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• Ακόμα και πριν από την προεδρική εκλογή των ΗΠΑ είχε καταγραφεί τάση οικονομικής επιτάχυνσης 

μεσοπρόθεσμα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρωζώνη. Το ενδεχόμενο άσκησης επεκτατικής 

δημοσιονομικής πολίτικης μπορεί να συντηρήσει την τάση αυτή.  

 

• Στην παρούσα φάση η διενέργεια επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής είναι πιθανό να έχει 

αποτελέσματα κάτω της μέσης ιστορικής εμπειρίας διότι βρισκόμαστε, μακροπρόθεσμα, σε ωρίμανση 

του οικονομικού κύκλου, όπου η μόχλευση παραμένει υψηλή τόσο στον ιδιωτικό τομέα (78% του 

διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών), όσο και σε συνολικό δημόσιο επίπεδο (105% του ΑΕΠ). 

Σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία, το δημοσιονομικό «πακέτο Τραμπ» μπορεί να οδηγήσει σε 

επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 0,7% (μεταξύ 2017/7-2018/6) το οποίο θεωρούμε ότι αποτελεί 

άνω όριο.    

 

• Μια δημοσιονομική τόνωση ενδεχομένως να απελευθερώσει τη FED ως προς το στόχο της ανάπτυξης 

και της πλήρους απασχόλησης οδηγώντας την να επικεντρωθεί στον πληθωρισμό και την 

κανονικοποίηση των επιτοκίων (άνοδο), με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν που προεξοφλούν οι αγορές.    

 

• Στο περιβάλλον αυτό, όπου η δημοσιονομική ώθηση που έχει εξαγγελθεί ενέχει τόσο αύξηση δαπανών 

όσο και μείωση φόρων, το θέμα της βιωσιμότητας του αμερικανικού χρέους κάποια στιγμή θα έλθει 

στο επίκεντρο. Όταν αυτό συμβεί είναι σημαντικό τόσο το διεθνές εμπόριο να είναι σε ανάπτυξη όσο 

και οι ΗΠΑ να διατηρούν  την  ηγετική τους θέση στον δυτικό κόσμο.  

 

• Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι σημαντικοί ώστε το δολάριο να συνεχίσει να διατηρεί στο ακέραιο 

την αξία του ως αποθεματικό νόμισμα με αποτέλεσμα οι κεντρικές τράπεζες να συνεχίσουν να 

διακρατούν αμερικανικά ομόλογα. Εξαγγελίες απομονωτισμού δεν συνάδουν με το συνδυασμό 

επεκτατικής δημοσιονομικής και περιοριστικής νομισματικής πολιτικής. 

 

 

 

 



Σύνοψη (ΙΙ) 

• Σε ένα περιβάλλον όπου η νομισματική πολιτική δεν φαινόταν πλέον να αποδίδει, οι διεθνείς αγορές 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη προθυμία στο να ενσωματώσουν το σενάριο της δημοσιονομικής τόνωσης.  

 

• Οι μετοχικές αγορές εμφανίζουν αξιοπρόσεκτη και ασυνήθιστη  ανθεκτικότητα στην άνοδο των 

αποδόσεων των ομολόγων. Είναι πιθανό να βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας κανονικότητας όπου η 

ανάπτυξη και οι μετοχικές αγορές θα βασίζονται περισσότερο στην πραγματική οικονομία και όχι στην 

ρευστότητα. Η μετάβαση στο νέο αυτό οικονομικό υπόδειγμα όμως μπορεί να μην είναι τόσο ομαλή. 

 

• Σε ένα γενικότερο πλαίσιο επενδυτικής στρατηγικής θα συνεκτιμήσουμε τις εξελίξεις αυτές με σκοπό 

την καλύτερη εκμετάλλευση τόσο των μεσοπρόθεσμων και μακροπροθέσμων ευκαιριών που 

παρουσιάζονται  προσπαθώντας παράλληλα να ελαχιστοποιήσουμε  τους σημαντικούς κινδύνους 

μετάβασης στο νέο αυτό μακροοικονομικό πλαίσιο. 
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Executive Summary: Οικονομία ΗΠΑ & FED   

18/11/16 

• Η οικονομία βρίσκεται ανάμεσα στη φάση της ανάκαμψης και σε εκείνη της ανάπτυξης. Οι 
περισσότεροι πρόδρομοι δείκτες διαμορφώνονται υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου τους. 
Επιπλέον, σημαντικές μεταβλητές όπως της παραγωγής και των παραγγελιών στη βιομηχανία και του 
διεθνούς εμπορίου (εξαγωγές – εισαγωγές) βρίσκονται στη φάση της ανάκαμψης. Επίσης, τα αρχικά 
στοιχεία για την αγορά εργασίας για το Νοέμβριο είναι πολύ ενθαρρυντικά.   

 

• Επιτάχυνση σημειώθηκε το γ’ τρίμηνο στο ρυθμό ανάπτυξης στο 2,9%, ύστερα από τρία διαδοχικά 
τρίμηνα αναιμικού ρυθμού ανάπτυξης. Παράλληλα, ενισχύθηκε η παραγωγικότητα της εργασίας 
ύστερα από τρία διαδοχικά τρίμηνα μείωσής της. Για το σύνολο του 2016 εκτιμούμε ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 1,6%, ενώ για το 2017 αναμένουμε επιτάχυνση στο 2,1%, λόγω κυρίως 
της ανάκαμψης των επενδύσεων και των υψηλότερων δημόσιων δαπανών. Η θετική επίδραση της 
επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής εκτιμάται ότι θα αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό στο ρυθμό 
ανάπτυξης του 2018.  

 

• Η εκλογή του νέου προέδρου είναι πιθανό να οδηγήσει σε αλλαγές στην οικονομική πολιτική τα 
επόμενα έτη, μέσω της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και της υποκατάστασης μέρους των 
εισαγωγών από την εγχώρια παραγωγή. Οι ενέργειες αυτές είναι πιθανό να οδηγήσουν σε υψηλότερο 
ρυθμό ανάπτυξης και υψηλότερο πληθωρισμό, αλλά και σε επιδείνωση των δημοσιονομικών στοιχείων. 
Η οικονομική επιτάχυνση θα μπορούσε να ανακοπεί εάν συνεχιστεί σε υπερβολικό βαθμό η 
πρόσφατη ενίσχυση του USD παράλληλα με την άνοδο των μακροχρόνιων επιτοκίων. Οι 
περιοριστικές αυτές νομισματικές συνθήκες θα πρέπει να αντισταθμιστούν με νέες δημόσιες 
επενδύσεις ικανές να οδηγήσουν σε υψηλή παραγωγικότητα ώστε να υπάρξει ένα σημαντικό μετρήσιμο 
αποτέλεσμα στην μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. 

 

• Η οικονομική πολιτική της νέας διακυβέρνησης ενδεχομένως απελευθερώσει τη FED ως προς το 
στόχο της ανάπτυξης και της πλήρους απασχόλησης λόγω της ενδεχόμενης υιοθέτησης επεκτατικής 
δημοσιονομικής πολιτικής που θα τονώσει το ρυθμό ανάπτυξης. Ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης 
ενδεχομένως να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό και κατά συνέπεια σε ταχύτερη επιστροφή στην 
«κανονικότητα» της πολιτικής της FED που θα επικεντρωθεί περισσότερο στο στόχο του πληθωρισμού. 
Εκτιμούμε ότι στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου είναι αρκετά πιθανό η FED να προχωρήσει σε αύξηση 
του παρεμβατικού επιτοκίου κατά 25μβ και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του 2017 σε δύο αυξήσεις, 
διαμορφώνοντας το παρεμβατικό επιτόκιο στο 1,25% στα τέλη του 2017.  
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Executive Summary: Οικονομία Ευρωζώνης & EKT  

18/11/16 

• Αντιφατική εικόνα αποτυπώνεται στα στοιχεία, καθώς οι περισσότεροι πρόδρομοι δείκτες του 

Οκτωβρίου διαμορφώνονται σε υψηλό επίπεδο, ενώ τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου για τις λιανικές 

πωλήσεις, την παραγωγή και τις παραγγελίες στη βιομηχανία κατέδειξαν σημαντική συρρίκνωση. 

