),
αλλά σε αρκετά μικρότερο βαθμό σε σύγκριση
με το τέλος του 2015.

Ο δείκτης που έχουμε κατασκευάσει να
αντανακλά τις πιστωτικές συνθήκες που
επικρατούν στην Ευρωζώνη κατέδειξε
σύσφιξη, καθώς ο δείκτης διαμορφώνεται
περίπου μία τυπική απόκλιση άνω του
μακροχρόνιου μέσου όρου.

Εάν ο δείκτης αυξηθεί περαιτέρω
(υπερβαίνοντας τη μία τυπική απόκλιση
υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου),
τότε αποτελεί σοβαρή αιτία για να
δικαιολογήσει την περαιτέρω ποσοτική
χαλάρωση από την ΕΚΤ.

Δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών ΕΖ
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• Το παρόν έντυπο εκδόθηκε από την υπηρεσία Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η «Τράπεζα»), η οποία εποπτεύεται από την
Τράπεζα της Ελλάδος, και αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση τρίτων χωρίς να υπάρχει υποχρέωση προς τούτο από το συντάκτη του. Το παρόν κείμενο ή μέρος του δεν μπορεί να
αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον συντάκτη του.

• Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν πληροφορίες ή απόψεις απευθύνονται σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες με γενικό τρόπο, χωρίς να έχουν λάβει υπ' όψιν τις εξατομικευμένες
περιστάσεις, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική δυνατότητα και την πείρα ή γνώση των πιθανών παραληπτών του παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν πρέπει
να εκλαμβάνονται ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα, ούτε ως σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών
αποφάσεων σχετικά με αυτά. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, ο λήπτης της παρούσας πληροφόρησης πρέπει να προχωρήσει στη δική του έρευνα, ανάλυση και επιβεβαίωση
της πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό το κείμενο και να αναζητήσει ανεξάρτητες νομικές, φορολογικές και επενδυτικές συμβουλές από επαγγελματίες, πριν προχωρήσει στη λήψη
της επενδυτικής του απόφασης.

• Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που η Τράπεζα θεωρεί αξιόπιστες και παρατίθενται αυτούσιες, αλλά η Τράπεζα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια
και πληρότητά τους. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη
ημερομηνία (τιμές κλεισίματος) και υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς ειδοποίηση. H Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι
οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει
οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, η
Τράπεζα, τα Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν ως προς τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ή/και την
έκβαση τυχόν επενδυτικών αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με αυτές.

• 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, τα υπεύθυνα πρόσωπα ή/και οι εταιρείες του Ομίλου της μεταξύ άλλων:

• α) Δεν υπόκεινται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά στη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος
εντύπου, ή την απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή ή την απόκτηση λοιπών κινητών αξιών.

• β) Ενδέχεται να παρέχουν έναντι αμοιβής υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους τυχόν παρέχονται με το παρόν πληροφορίες.
• γ) Ενδέχεται να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να αποκτούν άλλους τίτλους εκδόσεως των εν λόγω εκδοτών ή να έλκουν άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από

αυτούς.
• δ) Ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους τυχόν αναφερόμενους στο παρόν εκδότες.
• ε) Ενδεχομένως να έχουν εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν.
• Η Τράπεζα και οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου της έχουν θεσπίσει, εφαρμόζουν και διατηρούν αποτελεσματική πολιτική, η οποία αποτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων συγκρούσεως

συμφερόντων και τη διάδοση των κάθε είδους πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ("σινικά τείχη"), καθώς επίσης συμμορφώνονται διαρκώς με τις προβλέψεις και τους κανονισμούς
σχετικά με τις προνομιακές πληροφορίες και την κατάχρηση αγοράς. Επίσης, η Τράπεζα βεβαιώνει ότι δεν έχει οποιουδήποτε είδους συμφέρον ή σύγκρουση συμφερόντων με α)
οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή πρόσωπο που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της παρούσας έρευνας και β) με οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή
πρόσωπο τα οποία δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της παρούσας έρευνας, αλλά που είχαν πρόσβαση στην παρούσα έρευνα πριν από τη δημοσιοποίησή
της.

• Ρητά επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις που περιγράφονται στο παρόν έντυπο εμπεριέχουν επενδυτικούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων και ο κίνδυνος απώλειας του επενδεδυμένου
κεφαλαίου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:

• α) τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων,
• β) εφόσον τα αριθμητικά στοιχεία αποτελούν προσομοίωση προηγούμενων επιδόσεων, οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων,
• γ) η απόδοση ενδέχεται να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από συναλλαγματικές διακυμάνσεις, σε περίπτωση που τα αριθμητικά στοιχεία είναι εκπεφρασμένα σε ξένο (πλην του

ευρώ) νόμισμα,
• δ) οι τυχόν προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων,
• ε) 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 την εκάστοτε εφαρμοστέα φορολογική νομοθεσία.
• Η διανομή του παρόντος εντύπου εκτός Ελλάδος ή/και σε πρόσωπα διεπόμενα από αλλοδαπό δίκαιο μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις σύμφωνα με την

εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, ο παραλήπτης του παρόντος καλείται να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία,
ώστε να διερευνήσει τυχόν τέτοιους περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις.
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