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• Η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται το τελευταίο τρίμηνο σε φάση σχετικής επιτάχυνσης, της οποίας όμως 
η δυναμική τελεί υπό αμφισβήτηση, λόγω σημαντικών αρνητικών εκπλήξεων κατά τον μήνα Αύγουστο. 
Στο στάδιο αυτό εκτιμούμε ότι είναι πιθανό να υπάρχει κάποια υπερβολή στα στοιχεία του Αυγούστου, 
αλλά παράλληλα δεν θεωρούμε ότι η δυναμική της οικονομίας είναι τέτοια ώστε να μπορέσει να 
συντηρήσει έναν ρυθμό ανάκαμψης πάνω από το 2%.  

 

• Για το 2017 αναμένουμε ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 1,9% (κάτω από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της 
αγοράς) με τους κινδύνους για πτωτική αναθεώρηση να υπερτερούν των παραγόντων που μπορούν να 
οδηγήσουν σε υψηλότερο ρυθμό. Το πλαίσιο αυτό δεν συνηγορεί σε ουσιαστική άνοδο των 
αμερικανικών επιτοκίων και δεν είναι θετικό για το δολάριο των ΗΠΑ. Το περιβάλλον αυτό θα 
μπορούσε να αντιστραφεί στην περίπτωση υιοθέτησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία 
όμως δύσκολα θα μπορούσε να εφαρμοστεί από πρόεδρο των Δημοκρατικών. Συνολικά οι εκλογές στις 
ΗΠΑ επιφέρουν έναν αυξημένο βαθμό αβεβαιότητας. 

 

• Η αδυναμία επιτάχυνσης της παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για τον τρόπο 
και τις επιπτώσεις του Brexit επιβαρύνουν τη δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αναμένουμε μια 
επιβράδυνση προς το 1,1% για το 2017 με τους κινδύνους να εμφανίζονται ισορροπημένοι. Η 
αβεβαιότητα του Brexit συνδέεται και με τη γενικότερη πορεία της Ευρωζώνης σχετικά με τον βαθμό 
ενοποίησης γεγονός που συνάδει με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. 

 

• Οι προοπτικές μιας εξαιρετικά ήπιας ανόδου των αμερικανικών επιτοκίων και η διαφαινόμενη 
σταθεροποίηση της ανάπτυξης στην Κίνα (παρά την διαρκή επιδείνωση των ανισορροπιών του 
πιστωτικού συστήματος) συνηγορούν σε σχετική βελτίωση των προοπτικών των αναδυόμενων 
οικονομιών.  

 

 

 

 

 



Σύνοψη (ΙΙ) 

• Στο πλαίσιο αυτό διατηρείται η ευφορία των αγορών, με διατήρηση της ανοδικής τάσης των μετοχικών 
αγορών και με τάσεις ανάκαμψης των τιμών των εμπορευμάτων, λόγω της υποχώρησης των 
μακροχρονίων επιτοκίων και της σταθεροποίησης  ή  και ενδεχόμενης αποδυνάμωσης του δολαρίου. 

 

• Στα παρόντα επίπεδα, οι μετοχικές αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει όποια οικονομική επιτάχυνση είναι 
πιθανό να εκδηλωθεί, ενώ παράλληλα διατυπώνουμε σημαντικές ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των 
μετοχικών αγορών και την πορεία της κερδοφορίας (ξεκινώντας από τις ΗΠΑ). Στο πλαίσιο αυτό 
αυξάνει ο βαθμός κινδύνου της συμμετοχής στην ανοδική κίνηση που παρατηρείται καθώς συνεχίζει να 
αντικατοπτρίζει άνοδο των τιμών λόγω αυξημένης ρευστότητας χωρίς το ανάλογο οικονομικό 
αντίκρισμα.  

 

• Αυτή η άνοδος των τιμών των μετοχών σε σχέση με τα κέρδη ενώ φαινομενικά θα μπορούσε να 
εξηγηθεί από τα χαμηλά επιτόκια, η μη μετάφραση της ρευστότητας σε πραγματικά εισοδήματα 
ιστορικά οδηγεί, από ένα σημείο και ύστερα, σε χαμηλότερους λόγους P/Ε και παράλληλα θα 
μπορούσε να συνδέεται με το φαινόμενο της εισοδηματικής ανισότητας και εν τέλει με άνοδο του 
λαϊκισμού που παρατηρείται στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. 
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• Ανησυχητικά ήταν τα στοιχεία του Αυγούστου για την επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με 
τους πρόδρομους δείκτες ISM. Ο μεταποιητικός τομέας παραμένει στη φάση της ανάκαμψης, ενώ ο 
τομέας των υπηρεσιών έχει εισέλθει στη φάση της ύφεσης. Όμως, ο τομέας των κατοικιών συνεχίζει να 
ανακάμπτει (όπως κατέδειξαν τα στοιχεία του πρόδρομου δείκτη NAHB του Σεπτεμβρίου), καθώς και η 
κατανάλωση συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό.   