Εκτιμούμε ότι το υψηλό επίπεδο των πρόδρομων δεικτών υπερεκτιμά τη συνεχιζόμενη χαλαρή πολιτική 

της ΕΚΤ και ταυτόχρονα υποεκτιμά τις επιπτώσεις από το «Brexit». Επιπλέον, η παραμονή του δομικού 

πληθωρισμού σε πολύ χαμηλό επίπεδο (0,8%) και του ποσοστού ανεργίας σε πολύ υψηλό επίπεδο 

(10,1%) αντανακλά την έλλειψη ενίσχυσης της ζήτησης από τα οικονομικά θεμελιώδη.  

 

• Ο ρυθμός ανάπτυξης το γ’ τρίμηνο διατήρησε την ίδια δυναμική που είχε το προηγούμενο τρίμηνο 

(0,3% σε τριμηνιαία βάση και 1,6% σε ετήσια). Για το σύνολο του 2016 εκτιμούμε ότι ο ρυθμός 

ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 1,6%, ενώ για το 2017 αναμένουμε επιβράδυνση στο 1,3%, λόγω 

κυρίως των επιπτώσεων του «Brexit» και της πιθανής πολιτικής αβεβαιότητας σε κάποιες χώρες της 

Ευρωζώνης που θα διεξαχθούν εκλογές ή δημοψήφισμα. Είναι πιθανό να διακυβευθεί η ενότητα της 

Ευρωζώνης και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών.    

 

• Ο πληθωρισμός εκτιμούμε ότι θα υπερβεί το 1,0% κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2017. Βάσει 

όμως των διεθνών τιμών των μελλοντικών συμβολαίων ενέργειας και της αναμενόμενης διατήρησης της 

ζήτησης σε σχετικά χαμηλό επίπεδο εκτιμούμε ότι είναι πολύ δύσκολο για τον πληθωρισμό να 

διαμορφωθεί υψηλότερα του 1,3% έως τα τέλη του 2017. 

 

• Η πρόσφατη σημαντική άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων (ύστερα από την εκλογή του νέου 

Αμερικανού προέδρου) μειώνει το πρόβλημα της έλλειψης (scarcity) για τα στοιχεία ενεργητικού που 

στοχεύει να αποκτήσει η ΕΚΤ στο πλαίσιο του ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. 

Επιπλέον, εάν συνεχιστεί η ενίσχυση του USD αυξάνει η πιθανότητα για υψηλότερο πληθωρισμό στην 

Ευρωζώνη και κατά συνέπεια για μικρότερο μέγεθος προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Ναι μεν ο 

Ντράγκι έχει ουσιαστικά αποκλείσει την απότομη διακοπή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, 

αλλά δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων θεωρούμε ότι οι αγορές υποεκτιμούν την πιθανότητα μιας 

σταδιακής μείωσης του ποσού του προγράμματος.  
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Executive Summary: Αγορές 
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• Κατά τη διάρκεια του 2016 το πετρέλαιο, ο χρυσός και γενικά τα εμπορεύματα έχουν καταγράψει τα 
υψηλότερα κέρδη (από 15% έως 25%). Στις μετοχές η εικόνα είναι μικτή καθώς στις αναδυόμενες έχει 
σημειωθεί ενίσχυση κατά 6% και στο δείκτη S&P500 αύξηση κατά 7%. Αντίθετα, μείωση κατά 7% έχει 
καταγραφεί στο δείκτη EuroStoxx και στο δείκτη Nikkei. Συγκρατημένη αύξηση (από 2% έως 6%) έχει 
σημειωθεί στις τιμές των κρατικών και εταιρικών ομολόγων σε ΗΠΑ και Ευρώπη, ενώ η ισοτιμία EURUSD έχει 
μειωθεί κατά 1,3%. Μετεκλογικά καταγράφεται πίεση στα ομόλογα και ανθεκτικότητα στις τιμές των 
μετοχών.  

 

• Η μελέτη των οικονομικών κύκλων σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη εμφανίζονται να εξελίσσονται με τρόπο που να 
είναι θετικός για τις μετοχικές αγορές και αρνητικός για τα κρατικά ομόλογα. Οι βασικοί κίνδυνοι 
απορρέουν τόσο από την αβεβαιότητα διενέργειας και την αποτελεσματικότητα του όποιου δημοσιονομικού 
πακέτου αλλά και από τις προσδοκίες των μετοχικών (κυρίως) αγορών για μια ομαλή μετάβαση από την 
παρούσα νομισματική ώθηση σε μια δημοσιονομική, σε ένα περιβάλλον, που λόγω της υψηλής  μόχλευσης, 
παραμένει ευαίσθητο στα υψηλά επιτόκια και το «δυνατό» δολάριο. 

 

• Σύμφωνα με την ανάλυση μας, τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ χάνουν το έρεισμα της ήπιας ρητορικής της 
FED αρχίζοντας πλέον (με την δεκαετία στο 2,30%) να προεξοφλούν  ένα μεγάλο μέρος μιας οικονομικής 
επιτάχυνσης. Παράλληλα όμως, οι  σημαντικά  θετικές μεσοπρόθεσμες σωρευτικές αποδόσεις των 
μετοχικών  αγορών υπερεκτιμούν ή τουλάχιστον επίσης προεξοφλούν την επιτάχυνση αυτή, χωρίς όμως να 
ενσωματώνουν  τα αρνητικά αποτελέσματα της ανόδου του κόστους του χρήματος. Η παρατήρηση αυτή 
ισχύει και για τα εταιρικά ομόλογα των ΗΠΑ τα οποία από τη μια πλευρά έχουν υπέρ - αποδώσει τις 
εκτιμώμενες, για τη φάση της ανάκαμψης, αναμενόμενες αποδόσεις, ενώ από την  άλλη, η μετάβαση στην 
φάση της ανάπτυξης να συνηγορεί σε χαμηλότερες αποδόσεις.  

 

• Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, οι μετοχικές αγορές της Ευρωζώνης βρίσκονται  σε καλύτερη θέση ώστε να 
επωφεληθούν από την οικονομική ανάκαμψη, έχοντας υπο-αποδόσει του αναμενόμενου της φάσης του 
οικονομικού κύκλου. Όμως, διατηρείται υψηλός βαθμός αβεβαιότητας σε σχέση με την παραμονή της 
οικονομίας στην φάση αυτή. Παράλληλα η γερμανική δεκαετία στο 0,30% είναι συνεπής με ένα περιβάλλον 
ανάπτυξης (συνυπολογίζοντας τη διενέργεια του QE) αλλά παράλληλα εκτιμούμε ότι οι χαμηλότερες 
διάρκειες έχουν υποστεί «υπερβολική» πίεση. 

 

• Συνεπώς, το σχετικά θετικό σήμα που δίνεται από τη μακροοικονομική ανάλυση θα συνεκτιμηθεί  με 
άλλους παράγοντες  (bottom up ανάλυση και τεχνική ανάλυση)  και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μεταβολές 
στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που να το ενσωματώνουν. 

 

 

 

 

 
 



Οικονομική Ανάλυση ΗΠΑ  
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Οικονομικός Κύκλος ΗΠΑ: Ανάμεσα στην ανάκαμψη και την ταχύτερη ανάπτυξη      

18/11/16 

Ο πρόδρομος δείκτης ISM του μεταποιητικού τομέα 
συνεχίζει να βρίσκεται στη φάση της ανάκαμψης (από 
τον Ιανουάριο του 2016) αλλά έχει πλησιάσει πολύ 
κοντά στη φάση της ανάπτυξης. Η πιθανότητα να 
μετατοπιστεί στη φάση της ανάπτυξης τους 
επόμενους μήνες εκτιμούμε ότι είναι μεγάλη, ιδίως 
μετά την αύξηση της προοπτικής μετεκλογικά για 
σημαντική δημοσιονομική τόνωση.     
 
 
 
Ο συνολικός πρόδρομος δείκτης βρίσκεται στη φάση 
της ανάπτυξης, καθώς στη συγκεκριμένη φάση 
βρίσκονται οι πρόδρομοι δείκτες των τομέων των 
υπηρεσιών και των κατοικιών. 
 
 
 
Στη φάση της ανάκαμψης βρίσκονται και άλλες 
σημαντικές μεταβλητές, όπως η βιομηχανική 
παραγωγή, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές. Επιπλέον, 
εισήλθαν πρόσφατα στη συγκεκριμένη φάση οι 
λιανικές πωλήσεις και οι νέες παραγγελίες διαρκών 
αγαθών.   
 
 
 
Η πλειοψηφία των μεταβλητών που σχετίζονται με 
την κατανάλωση και τον τομέα των κατοικιών 
βρίσκονται είτε στη φάση της ανάπτυξης είτε της 
επιβράδυνσης.   
 
 
 

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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Δημοσιονομική Πολιτική & Τρέχουσα Οικονομική Συγκυρία 
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Η εκλογή του νέου Αμερικανού προέδρου είναι πιθανό να 
οδηγήσει σε αλλαγές στην οικονομική πολιτική τα επόμενα έτη με  
έμφαση στην επεκτατική δημοσιονομική πολιτική μέσω της 
ενίσχυσης των δαπανών για έργα υποδομής και της παράλληλης 
μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Επιπλέον, είναι πιθανό 
να επιχειρηθεί η υποκατάσταση μέρους των εισαγωγών από την 
εγχώρια παραγωγή ενδεχομένως μέσω της επιβολής δασμών σε 
κάποιες περιπτώσεις. 
  
Σε αυτό το στάδιο ενδιαφέρον εκτιμούμε ότι έχει μια σύγκριση με 
την πρώτη τετραετία της θητείας του προέδρου Ρήγκαν (1981-
1985). Το έλλειμμα του προϋπολογισμού διευρύνθηκε από το 2%-
3% στο 4%-6% του ΑΕΠ για πέντε διαδοχικά έτη και είχε ως 
αποτέλεσμα μια περίοδο σημαντικής οικονομικής επιτάχυνσης και 
ανοδικής κίνησης των μετοχικών αγορών και του δολαρίου. Αυτό 
που διαφοροποιεί την περίοδο αυτή όμως είναι ότι τότε, 
παράλληλα συντελέστηκε μια σημαντική μείωση του 
πληθωρισμού (από το 14% το 1980 στο 4% το 1983) ενώ 
παράλληλα η μόχλευση της οικονομίας ήταν χαμηλή. Το συνολικό 
χρέος (ομοσπονδιακό συν τα χρέη των πολιτειών) αυξήθηκε από 
το  30% το 1981 στο περίπου 50% του ΑΕΠ το 1986. Το χρέος των 
νοικοκυριών από το 46% το 1981 στο 52% του ΑΕΠ το 1985. Η 
μόχλευση στο στάδιο αυτό παραμένει πολύ υψηλή με το χρέος να 
έχει ανέλθει στο 100% του ΑΕΠ, ενώ το χρέος των νοικοκυριών να 
έχει υποχωρήσει από το 98% το 2008 στο 78% ως αποτέλεσμα της 
κρίσης. 
  
Για τη θητεία του προέδρου Τράμπ εκτιμούμε ότι είναι πιθανό να 
υιοθετηθεί επεκτατική δημοσιονομική πολιτική μέσω της αύξησης 
του ελλείμματος από το 2%-3% στο 4%-5% για δύο διαδοχικά έτη. 
Συνολικά οι ενέργειες αυτές είναι πιθανό να οδηγήσουν την 
αμερικανική οικονομία σε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και 
υψηλότερο πληθωρισμό, αλλά η αποτελεσματικότητα αυτού θα 
εξαρτηθεί τόσο από το μείγμα της πολίτικης, τις ιδιαιτερότητες 
της οικονομίας που αναφέραμε αλλά και τις εκτιμήσεις των 
επενδυτών για τη βιωσιμότητα του ομοσπονδιακού χρέους. 

Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα & Πληθωρισμός  
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Δημοσιονομικό «Πακέτο Τράμπ» 
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του CBO (Γραφείο Προϋπολογισμού 
του Κογκρέσου) ο πολλαπλασιαστής για τα δημοσιονομικά 
μέτρα διαφέρει ανάλογα με το είδος. Πιο συγκεκριμένα, για την 
περικοπή των φόρων ο πολλαπλασιαστής διαμορφώνεται στο 
0,6 (με χαμηλότερο εκείνον που σχετίζεται με την εταιρική 
φορολογία στο 0,2) για τις μεταβιβαστικές πληρωμές στο 0,9, 
για αμυντικές δαπάνες στο 0,6 και για τις δαπάνες για έργα 
υποδομής στο 1,4. Ο σταθμισμένος πολλαπλασιαστής ως προς 
τα είδη των δημοσιονομικών μέτρων που προτίθεται να 
εφαρμόσει ο νέος πρόεδρος εκτιμάται στο 0,7, καθώς 
αναμένεται ότι θα δοθεί βαρύτητα στη μείωση των εταιρικών 
φορολογικών συντελεστών.   
 
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του νέου προέδρου το ετήσιο ύψος 
των δημοσιονομικών μέτρων ανέρχεται στα $500 δισ. Η 
πλειοψηφία των αναλυτών εκτιμά ότι το ύψος αυτό θα 
διαμορφωθεί σε αρκετά μικρότερο επίπεδο. Υιοθετώντας την 
παραδοχή ότι θα είναι κοντά στα $200 δισ. και ότι η εφαρμογή 
του θα ξεκινήσει στις αρχές του β’ εξαμήνου του 2017 η αύξηση 
στο ΑΕΠ (με βάση τον σταθμισμένο πολλαπλασιαστή) θα είναι 
περίπου $140 δισ., που θα αντιστοιχεί περίπου στο 0,7% του 
ΑΕΠ που εκτιμάται ότι θα έχει διαμορφωθεί στο β’ τρίμηνο του 
2017. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί πάλι ότι εξαρτάται από τα 
είδη των δημοσιονομικών μέτρων στα οποία θα δοθεί η 
βαρύτητα και το συνολικό ύψος της δημοσιονομικής τόνωσης 
που τελικώς θα υιοθετηθεί.     
 
Δεδομένης της υπάρχουσας υψηλής μόχλευσης της οικονομίας 
και τη σημαντική ευαισθησία αυτής σε άνοδο των επιτοκίων (και 
του δολαρίου), θεωρούμε ότι η εκτίμηση αυτή αποτελεί ένα άνω 
όριο, ενώ παράλληλα η αβεβαιότητα εφαρμογής των ανωτέρω 
είναι υψηλή καθώς η νέα κυβέρνηση αποτελεί ένα νέο είδος 
ρεπουμπλικανισμού του όποιου η συμβίωση με τους 
παραδοσιακούς ρεπουμπλικάνους αποτελεί μια αβέβαιη 
μεταβλητή, όπως και η επίδραση της νέας διακυβέρνησης στην 
παγκόσμια γεωπολιτική αβεβαιότητα. 
 
 

Source: Congressional Budget Office (CBO), February 2015 

Δημοσιονομικοί Πολλαπλασιαστές 
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Εκλογή Νέου Προέδρου & Βιωσιμότητα Χρέους 

Η επιτυχία της δημοσιονομικής τόνωσης εξαρτάται και από τις 
προσδοκίες για την βιωσιμότητα του συνολικού κρατικού χρέους 
των ΗΠΑ το οποίο έχει ανέλθει από το 68% του ΑΕΠ το 2008 στο 
105%. Η βιωσιμότητα του χρέους εξαρτάται από την μια πλευρά 
στην αποδοτικότητα των δημοσιών επενδύσεων και στο κατά 
ποσό αυτές συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του ΑΕΠ και επίσης 
στις προσδοκίες αυτών που διακρατούν το χρέος των ΗΠΑ.  
 