 

• Κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου δ’ τριμήνου 2015 - β’ τριμήνου 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης 
διαμορφώθηκε σε πολύ χαμηλό επίπεδο (0,8% - 1,1%), λόγω κυρίως της συρρίκνωσης που 
καταγράφηκε στις επιχειρηματικές επενδύσεις. Τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία του γ’ τριμήνου 
συνάδουν με επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης κοντά στο 2%. Συνεπώς, για το σύνολο του 2016 
εκτιμούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 1,5%, καταγράφοντας επιβράδυνση έναντι του 
2,6% του 2015. Για το 2017 αναμένουμε επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 1,9% υπό την 
προϋπόθεση ότι οι επιχειρηματικές επενδύσεις θα ανακάμψουν.      

 

• Η μείωση που σημειώθηκε για τρία διαδοχικά τρίμηνα στην παραγωγικότητα του εργατικού 
δυναμικού σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής του στον πληθυσμό αποτελούν το 
βασικό στοιχείο ανησυχίας, το οποίο δεν συνάδει με συνέχιση της ανοδικής τάσης των μισθών. Αυτό 
είναι συνεπές και με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Fed σχετικά με την καθοδική εκτίμηση των 
μακροχρόνιων στόχων τόσο για τα επιτόκια όσο και για το ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ. Το 
πλαίσιο αυτό θα συνηγορούσε σε ένα ασθενέστερο δολάριο. Παράλληλα, εξωγενείς παράγοντες (όπως 
το «Brexit» και η αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα στην Ε.Ε.) ενδεχομένως να αυξήσουν την 
αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και κατά συνέπεια να οδηγήσουν σε αντίρροπες δυνάμεις 
(ενίσχυση) της ισοτιμίας του USD, που μπορεί να αποτρέψει όποια ανάκαμψη του μεταποιητικού τομέα 
και των επιχειρηματικών επενδύσεων.   

 

• Για τη FED, εκτιμούμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση του 2016 (στις 14 Δεκεμβρίου) είναι πιθανό να 
πραγματοποιηθεί αύξηση (κατά 25μβ) του παρεμβατικού επιτοκίου, επικοινωνώντας παράλληλα 
στάση αναμονής για το επόμενο χρονικό διάστημα. Υποστηρικτικό παράγοντα υπέρ της υιοθέτησης 
ηπιότερης πολιτικής από τη FED αποτελεί το ότι οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις της FED εκτιμούν 
ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ θα είναι υπό του 2,0% και 
το παρεμβατικό επιτόκιο υπό του 3,00%. 4 
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• Η κατανάλωση φαίνεται να αποτελεί το βασικό υποστηριχτικό παράγοντα της μεγέθυνσης του ΑΕΠ, 

ευνοούμενη από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και τις χαμηλές διεθνείς τιμές ενέργειας. 

Αντίθετα, οι εξαγωγές και η βιομηχανική παραγωγή βρίσκονται σε τροχιά συρρίκνωσης. Το β’ τρίμηνο του 

2016 ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στο 0,3% (από 0,5% το α’ τρίμηνο). Η πλειοψηφία των πρόδρομων 

οικονομικών δεικτών σηματοδοτεί ότι η οικονομία θα εξακολουθήσει να κινείται με ρυθμό παρόμοιο με 

εκείνον του β’ τριμήνου. 

 

• Συνεπώς, για το 2016 εκτιμούμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 1,5% 

(χαμηλότερα έναντι του 1,9% του 2015). Για το 2017 εκτιμούμε ότι θα επιβραδυνθεί σε μεγαλύτερο βαθμό 

στο 1,1%, λόγω των επιπτώσεων από τις διαπραγματεύσεις για το «Brexit», ιδίως στους τομείς των εξαγωγών 

– εισαγωγών και των επενδύσεων. Ο πληθωρισμός εκτιμούμε ότι θα ανακάμψει πλησιάζοντας το 1,0% κατά τη 

διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2017. Βάσει όμως των διεθνών τιμών των μελλοντικών συμβολαίων (ενέργειας 

και εμπορευμάτων) και της αναμενόμενης διατήρησης της εσωτερικής 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 καθοδική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης του 2017 (από 1,7% σε 1,6%) που κατέδειξαν οι νέες 

μακροοικονομικές εκτιμήσεις της ΕΚΤ εκτιμούμε ότι θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Τα αποτελέσματα των 

εκλογών και των δημοψηφισμάτων που θα διεξαχθούν σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. ενδεχομένως να 

αυξήσουν τον πολιτικό κίνδυνο και την αβεβαιότητα για την ασκούμενη οικονομική πολιτική σε ανησυχητικό 

βαθμό κατά τη διάρκεια του 2017, με επίκεντρο τη δυναμική της περαιτέρω οικονομικής ενοποίησης. 

 

• Η ΕΚΤ φαίνεται ότι θα τηρήσει στάση αναμονής έως τα τέλη του 2016, ώστε να αποτιμήσει πληρέστερα την 

επίδραση των επιπρόσθετων μέτρων χαλάρωσης (που ελήφθησαν εντός του 2016) στη διαμόρφωση του  

ρυθμού ανάπτυξης, του πληθωρισμού και των προσδοκιών του. Εκτιμούμε ότι είναι πιθανό στα τέλη του 

2016 η ΕΚΤ να προχωρήσει σε τουλάχιστον εξάμηνη επέκταση (έως το Σεπτέμβριο του 2017) της εφαρμογής 

του ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Επιπλέον, είναι πιθανό να προβεί και σε 

κάποιες μεταβολές στους όρους του προγράμματος ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της σπανιότητας – 

έλλειψης (scarcity) που ενδεχομένως απαιτηθεί να αντιμετωπίσει για ορισμένα από τα στοιχεία του 

ενεργητικού που προτίθεται να αγοράσει. 
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• Κατά τη διάρκεια του 2016 το πετρέλαιο και ο χρυσός έχουν καταγράψει τα υψηλότερα κέρδη κατά 25% 

και 26% αντίστοιχα. Ο γενικός δείκτης των εμπορευμάτων έχει ενισχυθεί κατά 13%. Στις μετοχές η εικόνα 

είναι μικτή καθώς στις αναδυόμενες έχει σημειωθεί ενίσχυση κατά 15,5% και ο S&P500 έχει σημειώσει 

αύξηση κατά 6%. Αντίθετα, μείωση κατά 7% έχει καταγραφεί στον EuroStoxx και κατά 12% στο Nikkei. Σχετικά 

ικανοποιητική αύξηση έχει σημειωθεί στις τιμές των κρατικών και εταιρικών ομολόγων των ΗΠΑ και της 

Ευρώπης και ιδίως στα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα (κατά 9%). Η ισοτιμία EURUSD έχει ενισχυθεί κατά 

3,5%.  

 

• Η διαμόρφωση ηπιότερης πολιτικής από τη FED σε σχέση με εκείνη που αναμενόταν προηγουμένως έχει 
οδηγήσει το δείκτη S&P500 να σημειώσει υψηλότερη πραγματική απόδοση σε σχέση με το μέσο όρο των 
αντίστοιχων περιόδων (όπου η οικονομία βρίσκεται στη φάση της ανάκαμψης). Όμως, υφίσταται ο κίνδυνος 
για πτωτική διόρθωση στις τιμές των αμερικανικών μετοχών καθώς η εκτίμησή μας για την εξέλιξη της 
εταιρικής κερδοφορίας είναι αρνητική. Επίσης, η αποτίμησή μας για το λόγο τιμής – κερδών είναι 
χαμηλότερη από το τρέχον επίπεδο.  

 

• Οι τιμές των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν επίσης σημειώσει υψηλότερη πραγματική απόδοση σε 
σχέση με το μέσο όρο των αντίστοιχων περιόδων, ενώ η κλίση της καμπύλης είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με 
το μέσο όρο των αντίστοιχων περιόδων. Εκτιμούμε ότι οι αποδόσεις (yields) θα αυξηθούν, ιδίως όταν φανεί 
ότι ο πληθωρισμός κινείται ανοδικά πλησιάζοντας το 2,0%. Αντίθετα, για τα γερμανικά κρατικά ομόλογα 
εκτιμούμε ότι οι αποδόσεις (yields) θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται κοντά στα τρέχοντα χαμηλά 
επίπεδα, λόγω του ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, της αυξανόμενης 
πολιτικής αβεβαιότητας εντός της Ε.Ε. και της δυσκολίας που εμφανίζεται στην ανάκαμψη του πληθωρισμού 
της Ευρωζώνης.  

 

• Η ένταξη των εταιρικών ομολόγων στο ακολουθούμενο πρόγραμμα αγορών της ΕΚΤ έχει οδηγήσει σε 
σημαντική μείωση του spread (η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των κρατικών και εταιρικών ομολόγων) 
ωθώντας τις τιμές τους να σημειώσουν επίσης υψηλότερη πραγματική απόδοση σε σχέση με το μέσο όρο των 
αντίστοιχων περιόδων. Είμαστε διστακτικοί σχετικά με την περαιτέρω συρρίκνωση του spread, καθώς η 
ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων από τη FED και ο βραδύτερος ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη 
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού των εταιρικών αθετήσεων.   
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Ο πρόδρομος δείκτης ISM του μεταποιητικού τομέα 
βρίσκεται στη φάση της ανάκαμψης από τον 
Ιανουάριο του 2016. Η πολύ χαμηλή τιμή του 
Αυγούστου (49,4) ενδεχομένως να καθυστερήσει τη 
μετάβασή του στη φάση της ανάπτυξης.    
 
 
 
Ο πρόδρομος δείκτης ISM του τομέα των υπηρεσιών 
εισήλθε στη φάση της ύφεσης (δηλαδή κινείται υπό 
του μακροχρόνιου μέσου όρου) από τον Ιούλιο. Ο 
συνολικός πρόδρομος δείκτης όμως εξακολουθεί να 
βρίσκεται στη φάση της επιβράδυνσης. 
 
 
 
Η πλειοψηφία των μεταβλητών που σχετίζονται με 
την κατανάλωση και τον τομέα των κατοικιών 
βρίσκονται είτε στη φάση της ανάπτυξης είτε της 
επιβράδυνσης.   
 