Σε σχέση με την ανάπτυξη ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η 
συνεισφορά των επενδύσεων στην παραγωγικότητα της 
αμερικανικής οικονομίας.  Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η 
αύξηση των ελλειμμάτων και του χρέους ακολουθήθηκαν (όχι 
αναγκαστικά προκληθήκαν) από μια αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας από το  -2,3% στο 5,3% η οποία 
προηγήθηκε μιας σημαντικής οικονομικής ανάκαμψης. Στο 
στάδιο αυτό η παραγωγικότητα βρίσκεται στο 0% ετησίως και 
υπολείπεται  σημαντικά του ρυθμού ανάπτυξης. Για μια 
ουσιαστική συνεισφορά των δημόσιων δαπανών στην 
παραγωγικότητα θα ήταν αναγκαία η επικέντρωση στα έργα 
υποδομής, ώστε ο μέσος πολλαπλασιαστής να διαμορφωθεί 
υψηλότερα του 1,0. Οι διαφορές αυτές οφείλονται και στο ότι 
στην πρώτη περίπτωση η δημοσιονομική τόνωση προκλήθηκε εν 
μέσω μιας ύφεσης (όπου οι πολίτικες αυτές είναι συνήθως πιο 
αποτελεσματικές), ενώ τώρα βρισκόμαστε σε φάση ωρίμανσης 
του οικονομικού κύκλου. 
 
Παράλληλα οποιαδήποτε τάση διεθνούς απομονωτισμού - 
προστατευτισμού από μέρους των ΗΠΑ και μείωσης του όγκου 
του διεθνούς εμπορίου αναμένεται να είναι αρνητική για το 
δολάριο ιδιαίτερα εάν αμφισβητηθεί έστω και οριακά ο ρόλος 
του ως αποθεματικό νόμισμα. Η παράμετρος αυτή, ιδιαίτερα σε 
ένα περιβάλλον δημοσιονομικής επέκτασης και νομισματικής 
σύσφιξης θα οδηγούσε σε μια υπερβολική άνοδο των 
μακροχρονίων αποδόσεων (καθώς θα παρατηρούσαμε 
πωλήσεις ομολόγων από κεντρικές τράπεζες) η οποία θα έθετε 
σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και θα συνέδραμε σε 
μεγαλύτερο βαθμό στις ανησυχίες για την βιωσιμότητα του 
χρέους των ΗΠΑ. 
 
 
 
 
 

Συνολικό Δημόσιο Χρέος & Παραγωγικότητα Εργασίας  
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ΗΠΑ - Τρέχουσα Συγκυρία: Ανάκαμψη της παραγωγικότητας & Υψηλότερη αύξηση των 
μισθών     

18/11/16 

Παραγωγικότητα Εργασίας Ελαφρώς θετικά κρίνονται τα στοιχεία του Οκτωβρίου για την αγορά 

εργασίας. Η απασχόληση αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά 161 χιλ. νέες 

θέσεις εργασίας έναντι 178 χιλ. της μέσης εκτίμησης της αγοράς και 

191 χιλ. το Σεπτέμβριο (από 156 χιλ. που ήταν η αρχική εκτίμηση). Το 

ποσοστό ανεργίας μειώθηκε οριακά στο 4,9%, αλλά επίσης μειώθηκε 

οριακά το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στο σύνολο 

του πληθυσμού στο 62,8%.  

 

Παράλληλά, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του μέσου ωρομισθίου 

επιταχύνθηκε στο 2,8% σε ετήσια βάση (Σεπτ. 16: 2,6%), αποτελώντας 

υποστηρικτικό παράγοντα για την πιθανή αύξηση του παρεμβατικού 

επιτοκίου της FED. Επίσης, σημαντική άνοδο κατά 3,1% καταγράφηκε 

το γ΄ τρίμηνο στην παραγωγικότητα της εργασίας έναντι 2,2% της μέσης 

εκτίμησης της αγοράς, ύστερα από τρία διαδοχικά τρίμηνα 

ανησυχητικής μείωσής της. 

  

Στις επιχειρήσεις η εικόνα τον Οκτώβριο ήταν μεικτή. Στον τομέα της 

μεταποίησης ο πρόδρομος δείκτης ISM αυξήθηκε στο 51,9 (Σεπτ. 16:  

51,5). Βελτίωση εμφάνισαν οι επιμέρους δείκτες της παραγωγής και της 

απασχόλησης σε αντίθεση με τη μείωση των νέων παραγγελιών που 

οδήγησε και σε μικρή πτώση του λόγου τους ως προς τα αποθέματα 

(109,7%, Σεπτ. 16: 111,3%). Ταυτόχρονα σε σχετικά ικανοποιητικό 

επίπεδο διατηρήθηκε, παρά τη μείωσή του, ο πρόδρομος δείκτης ISM 

στους εκτός μεταποίησης τομείς στο 54,8 (Σεπτ. 16: 57,1). Στον τομέα 

των κατοικιών οι ενδείξεις εξακολουθούν να είναι ενθαρρυντικές, 

καθώς ο πρόδρομος δείκτης NAHB διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στο 63 

(Σεπτ. 16: 65), που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη τιμή για το 2016. 

  

Αυξημένο σε σχέση με το δημοσιονομικό έτος 2015 αλλά εντός του 

στόχου ήταν το δημοσιονομικό έτος 2016 το έλλειμμα του κρατικού 

προϋπολογισμού. Διαμορφώθηκε στα $587,4 δισ. έναντι $439,1 δισ. το 

2015 και στόχου $599,8 δισ., λόγω της υψηλότερης ποσοστιαίας 

αύξησης των εξόδων από αυτής των εσόδων (4,5% έναντι 0,6% 

αντίστοιχα). Συνεπώς, το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται ότι 

διαμορφώθηκε στο 3,2% του ΑΕΠ. 
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Πρόδρομοι Επιχειρηματικοί Δείκτες 
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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  σε ορίζοντα εξαμήνου. 
Διαπιστώνουμε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του δ’ 
τριμήνου (του Οκτωβρίου) θα μπορεί να συγκλίνει στο 1,9%, 
σημειώνοντας ανοδική αναθεώρηση έναντι του 1,5% που ήταν 
η εκτίμησή μας με βάση τα στοιχεία του β’ τριμήνου. Αυτή η 
ανοδική αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση του 
περιθωρίου των αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων, στην 
αύξηση των τιμών των μετοχών και στις ενθαρρυντικές 
πρόδρομες ενδείξεις του τομέα των κατοικιών. 
 
Οικονομικές Εκπλήξεις: Ο δείκτης των οικονομικών εκπλήξεων 
Citi βρίσκεται σε οριακά αρνητικό έδαφος, καταδεικνύοντας ότι 
τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι ελαφρώς κατώτερα των 
προσδοκιών. Η παραμονή του αυξάνει την πιθανότητα για 
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με εκείνον του γ’ 
τριμήνου (2,9%). 
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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: Ανοδική αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου ρυθμού σύγκλισης 

18/11/16 

Τρ. Πειραιώς: Πρόδρομος Δείκτης & Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ  

ΗΠΑ: Επιμερισμός της πρόβλεψης για το ΑΕΠ στις Μεταβλητές Δείκτης Οικονομικών Εκπλήξεων Citi, ΗΠΑ 
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ΗΠΑ: Επιτάχυνση στο 2,1% το 2017 

18/11/16 

Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης σημειώθηκε το γ’ τρίμηνο 
του 2016, ύστερα από τρία διαδοχικά τρίμηνα αναιμικού 
ρυθμού ανάπτυξης, λόγω κυρίως του υψηλού ρυθμού 
ενίσχυσης των εξαγωγών.  
 
Η παραμονή των πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών (ISM) 
κοντά στο μακροχρόνιο μέσον όρο τους σηματοδοτεί ότι η 
οικονομία θα κινείται με ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 
μακροχρόνιο μέσον όρο (2,4%). Όμως, λόγω της προσπάθειας 
επιστροφής στην κανονικότητα της FED και των διαφόρων 
κινδύνων στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον εκτιμούμε ότι 
είναι πιθανό ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι κάπως χαμηλότερος.      
 