 
 
Η βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές βρίσκονται 
στη φάση της ανάκαμψης ακολουθώντας την εξέλιξη 
του πρόδρομου δείκτη ISM του μεταποιητικού τομέα, 
αποκομίζοντας οφέλη από τη μείωση της ισοτιμίας 
του USD στο α’ εξάμηνο του 2016. 
 

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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Δημοσιονομικό Έλλειμμα & ΑΕΠ 

Παραγωγικότητα & Μισθοί 

Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2009 – 2012 (πρώτη θητεία Ομπάμα) 
ακολουθήθηκε επεκτατική δημοσιονομική πολιτική για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης του 2008, με 
αποτέλεσμα το δημοσιονομικό έλλειμμα να ανέλθει στο 7% - 10% του 
ΑΕΠ. Από το 2013 και ύστερα (δεύτερη θητεία Ομπάμα) έχει σημειωθεί 
σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή, καθώς το 2015 το έλλειμμα 
περιορίστηκε στο 2,5% του ΑΕΠ. Για το 2016 εκτιμάται μικρή διεύρυνσή 
του περίπου στο 3,3%. 
 
Η παραγωγικότητα της εργασίας συρρικνώθηκε για τρία διαδοχικά 
τρίμηνα (δ’ τρίμηνο 2015 – β’ τρίμηνο 2016) αποτελώντας ενδεχόμενο 
κίνδυνο για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ιστορικά φαίνεται 
ότι η αρνητική τάση στην παραγωγικότητα συνοδεύεται από μειώσεις 
στους πραγματικούς μισθούς ή πολύ χαμηλούς ρυθμούς αύξησής τους, 
ώστε να παραμείνει η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε 
ικανοποιητικό επίπεδο.  
 
Συνεπώς, στην περίπτωση κατά την οποία η παραγωγικότητα δεν 
ανακάμψει κατά τη διάρκεια των επόμενων τριμήνων είναι πιθανό να 
επιβραδυνθεί απότομα ο ρυθμός αύξησης των πραγματικών μισθών. 
Επίσης, είναι πιθανό να μειωθούν οι ώρες εργασίας και το ποσοστό 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού να συνεχίσει να διαμορφώνεται 
σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αυξάνοντας το κενό μεταξύ του δυνητικού και 
του πραγματικού ΑΕΠ. 
 
Δεδομένης της δυναμικής της οικονομίας, ο νέος πρόεδρος είναι 
πιθανό να επιδιώξει την υιοθέτηση επεκτατικής δημοσιονομικής 
πολιτικής αυξάνοντας το έλλειμμα κοντά στο 4% - 5% του ΑΕΠ για ένα 
ή δύο έτη. Η πολιτική αντίδραση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αναμένεται 
σημαντική, κυρίως από το ρεπουμπλικανικό κόμμα, αλλά εάν αυτό 
συμβεί θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομία, να 
δημιουργήσει πληθωρισμό και να προκαλέσει μια πιο σημαντική άνοδο 
των επιτοκίων καθώς και ενδυνάμωση του δολαρίου. 
  



ΗΠΑ - Τρέχουσα Συγκυρία: Αρνητικά τα στοιχεία του Αυγούστου    

28/09/16 

Πρόδρομοι Δείκτες Μεταποιητικού Τομέα Ανησυχητική υποχώρηση σημειώθηκε τον Αύγουστο στους 
πρόδρομους επιχειρηματικούς δείκτες. Στη μεταποίηση ο πρόδρομος 
δείκτης ISM υποχώρησε απρόσμενα υπό του ορίου του 50,0 και 
διαμορφώθηκε στο 49,4 έναντι 52,2 που γενικά αναμενόταν και 52,6 
τον Ιούλιο. Πτωτικά κινήθηκαν οι περισσότεροι επιμέρους δείκτες με 
εκείνους των νέων παραγγελιών και της απασχόλησης να 
διαμορφώνονται επίσης υπό του ορίου του 50,0. Επιπλέον, ο λόγος των 
νέων παραγγελιών προς τα αποθέματα υποχώρησε στο 1,00 (Ιούλ. 16: 
1,15).  
 
Μεγαλύτερη μείωση κατέγραψε ο πρόδρομος δείκτης ISM στους εκτός 
μεταποίησης τομείς και διαμορφώθηκε στο 51,4 (έναντι 55,0 που 
γενικά αναμενόταν και 55,5 τον Ιούνιο), που αποτελεί τη χαμηλότερη 
τιμή από το Φεβρουάριο του 2010.  
  
Κατώτερα των προσδοκιών ήταν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας 
που αφορούν τον Αύγουστο. Από την έρευνα βάσει των καταστάσεων 
μισθοδοσίας προκύπτει ότι τον Αύγουστο δημιουργήθηκαν 151 χιλ. 
νέες θέσεις εργασίας έναντι 175 χιλ. της μέσης εκτίμησης της αγοράς 
και 275 χιλ. τον Ιούλιο. Ο ρυθμός αύξησης του μέσου ωρομισθίου 
επιβραδύνθηκε στο 2,4% (Ιούλ. 16: 2,7%), ενώ το ποσοστό συμμετοχής 
του  εργατικού  δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού παρέμεινε 
αμετάβλητο (στο 62,8%). 
  
Κατώτερη των προσδοκιών ήταν η εξέλιξη της βιομηχανικής 
παραγωγής και των λιανικών πωλήσεων τον Αύγουστο. Η 
βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 0,4%, εντονότερα από τη 
μέση εκτίμηση της αγοράς (-0,2%), έναντι ανόδου της κατά 0,6% τον 
Ιούλιο. Σε επίπεδο διμήνου, ωστόσο, καταγράφεται άνοδος κατά 0,7% 
έναντι του β΄ τριμήνου (β΄ τρίμ. 16/α΄ τρίμ. 16: -0,2%).  
 
Ταυτόχρονα, οι λιανικές πωλήσεις συρρικνώθηκαν κατά 0,3% (Ιούλ. 
16/Ιούν. 16: 0,1%) έναντι μηδενικής μεταβολής τους που εκτιμούσε 
γενικά η αγορά. Επομένως, το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου η αύξηση των 
λιανικών πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 0,4% (β΄ τρίμ. 16/α΄ τρίμ. 16: 
1,4%).  
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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 γ’ τριμήνου θα μπορεί να συγκλίνει στο 2,0%, 
σημειώνοντας ανοδική αναθεώρηση έναντι του 1,5% που 
ήταν η εκτίμησή μας με βάση τα στοιχεία του α’ τριμήνου. 
Αυτή η ανοδική αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στη 
συρρίκνωση του περιθωρίου των αποδόσεων των εταιρικών 
ομολόγων και στην αύξηση των τιμών των μετοχών. 
 
Οικονομικές Εκπλήξεις: Ο δείκτης των οικονομικών 
εκπλήξεων Citi έχει προσφάτως μετατοπιστεί σε οριακά 
αρνητικό έδαφος, καταδεικνύοντας ότι τα στοιχεία που 
δημοσιεύονται είναι ελαφρώς κατώτερα των προσδοκιών, 
ενισχύοντας τη διστακτικότητα της FED. 
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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: Μικρή ανοδική αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου ρυθμού σύγκλισης 

28/09/16 

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 1,5% το 2016 – Επιτάχυνση στο 1,9% το 2017 

28/09/16 

Με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκε η οικονομία 
από το δ’ τρίμηνο του 2015 έως το β’ τρίμηνο του 2016. Η 
συμβολή των επιχειρηματικών αποθεμάτων εκτιμάται ότι το 
β’ εξάμηνο του 2016 θα είναι θετική, ύστερα από πέντε 
διαδοχικά τρίμηνα αρνητικής συμβολής.  
 
Η παραμονή των πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών 
(ISM) των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών 
ελαφρώς υπό του μακροχρόνιου μέσου όρου τους 
σηματοδοτεί ότι η οικονομία θα κινείται με ρυθμό ελαφρώς 
χαμηλότερο του μακροχρόνιου μέσου όρου (2,4%).   
 
Λόγω της πρόσφατης αναθεώρησης των στοιχείων, ο 
μέσος ετήσιος ρυθμός εκτιμούμε ότι το 2016 θα 
διαμορφωθεί στο 1,5% (αρκετά χαμηλότερα έναντι του 
2,6% του 2015) και το 2017 θα επιταχυνθεί στο 2,0%, λόγω 
κυρίως της ανάκαμψης των επενδύσεων.  
 
Ο γενικός και ο δομικός πληθωρισμός θα αυξάνουν 
σταδιακά και θα πλησιάσουν το 2,0% το β’ τρίμηνο του 
2017.      
 

*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 1.1 2.5 2.5 1.5 2.5 2.5 2.0 2.6 1.5 1.9
Κατανάλωση 1.6 4.4 2.5 2.5 2.0 3.0 2.5 2.5 3.1 2.7 2.5
Επενδύσεις -3.3 -9.9 5.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 5.0 -2.0 2.0
Δημόσιες Δαπάνες 1.6 -1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.7 1.0 1.0
Εξαγωγές -0.7 1.2 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 0.1 0.1 3.0
Εισαγωγές -0.6 0.3 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.4 1.0 3.0
Headline PCE PI 0.9 1.0 1.1 1.5 1.7 1.9 1.9 1.7 0.3 1.1 1.8
Core PCE PI 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.5 1.6 1.8
Ποσοστό Ανεργίας 4.9 4.9 4.9 4.8 4.9 4.9 4.9 5.0 5.3 4.9 4.9
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
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FED: Πιθανότερη η Αύξηση - Ηπιότερη Στάση για Μετά 

Προσδοκίες & Εκτιμήσεις για το Παρεμβατικό Επιτόκιο 
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Στη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου τονίστηκε ότι οι 

συνθήκες είναι πλέον πιο κατάλληλες για αύξηση του 

παρεμβατικού επιτοκίου και ότι η επιστροφή στην 

«κανονικότητα» θα είναι όσο σταδιακή απαιτείται ώστε να 

είναι σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των στοιχείων της 

αγοράς εργασίας, των τιμών και της οικονομικής 

δραστηριότητας. Οι αγορές φαίνεται ότι είχαν 

προεξοφλήσει μεγαλύτερη αβεβαιότητα για την απόφαση 

της πρόσφατης συνεδρίασης, καθώς ακολούθησε μείωση 

της ισοτιμίας του δολαρίου και των αποδόσεων των 

αμερικανικών κρατικών ομολόγων. 