Ο μέσος ετήσιος ρυθμός εκτιμούμε ότι το 2016 θα διαμορφωθεί 
στο 1,6% (αρκετά χαμηλότερα έναντι του 2,6% του 2015) και το 
2017 θα επιταχυνθεί στο 2,1%, λόγω κυρίως της ανάκαμψης 
των επενδύσεων και των υψηλότερων δημόσιων δαπανών. Ο 
ρυθμός ανάπτυξης του 2017 είναι πιθανό να αναθεωρηθεί 
ανοδικά σε συνάρτηση με το μέγεθος και το χρονικό σημείο 
έναρξης της δημοσιονομικής χαλάρωσης του νέου προέδρου.     
 
 

*upper bound rate   

Πραγματικό ΑΕΠ 
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2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2015 2016 2017
Πραγματικό ΑΕΠ 0.8 1.4 2.9 2.5 1.5 2.5 2.0 2.0 2.6 1.6 2.1
Κατανάλωση 1.6 4.3 2.1 2.5 2.0 2.5 2.5 2.5 3.2 2.6 2.4
Επενδύσεις -3.3 -7.9 3.1 3.0 0.0 5.0 5.0 3.0 5.0 -2.0 2.0
Δημόσιες Δαπάνες 1.7 -1.7 0.5 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.8 0.8 1.5
Εξαγωγές -0.7 1.8 10.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.1 1.0 3.0
Εισαγωγές -0.6 0.2 2.3 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 4.6 1.0 3.0
Headline PCE PI 0.9 1.0 1.0 1.5 1.9 2.0 1.9 1.9 0.3 1.1 1.9
Core PCE PI 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.3 1.7 1.9
Ποσοστό Ανεργίας 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 5.3 4.9 4.8
Fed - Παρεμβατικό Επιτόκιο* 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 1.25 0.50 0.75 1.25

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

ΕκτιμήσειςΠραγματικά Στοιχεία

0

1

2

3

4

-2

0

2

4

6

8

2013 2014 2015 2016 2017

Πραγματικό ΑΕΠ (%-Q/Q-AR) (LHS) Πραγματικό ΑΕΠ Πρόβλεψη (%-Q/Q-AR) (LHS)

Πραγματικό ΑΕΠ (%-Υ/Υ) (RHS) Πραγματικό ΑΕΠ Πρόβλεψη (%-Υ/Υ) (RHS)



18/11/16 

 
 
FED: Μετεκλογική ενίσχυση των προσδοκιών για υψηλότερο παρεμβατικό επιτόκιο  

Προσδοκίες & Εκτιμήσεις για το Παρεμβατικό Επιτόκιο 
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Στην ανακοίνωση που ακολούθησε τη συνεδρίαση της 
FED της 2ης Νοεμβρίου τονίστηκε ότι το ενδεχόμενο 
αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου συνεχίζει να 
αυξάνεται, ενώ η εξέλιξη των οικονομικών συνθηκών 
αναμένεται να είναι τέτοια ώστε να οδηγήσει μόνο σε 
σταδιακή αύξησή του. 
 
Η εκτίμησή μας συνάδει με την αύξηση (κατά 25μβ) του 
παρεμβατικού επιτοκίου στη συνεδρίαση του 
Δεκεμβρίου, ιδίως μετά την επιτάχυνση του ρυθμού 
αύξησης των μισθών που κατέδειξε η δημοσίευση των 
πρόσφατων στοιχείων για την αγορά εργασίας. Η 
τεκμαρτή πιθανότητα για την αύξηση του παρεμβατικού 
επιτοκίου (κατά 25μβ) στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 
ανέρχεται στο 95%. 
 
Η εκλογή του νέου προέδρου ενδεχομένως να 
απελευθερώσει τη FED ως προς το στόχο της ανάπτυξης 
και της πλήρους απασχόλησης λόγω της ενδεχόμενης 
υιοθέτησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής που 
θα τονώσει το ρυθμό ανάπτυξης. Ο υψηλότερος ρυθμός 
ανάπτυξης ενδεχομένως οδηγήσει σε υψηλότερο 
πληθωρισμό και κατά συνέπεια σε ταχύτερη επιστροφή 
στην «κανονικότητα» της πολιτικής της FED που θα 
επικεντρωθεί περισσότερο στο στόχο του πληθωρισμού.        
 
Η αγορά επιτοκίων (FED Fund Futures) προεξοφλεί 
αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου κοντά στο 1,00% 
στο τέλος του 2017 και κοντά στο 1,50% στο τέλος του 
2018 πλησιάζοντας πλέον τις εκτιμήσεις της FED του 
Σεπτεμβρίου. Εκτιμούμε ότι η δημοσιονομική τόνωση της 
νέας διακυβέρνησης μπορεί να οδηγήσει σε 
περισσότερες αυξήσεις του παρεμβατικού επιτοκίου από 
τη FED.    
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Οικονομική Ανάλυση Ευρωζώνης  
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Οικονομικός Κύκλος Ευρωζώνης: Δυνατοί πρόδρομοι δείκτες 

18/11/16 

Ο γενικός πρόδρομος δείκτης οικονομικού κλίματος 
ESI επέστρεψε στη φάση της ανάπτυξης από τον 
Ιούλιο του 2016. Στη συγκεκριμένη φάση βρίσκεται 
επίσης η πλειοψηφία των πρόδρομων δεικτών 
εμπιστοσύνης. Όμως, η παραμονή του δείκτη ESI στη 
φάση της ανάπτυξης εκτιμούμε ότι είναι πιθανό να 
αποδειχτεί βραχυχρόνια και κατά συνέπεια να 
επιστρέψει στη φάση της επιβράδυνσης.    
 
 
 
Οι μεταβλητές που σχετίζονται με την κατανάλωση 
και το λιανικό εμπόριο βρίσκονται στη φάση της 
επιβράδυνσης. 
 
 
 
Οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, η βιομηχανική παραγωγή 
και η τραπεζική χρηματοδότηση των νοικοκυριών 
βρίσκονται στη φάση της ύφεσης. 
 
 
 
Η τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και οι 
νέες παραγγελίες στη γερμανική βιομηχανία 
βρίσκονται στη φάση της επιβράδυνσης.    

Οικονομικός κύκλος του Δείκτη Οικ. Κλίματος 

Οικονομικοί κύκλοι βασικών μακρο-μεταβλητών 
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Ευρωζώνη - Τρέχουσα Συγκυρία: Αντίθεση μεταξύ πρόδρομων δεικτών και 
πραγματικών στοιχείων   

Οριακή επιτάχυνση σημειώθηκε τον Οκτώβριο στον πληθωρισμό στο 

0,5%, αποτελώντας το υψηλότερο σημείο των τελευταίων δύο ετών, 

εξακολουθώντας όμως να αποκλίνει σημαντικά από το στόχο της ΕΚΤ 

(2,0%). Όμως, ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε στο 0,8% για τρίτο 

διαδοχικό μήνα. Επίσης, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε το Σεπτέμβριο 

στο 10,0% για τρίτο διαδοχικό μήνα. Τα δύο αυτά στοιχεία 

αντανακλούν τη σχετικά χαμηλή ζήτηση που επικρατεί στην οικονομία 

την Ευρωζώνης. 

  

Ενθαρρυντική ένδειξη για την εξέλιξη της οικονομίας το δ΄ τρίμηνο 

παρέχουν τα στοιχεία των πρόδρομων δεικτών του Οκτωβρίου. 

Ειδικότερα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε στο 106,3 

έναντι 104,5 της μέσης πρόβλεψης της αγοράς και 104,9 το Σεπτέμβριο, 

αποτελώντας την υψηλότερη τιμή για το 2016. Επίσης, θετική εικόνα 

προκύπτει και από το σύνθετο επιχειρηματικό δείκτη PMΙ που ανήλθε 

στο 53,3 (Σεπτ. 16: 52,6), αποτελώντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή για 

το 2016. Ανοδικά κινήθηκαν και οι δύο επιμέρους δείκτες των τομέων 

της μεταποίησης και των υπηρεσιών. 