 

Εκτιμούμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση του 2016 (στις 

14 Δεκεμβρίου) είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί αύξηση 

(κατά 25μβ) του παρεμβατικού επιτοκίου, επικοινωνώντας 

παράλληλα στάση αναμονής για το επόμενο χρονικό 

διάστημα. Η πιθανότητα (που τεκμαίρεται από την αγορά 

των επιτοκίων) για αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου στη 

συνεδρίαση του Δεκεμβρίου διαμορφώνεται στο 61%.  

 

Υποστηρικτικό παράγοντα υπέρ της υιοθέτησης ηπιότερης 

επιτοκιακής πολιτικής από τη FED αποτελεί το ότι οι νέες 

μακροοικονομικές εκτιμήσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα 

της FED εκτιμούν ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης του 

πραγματικού ΑΕΠ θα είναι υπό του 2,0% και το 

παρεμβατικό επιτόκιο υπό του 3,00%, ενώ παράλληλα η 

αντίστοιχη εκτίμηση για το ποσοστό ανεργίας παραμένει 

υπό του 5,0%. Οι εκτιμήσεις της FED για το παρεμβατικό 

επιτόκιο εξακολουθούν να είναι υψηλότερες σε σύγκριση 

με τις προσδοκίες που προεξοφλούνται από την αγορά (FED 

Fund Futures), αλλά η διαφορά έχει πλέον μειωθεί αρκετά. 

           

 

  

 

Μέγεθος 2016 2017 2018 2019
Μεταγε-

νέστερα

% μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8

Πρόβλεψη Ιουνίου 2,0 2,0 2,0 2,0

% ανεργίας 4,8 4,6 4,5 4,6 4,8

Πρόβλεψη Ιουνίου 4,7 4,6 4,6 4,8

Πληθωρισμός (βάσει του δείκτη PCE) 1,3 1,9 2,0 2,0 2,0

Πρόβλεψη Ιουνίου 1,4 1,9 2,0 2,0

Δομικός πληθωρισμός (βάσει του 

δείκτη core PCE) 1,7 1,8 2,0 2,0

Πρόβλεψη Ιουνίου 1,7 1,9 2,0

Παρεμβατικό επιτόκιο Fed (Fed Funds 

rate) 0,6 1,1 1,9 2,6 2,9

Πρόβλεψη Ιουνίου 0,9 1,6 2,4 3,0

Προβλέψεις Fed για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη

Πηγή: Fed.    Σημείωση: Τα στοιχεία ανφέρονται στο δ΄ τρίμηνο του έτους & όχι στο 

μέσον όρο του έτους.

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Q
4

 1
6

Q
1

 1
7

Q
2

 1
7

Q
3

 1
7

Q
4

 1
7

Q
1

 1
8

Q
2

 1
8

Q
3

 1
8

Q
4

 1
8

Lo
n

g
e

r 
ru

n

Fed Fund Futures (30/06/2016) Fed Fund Futures (21/9/2016)

FED's Projections (Jun.2016) FED's Projections (Sept.2016)



Οικονομική Ανάλυση Ευρωζώνης  
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Οικονομικός Κύκλος Ευρωζώνης: Στη φάση της επιβράδυνσης η πλειοψηφία των 
δεικτών 

28/09/16 

Ο γενικός πρόδρομος δείκτης οικονομικού κλίματος 
ESI βρίσκεται στη φάση της επιβράδυνσης από τον 
Ιανουάριο του 2016.  
 
 
 
Στη φάση της επιβράδυνσης βρίσκονται επίσης η 
πλειοψηφία των επιμέρους πρόδρομων δεικτών 
εμπιστοσύνης, καθώς και οι λιανικές πωλήσεις.  
 
 
 
Οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, η βιομηχανική 
παραγωγή και οι νέες παραγγελίες βρίσκονται στη 
φάση της ύφεσης, υποδηλώνοντας ότι ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής τους διαμορφώνεται υπό του 
μακροχρόνιου μέσου όρου και βαίνει επιδεινούμενος.  
 
  

Οικονομικός κύκλος του Δείκτη Οικ. Κλίματος 

Οικονομικοί κύκλοι βασικών μακρο-μεταβλητών 
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Ευρωζώνη - Τρέχουσα Συγκυρία: Σε πτωτική πορεία οι εξαγωγές και η βιομηχανική 
παραγωγή  

Την ισχυρότερη μηνιαία άνοδο των τελευταίων δύο ετών 
εμφάνισαν τον Ιούλιο οι λιανικές πωλήσεις, καθώς αυξήθηκαν 
κατά 1,1% έναντι αύξησής τους κατά 0,5% που γενικά 
αναμενόταν ενώ τον Ιούνιο είχαν παραμείνει αμετάβλητες σε 
μηνιαία βάση. Αντίθετα, υποχώρησε η βιομηχανική παραγωγή 
κατά 1,1%, όσο περίπου αναμενόταν, έναντι ανόδου κατά 0,8% 
τον Ιούνιο.  