 

Όμως, σε αντίθεση με τα θετικά στοιχεία των πρόδρομων δεικτών του 

Οκτωβρίου τα στοιχεία της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας 

του Σεπτεμβρίου ήταν αρνητικά. Η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε 

κατά 0,8%, οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,2% και οι νέες 

παραγγελίες στη γερμανική βιομηχανία συρρικνώθηκαν κατά 0,7%. 

Συνεπώς υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στους θετικούς πρόδρομους 

δείκτες και τα αρνητικά πραγματικά οικονομικά στοιχεία που γίνεται 

πιο ενδιαφέρουσα εάν συνυπολογιστούν οι μελλοντικές 

διαπραγματεύσεις για το «Brexit».      
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Πληθωρισμός & Ανεργία 

Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος & Βιομηχανική Παραγωγή 
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Πραγματικό ΑΕΠ ΕΖ (%,Y/Y) Δείκτης Τρ. Πειραιώς ΕΖ

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: Ανοδική αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου ρυθμού σύγκλισης 

18/11/16 

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 σε ορίζοντα 
εξαμήνου. Διαπιστώνουμε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία 
του δ’ τριμήνου (του Οκτωβρίου ) θα μπορεί να συγκλίνει στο 
1,8%-1,9%, σημειώνοντας ανοδική αναθεώρηση έναντι του 
1,4%-1,5% που ήταν η εκτίμησή μας με βάση τα στοιχεία του β’ 
τριμήνου. Η συγκεκριμένη άνοδος οφείλεται κυρίως στην 
ενίσχυση των πρόδρομων δεικτών εμπιστοσύνης των 
επιχειρήσεων και του καταναλωτή και στη μείωση της 
διαφοράς της απόδοσης μεταξύ των εταιρικών και των 
κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ.    
 
Οικονομικές Εκπλήξεις: Ο δείκτης των οικονομικών εκπλήξεων 
Citi έχει προσφάτως μετατοπιστεί σε ελαφρώς θετικό έδαφος, 
καταδεικνύοντας ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι 
ελαφρώς καλύτερα των προσδοκιών, όπως προαναφέραμε για 
τους περισσότερους πρόδρομους δείκτες του Οκτωβρίου.  

Τρ. Πειραιώς: Πρόδρομος Δείκτης ΕΖ & Πραγματικό ΑΕΠ ΕΖ 

ΕΖ: Επιμερισμός της πρόβλεψης για το ΑΕΠ στις Μεταβλητές Δείκτης Οικονομικών Εκπλήξεων Citi, ΕΖ 
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(1):Σχετ. 
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2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2015 2016 2017
Πραγματικό ΑΕΠ 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 1.9 1.6 1.3
Κατανάλωση 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.8 1.6 1.3
Επενδύσεις -0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 2.2 2.2 1.3
Δημόσιες Δαπάνες 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.4 1.6 1.3
Εξαγωγές 0.1 1.1 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 6.3 2.2 2.2
Εισαγωγές -0.2 1.1 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 6.9 2.5 1.9
Πληθωρισμός 0.0 -0.1 0.3 0.7 1.1 1.3 1.3 1.2 0.0 0.2 1.2
Ποσοστό Ανεργίας 10.3 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.7 9.7 10.9 10.0 9.7
EKT - Παρεμβατικό Επιτόκιο * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
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Ευρωζώνη: Επιβράδυνση στο 1,3% το 2017 

18/11/16 

Σταθεροποιητική τάση καταγράφεται στο ρυθμό ανάπτυξης, 
καθώς το γ’ τρίμηνο του 2016 το πραγματικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε 
με τον ίδιο ρυθμό με εκείνον του προηγούμενου τριμήνου.  
 
Η φάση της ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται η πλειοψηφία των 
πρόδρομων δεικτών σηματοδοτεί ρυθμό ανάπτυξης της 
οικονομίας υψηλότερο του μακροχρόνιου μέσου όρου (0,35% 
σε τριμηνιαία και 1,4% σε ετήσια βάση). Όμως, οι επιπτώσεις 
που αναμένονται από το «Brexit» εκτιμούμε ότι θα οδηγήσουν 
το ρυθμό ανάπτυξης κάπως χαμηλότερα σε σχέση με το 
μακροχρόνιο μέσον όρον.     
 
Ο μέσος ετήσιος ρυθμός εκτιμούμε ότι το 2016 θα διαμορφωθεί 
στο 1,6% (χαμηλότερα έναντι του 1,9% του 2015) και το 2017 θα 
επιβραδυνθεί στο 1,3%. Η ανοδική αναθεώρηση (που 
αναφέραμε προηγουμένως) του ρυθμού ανάπτυξης που μπορεί 
να συγκλίνει η οικονομία σε ορίζοντα εξαμήνου αυξάνουν την 
πιθανότητα για ανοδική αναθεώρηση του 1,3% του 2017, ιδίως 
εάν υιοθετηθεί μεγάλη δημοσιονομική τόνωση στις ΗΠΑ.    
 
Ο πληθωρισμός εκτιμούμε ότι θα ανακάμπτει σταδιακά και θα 
υπερβεί το 1,0% το α’ εξάμηνο του 2017.     
 

Πραγματικό ΑΕΠ 

20 *main refinancing rate   
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EΚΤ: Μείωση του προβλήματος του «scarcity»  

18/11/16 

Στη συνεδρίαση της ΕΚΤ της 20ης Οκτωβρίου δεν ανακοινώθηκε 
κάποια αλλαγή. Εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανό το πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης να συνεχιστεί πέραν του Μαρτίου του 
2017, καθώς ο κ. Ντράγκι τόνισε ότι ο δομικός πληθωρισμός δεν 
εμφανίζει τάση αύξησης και ότι η επιστροφή του πληθωρισμού 
κοντά στο στόχο δεν πρέπει να καθυστερήσει υπερβολικά. 

 

Όμως, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με 
το μηνιαίο μέγεθος του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
που θα διεξάγεται πέραν του Μαρτίου του 2017. Εκτιμούμε ότι 
είναι πιο πιθανό να συνεχιστεί με 80 δισ. ευρώ για μερικούς 
μήνες σε σχέση με το να συνεχιστεί με κάποιο τρόπο σταδιακής 
μείωσης. Όμως, οι αγορές (και ιδίως του συναλλάγματος) 
φαίνεται ότι υποεκτιμούν την πιθανότητα του δεύτερου 
ενδεχομένου. Πάντως, ο κ. Ντράγκι απέκλεισε ουσιαστικά την 
απότομη διακοπή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. 

 

Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων (ύστερα 
από την εκλογή του νέου Αμερικανού προέδρου) μειώνει το 
πρόβλημα της έλλειψης (scarcity) για τα στοιχεία ενεργητικού 
που στοχεύει να αποκτήσει η ΕΚΤ. Επιπλέον, η ενδεχόμενη 
ενίσχυση της ισοτιμίας του USD, λόγω της ενδεχόμενης 
ταχύτερης επιστροφής στην «κανονικότητα» από τη FED, 
αυξάνει την πιθανότητα για υψηλότερο πληθωρισμό στην 
Ευρωζώνη και κατά συνέπεια μικρότερο μέγεθος για το 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.        