 

Το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε τον Ιούλιο 
στα €20,0 δισ. έναντι €23,8 δισ. τον Ιούνιο, ως αποτέλεσμα της 
συρρίκνωσης των εξαγωγών (κατά 1,1%) και της ταυτόχρονης 
ενίσχυσης των εισαγωγών (κατά 1,5%).  

 

Σε πολύ χαμηλό επίπεδο παρέμεινε και τον Αύγουστο ο 
πληθωρισμός, καθώς διαμορφώθηκε στο 0,2%, όσο ήταν και τον 
Ιούλιο. Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται στο υψηλότερο 
σημείο από το Φεβρουάριο. Ο δομικός πληθωρισμός (δομικός) 
υποχώρησε οριακά στο 0,8% (Ιούλ. 16: 0,9%). 

 

Αμετάβλητο στο 10,1% για τέταρτο διαδοχικό μήνα παρέμεινε 
τον Ιούλιο το ποσοστό ανεργίας, που αποτελεί το χαμηλότερο 
ποσοστό των τελευταίων πέντε ετών. Τον Ιούλιο του 2015 το 
ποσοστό ανεργίας ήταν 10,8% και ο αριθμός των ανέργων έχει 
μειωθεί κατά 6%. 

 

Το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος για «Brexit» 
και το αβέβαιο αποτέλεσμα του επικείμενου ιταλικού 
δημοψηφίσματος έχουν αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την 
αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής.     
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Παραγωγή, Πωλήσεις & Εξαγωγές 
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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 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

Δείκτης Αβεβαιότητας Οικονομικής Πολιτικής 
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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: Πτωτική αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου ρυθμού σύγκλισης 

28/09/16 

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 γ’ τριμήνου θα μπορεί να 
συγκλίνει στο 1,1%, σημειώνοντας καθοδική αναθεώρηση 
έναντι του 1,4% που ήταν η εκτίμησή μας με βάση τα 
στοιχεία του β’ τριμήνου. Η συγκεκριμένη μείωση 
οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση του πρόδρομου 
αμερικανικού επιχειρηματικού δείκτη ISM Imports Index, 
που υπερκαλύπτει τη θετική επίδραση από την αύξηση των 
τιμών των μετοχών.  
 
Οικονομικές Εκπλήξεις: Ο δείκτης των οικονομικών 
εκπλήξεων Citi έχει προσφάτως μετατοπιστεί σε ελαφρώς 
αρνητικό έδαφος, καταδεικνύοντας ότι τα στοιχεία που 
δημοσιεύονται είναι ελαφρώς κατώτερα των προσδοκιών, 
ενισχύοντας την πιθανότητα για παραπάνω επιβράδυνση 
του ρυθμού ανάπτυξης.  

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

ΕΖ: Επιμερισμός της πρόβλεψης για το ΑΕΠ στις Μεταβλητές Δείκτης Οικονομικών Εκπλήξεων Citi, ΕΖ 

17 

1.4

1.1

0.06

0.06

-0.15

-0.10

-0.07

-0.15

Προβλ. ΑΕΠ (%, 
Y/Y) 16Q4

S&P 500 Euro Stoxx 50 Προδρ. Δεικτ. 
Εισαγωγων ΗΠΑ, 

Μεταπ.

Προδρ. Δεικτ. 
Εισαγωγων ΗΠΑ, 

Υπηρ.

Απόκλ. Εκτίμ. 
Μεταβλ. Ισοτ. 

€/CHF (12m-3m)

Λοιπά Προβλ. ΑΕΠ (%, 
Y/Y) 17Q1



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 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 1.9 1.5 1.1
Κατανάλωση 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.7 1.5 1.2
Επενδύσεις 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 2.9 1.9 1.1
Δημόσιες Δαπάνες 0.6 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 1.7 1.2
Εξαγωγές 0.0 1.1 0.5 0.3 0.3 0.9 0.5 0.5 6.1 2.2 1.9
Εισαγωγές -0.1 0.4 0.5 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 6.9 2.2 1.5
Πληθωρισμός 0.0 -0.1 0.2 0.6 1.0 1.2 1.2 1.0 0.0 0.1 1.1
Ποσοστό Ανεργίας 10.3 10.1 10.0 9.9 9.9 9.8 9.7 9.6 10.9 10.1 9.8
EKT - Παρεμβατικό Επιτόκιο * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00

EκτιμήσειςΠραγματικά Στοιχεία Εκτιμήσεις
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Ευρωζώνη: Επιβράδυνση στο 1,5% το 2016 - Περισσότερη επιβράδυνση το 2017, λόγω 
«Brexit» 

28/09/16 

Σημαντική επιβράδυνση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 
β’ τριμήνου του 2016 στον τριμηνιαίο ρυθμό μεγέθυνσης 
του πραγματικού ΑΕΠ (στο 0,3% από το 0,5%). Η φάση της 
επιβράδυνσης στην οποία βρίσκεται η πλειοψηφία των 
πρόδρομων δεικτών σηματοδοτεί ρυθμό ανάπτυξης της 
οικονομίας ελαφρώς υψηλότερο του μακροχρόνιου μέσου 
όρου (0,35% σε τριμηνιαία και 1,4% σε ετήσια βάση).  
 