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου θα 
δημοσιευτούν οι νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις. Εφόσον οι 
νέες προβλέψεις για τον πληθωρισμό του 2017 και του 2018 
εξακολουθούν να αποκλίνουν σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με 
το στόχο του 2,0%, τότε αυξάνεται η πιθανότητα για την 
διατήρηση του μηνιαίου μεγέθους των 80 δισ. ευρώ πέραν του 
Μαρτίου 2017. 
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Σύνολο Ενεργητικού ΕΚΤ (σε €δισ.) 
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Παρεμβατικό Επιτόκιο ΕΚΤ & Μακροπρόθεσμες Πληθωριστικές Προσδοκίες  



Οικονομία Κίνας 
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Κίνα: Σημαντική μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων     

18/11/16 

Βιομηχανική Παραγωγή & Λιανικές Πωλήσεις 

Με ετήσιο ρυθμό 6,7% αναπτύχθηκε κατά το γ΄ τρίμηνο η οικονομία της 
Κίνας, όσο και κατά το α΄ και β΄ τρίμηνο. Συνεπώς καθίσταται εφικτός ο 
στόχος της κυβέρνησης για ρυθμό ανάπτυξης το 2016 «μεταξύ του 
6,5%-7,0%», παρότι είναι ο χαμηλότερος από το α΄ τρίμηνο του 2009.  

 

Με τον ίδιο ρυθμό με το Σεπτέμβριο αναπτύχτηκε τον Οκτώβριο η 
βιομηχανική παραγωγή σε αντίθεση με τις λιανικές πωλήσεις που 
σημείωσαν μικρή επιβράδυνση. Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 6,1% σε ετήσια βάση (Σεπτ. 16: 6, 1%) και οι λιανικές 
πωλήσεις κατά 10,0% (Σεπτ. 16: 10,7%). Η άνοδος της μεταποίησης 
εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί το προσεχές διάστημα αν ληφθεί υπόψη η 
άνοδος τον Οκτώβριο του σχετικού πρόδρομου δείκτη Caixin PMI στο 
υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2014 (51,2, Σεπτ. 16: 50,1).  

 

Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός καθώς τον Οκτώβριο 
διαμορφώθηκε στο 2,1% από 1,3% τον Αύγουστο. Επιπλέον, ο δομικός 
πληθωρισμός αυξήθηκε στο 1,8% από 1,6% αντίστοιχα. 

 

Η ενδεχόμενη ταχύτερη επιστροφή στην «κανονικότητα» από τη FED 
εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την πίεση στο γουάν για εντονότερη διολί-
σθησή του. Όμως, η εξ΄ αυτού αύξηση των τιμών των εισαγόμενων 
πρώτων υλών αυξάνει το κόστος παραγωγής και τις τιμές των τελικών 
προϊόντων δυσχεραίνοντας την προσπάθεια ενίσχυσης της εσωτερικής 
ζήτησης, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει και τις εξαγωγές. Συνεπώς, 
προκειμένου το νόμισμα να διολισθαίνει με ήπιο ρυθμό, εκτιμάται ότι 
θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων, 
τμήμα των οποίων θα προέλθει από την πώληση αμερικανικών 
κρατικών ομολόγων. 

 

Μειωμένη κατά το ήμισυ περίπου ήταν τον Οκτώβριο η χορήγηση νέων 
δανείων σε γουάν. Διαμορφώθηκε στα 651,3 δισ. γουάν (Σεπτ. 16: 
1220,0 δισ.). Παρόμοια και η εξέλιξη της συνολικής χρηματοδότησης 
(περιλαμβάνει π.χ. και τα δάνεια σε ξένο νόμισμα) που διευρύνθηκε 
κατά 896,3 δισ. γουάν (Σεπτ. 16: 1720,9 δισ.). Ταυτόχρονα, σε σχέση με 
το Σεπτέμβριο, τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα περιορίστηκαν κατά 
$45,7 δισ. (στα $3.120,7 δισ.), που είναι η μεγαλύτερη μείωση από τον 
φετινό Ιανουάριο. 

 

 

 

  

 

 

 

23 

Εξέλιξη πραγματικού ΑΕΠ 

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2012 2013 2014 2015 2016

Πραγμ. ΑΕΠ (τριμηνιαία % μεταβολή) (Α)

Πραγμ. ΑΕΠ (% ετήσια μεταβολή)(Δ)

0

5

10

15

20

25

Ιαν-07 Ιαν-08 Ιαν-09 Ιαν-10 Ιαν-11 Ιαν-12 Ιαν-13 Ιαν-14 Ιαν-15 Ιαν-16

Βιομηχανική παραγωγή Λιανικές πωλήσεις



Αγορές & Οικονομικός Κύκλος 

18/11/16 24 



Αγορές: Ονομαστικές Αποδόσεις 
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ΗΠΑ: Επενδύσεις & Οικονομικός Κύκλος 

• Οι έως τώρα ενδείξεις σε σχέση με τον οικονομικό κύκλο των ΗΠΑ (σύμφωνα με τον πρόδρομο δείκτη 

ISM του τομέα της μεταποίησης) συνηγορούν σε μια βελτίωση από την ανάκαμψη του ρυθμού 

μεγέθυνσης της οικονομίας που βρίσκεται τώρα, στην «ανάπτυξη» αυτού (θετική τάση ανάπτυξης πάνω 

από τον ιστορικό μέσον όρο). Η μετάβαση αυτή ιστορικά συνδέεται με πολύ θετικές αποδόσεις και 

υψηλότερη σχέση απόδοσης κινδύνου των μετοχικών αγορών, μηδενικές  αποδόσεις των κρατικών 

ομόλογων  και μείωση της υπερ-απόδοσης των εταιρικών ομόλογων σε σχέση με τα κρατικά η οποία 

όμως παραμένει θετική. 

 

• Η μετάβαση αυτή όμως είναι πιθανόν να είναι σχετικά προεξοφλημένη από τις  μετοχικές αγορές καθώς 

ο δείκτης S&P500 έχει υπερ-αποδώσει  σε σχέση με τη μέση απόδοση που θα περίμενε κανείς σε φάση 

ανάκαμψης (σωρευτικά κατά περίπου 8%). Ενδιαφέρον έχει ότι τα  κρατικά ομόλογα μέχρι πριν από 

μερικές εβδομάδες επίσης υπέρ-απέδιδαν  σημαντικά  της αναμενόμενης τροχιάς, λόγω της ήπιας 

ρητορικής της Fed και του ακολουθούμενου QE σε Ευρωζώνη και Ιαπωνία. Η υπέρ-απόδοση αυτή έχει 

τώρα μετατραπεί σε υπο-απόδοση λόγω της βελτίωσης των οικονομικών στοιχείων και του 

αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρον έχει ότι συνυπολογίζοντας  τις 

πρόσφατες κινήσεις των αγορών βλέπουμε ότι οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων  έχουν 

προσεγγίσει την θεμελιώδη εκτίμηση μας (στο 2,30%) ενώ και η κλίση της καμπύλης (10-2) έχει 

αυξηθεί ανάλογα με το αναμενόμενο για τον  παρόν  οικονομικό κύκλο, από τις 90 μβ τον Οκτώβριο 

στις 125 πρόσφατα (με μέση τιμή τις 155). 

 

• Συνολικά λοιπόν αρχίζει να διαφαίνεται ότι τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ χάνουν το έρισμα της ήπιας 

ρητορικής της FED και έχουν πλέον αρχίσει να προεξοφλούν  ένα μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων 

μιας οικονομικής επιτάχυνσης. Αντίθετα, οι αποδόσεις των μετοχών παραμένουν σχετικά υψηλές και 

σχετικά εκτεθειμένες  είτε λόγω του ότι κάποια οικονομική επιτάχυνση είναι προεξοφλημένη, είτε 

λόγω του ότι δεν έχουν ακόμα προεξοφληθεί τα αρνητικά αποτελέσματα της ανόδου των 

αποδόσεων  των ομολόγων. Η παρατήρηση αυτή ισχύει και για τα εταιρικά ομόλογα τα οποία έχουν 

υπέρ - αποδώσει έναντι των συνηθισμένων αποδόσεων για την φάση της ανάκαμψης, ενώ και η 

μετάβαση στη φάση της ανάπτυξης θα συνηγορούσε σε χαμηλότερες αποδόσεις. 
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Ευρωζώνη: Επενδύσεις & Οικονομικός Κύκλος 

• Ο πρόδρομος δείκτης του οικονομικού κλίματος έχει επιστρέψει στη φάση της ανάπτυξης από τον 

Ιούλιο ύστερα από εξάμηνη παραμονή στη φάση της επιβράδυνσης. Η επιστροφή αυτή είναι ιστορικά 

πολύ ευνοϊκή για τις μετοχές, ιδιαίτερα καθώς η σωρευτική απόδοση των μετοχών διαμορφώνεται 

χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου της για τη φάση της ανάπτυξης. 

  

• Η επιστροφή του πρόδρομου δείκτη του οικονομικού κλίματος στη φάση της ανάπτυξης είναι 

ιστορικά αρνητική για τα κρατικά ομόλογα. Η σωρευτική απόδοση των γερμανικών κρατικών 

ομολόγων διαμορφώνεται αρκετά χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο της για τη φάση της 

ανάπτυξης, λόγω της σημαντικής αύξησης των μακροπρόθεσμων αποδόσεων (yields) κατά τη διάρκεια 

του Οκτωβρίου, οι οποίες ανήλθαν μετά το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών στο 0,30% το όποιο 

είναι συνεπές με την είσοδο στη φάση της ανάπτυξης. Η κλίση της καμπύλης των αποδόσεων επίσης 

έχει φτάσει τις  94 μ.β. σύμφωνα με τον ιστορικό μέσο όρο της για τη συγκεκριμένη φάση του 

οικονομικού κύκλου. 

 

• Συνδυάζοντας το γεγονός ότι οι αποδόσεις των δεκαετών γερμανικών ομολόγων έχουν φτάσει στην 

δίκαιη τιμή τους με το ότι συνολικά ένα χαρτοφυλάκιο γερμανικών ομολόγων είναι υπερ-πουλημένο 

(ως προς τη φάση του οικονομικού κύκλου), εκτιμούμε ότι είναι πιθανό να παρατηρήσουμε 

σημαντικές υπερ-αποδόσεις στις χαμηλότερες διάρκειες και περαιτέρω αύξηση της κλίσης της 

καμπύλης (10-2). 

 

• Η επιστροφή του πρόδρομου δείκτη του οικονομικού κλίματος στη φάση της ανάπτυξης είναι επίσης 

ιστορικά αρνητική για τα εταιρικά ομόλογα. Η σωρευτική απόδοση των εταιρικών ομολόγων 

διαμορφώνεται όμως αρκετά χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου της για τη φάση της ανάπτυξης, 

γεγονός που παράλληλα με την συνέχιση του QE θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια ανάκαμψη των 

εταιρικών ομολόγων από τις πρόσφατες πιέσεις  η οποία όμως μάλλον θα υπολείπεται της ανάκαμψης 

των ομολόγων μικρής διάρκειας.  
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S&P500: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις στη Φάση 
της Ανάκαμψης * 

S&P500: P/E Ratio 
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*Για τον υπολογισμό της πραγματικής απόδοσης του τελευταίου μήνα, χρησιμοποιούμε την 
αρχική εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό. 
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch Treasury Master (USD) - Total 
Return Index 
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 Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα αποδίδουν στο ίδιο περίπου μήκος κύματος με τον ιστορικό μέσο τους, ενώ τα γερμανικά κρατικά 

ομόλογα υπο-αποδίδουν της τρέχουσας φάσης του οικονομικού κύκλου.  
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*Σύμφωνα με τους Bank Of America Merrill Lynch Treasury Master (USD) - Total Return Index και JPM 
United States Cash 1 Month - Total Return Index 

ΗΠΑ: Υπερβάλλουσα  Απόδοση* Χαρτοφυλακίου Ομολόγων σε 
ορίζοντα εξαμήνου 

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

Γερμανία: Υπερβάλλουσα  Απόδοση* Χαρτοφυλακίου Ομολόγων σε 
ορίζοντα εξαμήνου 

Γερμανία: Πρόβλεψη για την Απόδοση 10-ετούς Ομολόγου σε 
ορίζοντα εξαμήνου 

 Σε ορίζοντα εξαμήνου, εκτιμούμε αύξηση της απόδοσης του δεκαετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου στο 2,30% (από 1,83% στο 
τέλος Οκτωβρίου), καθώς και της απόδοσης του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου στο 0,30% (από 0,17% στο τέλος Οκτωβρίου). 
 
 
 



Εταιρικά Ομόλογα 
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch United States Corporate Master 
(USD) - Total Return Index 
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch Euro Corporate Master (Euro) – Total 
Return Index 
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 Τα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα υπερ-αποδίδουν, ενώ τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα υπο-αποδίδουν της τρέχουσας φάσης του 
οικονομικού κύκλου, ακολουθώντας την εξέλιξη των κρατικών ομολόγων. 
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Αμερική α) την αβεβαιότητα που αποτυπώνεται στον Τύπο, β) τις προβλεπόμενες φορολογικές αλλαγές

την τρέχουσα χρονιά αλλά και σε εύρος 10ετίας, και γ) την απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων των
οικονομικών αναλυτών. Για την Ευρώπη χρησιμοποιείται μόνο το α. 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 της οικονομικής πολιτικής στην Ε.Ε. έχει 
μειωθεί, αλλά εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε σχετικά 
υψηλό επίπεδο. Όμως, ελλοχεύει πάλι αύξηση της 
αβεβαιότητας ενόψει του ιταλικού δημοψηφίσματος και των 
αυστριακών προεδρικών εκλογών στις αρχές Δεκεμβρίου. Στις 
ΗΠΑ είναι πιθανό να αυξηθεί σε συγκρατημένο βαθμό ύστερα 
από τα αποτελέσματα των πρόσφατων αμερικανικών εκλογών. 

  
 Η μεταβλητότητα των αποδόσεων των γερμανικών κρατικών 

ομολόγων έχει αυξηθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο, διότι οι 
μακροπρόθεσμες αποδόσεις διαμορφώνονταν προηγουμένως 
σε αρνητικό έδαφος και σε σχετικά μικρό απόλυτο μέγεθος. Η 
μεταβλητότητα των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών 
ομολόγων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ύστερα από τα 
αποτελέσματα των πρόσφατων αμερικανικών εκλογών. 

 
 Τα αποτελέσματα των πρόσφατων αμερικανικών εκλογών δεν 

έχουν οδηγήσει σε αύξηση των δεικτών τεκμαρτής 
μεταβλητότητας.  

 

Δείκτης Αβεβαιότητας Οικονομικής Πολιτικής 

Μεταβλητότητα Κρατικών Ομολόγων Μεταβλητότητα Χρηματιστηρίων 
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ΗΠΑ: Δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών 

 O δείκτης που έχουμε κατασκευάσει να 
αντανακλά τις πιστωτικές συνθήκες που 
επικρατούν στις ΗΠΑ εξακολουθoύσε έως 
το τέλος Οκτωβρίου να καταδεικνύει 
χαλαρές συνθήκες (καθώς διαμορφωνόταν 
περίπου μία τυπική απόκλιση υπό του 
μακροχρόνιου μέσου όρου). Η σημαντική 
άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και 
η ενδεχόμενη αύξηση του παρεμβατικού 
επιτοκίου από τη FED είναι πιθανό να 
οδηγήσουν σε μείωση του βαθμού της 
χαλαρότητας των συνθηκών.   
 

 Ο δείκτης που έχουμε κατασκευάσει να 
αντανακλά τις πιστωτικές συνθήκες που 
επικρατούν στην Ευρωζώνη επίσης 
σηματοδοτούσε χαλαρές συνθήκες 
(διαμορφωνόταν κοντά στο μακροχρόνιο 
μέσο όρο). Η άνοδος των αποδόσεων των 
ομολόγων (ιδιαιτέρως της περιφέρειας) και 
η ενδεχόμενη μείωση του μεγέθους του 
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της 
ΕΚΤ είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μείωση 
του βαθμού της χαλαρότητας των 
συνθηκών.  
 

ΕΖ: Δείκτης Πιστωτικών Συνθηκών 
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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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