Όμως, από τα τέλη του 2016 ή τις αρχές του 2017 εκτιμούμε 
ότι θα επιδρούν αρνητικά οι επιπτώσεις από το «Brexit» 
κυρίως στο εξωτερικό εμπόριο και στις επενδύσεις.   
 
Λόγω της πρόσφατης αναθεώρησης των στοιχείων, ο 
μέσος ετήσιος ρυθμός εκτιμούμε ότι το 2016 θα 
διαμορφωθεί στο 1,5% (χαμηλότερα έναντι του 1,9% του 
2015) και το 2017 θα επιβραδυνθεί στο 1,1%. 
 
Ο πληθωρισμός εκτιμούμε ότι θα ανακάμπτει σταδιακά 
κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου και εκτιμούμε ότι θα 
προσεγγίσει το 1,0% το α’ τρίμηνο του 2017.     
 

Πραγματικό ΑΕΠ 

18 *main refinancing rate   



EΚΤ: Στάση αναμονής έως τα τέλη του 2016 

28/09/16 

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΕΚΤ δεν υπήρξε κάποια 
αλλαγή, ενώ δεν εκφράστηκε προβληματισμός για την 
ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων χαλάρωσης. Ο κ. 
Ντράγκι τόνισε ότι η τραπεζική χρηματοδότηση έχει 
βελτιωθεί και ότι ο κατακερματισμός στα επιτόκια 
δανεισμού έχει αμβλυνθεί. 

 

Διατηρείται το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων 
ύψους €80 δισ. μηνιαίως έως τα τέλη Μαρτίου του 2017 ή 
και περαιτέρω και πάντως έως ότου διαπιστώσει 
διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το στόχο. 
Ωστόσο, το Δ.Σ. της ΕΚΤ ανέθεσε στις αρμόδιες επιτροπές 
τη διερεύνηση/αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών για 
ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του προγράμματος αγοράς 
περιουσιακών στοιχείων.  

 

Οι νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις της ΕΚΤ 
καταδεικνύουν οριακή καθοδική αναθεώρηση για τον 
πληθωρισμό και το ρυθμό ανάπτυξης, μειώνοντας την 
πιθανότητα λήψης νέων μέτρων χαλάρωσης. Από τη 
χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της το Δεκέμβριο 
του 2015 και το Μάρτιο του 2016 εκτιμάται σε 0,6 π.μ. τη 
θετική επίδραση στο πραγματικό ΑΕΠ της Ευρωζώνης 
σωρευτικά για την περίοδο 2016-18 και σε 0,4 π.μ. στον 
πληθωρισμό. Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα 
υποστηριχθεί κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση, η 
οποία ευνοείται από την αύξηση της ισοτιμίας του ευρώ και 
τις χαμηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου. 

  

Η τεκμαρτή πιθανότητα για μείωση του παρεμβατικού 
επιτοκίου της ΕΚΤ σε αρνητικό έδαφος ανέρχεται περίπου 
στο 25% για την τελευταία συνεδρίαση του 2016 και 
αυξάνεται περίπου στο 70% για την τελευταία συνεδρίαση 
του 2017. 
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Τραπεζικά Δάνεια 
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Οικονομία Κίνας 
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Κίνα: Υψηλότερες λιανικές πωλήσεις με χαμηλότερο πληθωρισμό     

28/09/16 

Βιομηχανική Παραγωγή & Λιανικές Πωλήσεις Με ετήσιο ρυθμό 6,7% μεγεθύνθηκε το πραγματικό ΑΕΠ κατά τη 
διάρκεια τόσο του α’ όσο και του β’ τριμήνου του 2016.  

 

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 6,3% σε ετήσια 
βάση έναντι 6,2% που ήταν η μέση εκτίμηση της αγοράς και 6,0% τον 
Ιούλιο. Ταυτόχρονα, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,6% 
ετησίως έναντι 10,1% της μέσης εκτίμησης της αγοράς και 10,2% τον 
Ιούλιο. Όμως, οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούλιο είχαν επηρεαστεί 
αρνητικά από τις πλημμύρες που έπληξαν αρκετές περιοχές της χώρας.  

 

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Bloomberg το πραγματικό ΑΕΠ 
μεγεθύνεται κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου με ετήσιο ρυθμό που 
είναι πολύ κοντά στο 7,0%. Παράλληλα, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα 
μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου κατά 
$20 δισ. (στα $3,185 δισ.).  

 

Σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε τον Αύγουστο στον 
πληθωρισμό και διαμορφώθηκε στο 1,3%, έναντι 1,6% της μέσης 
εκτίμησης της αγοράς και 1,8% τον Ιούλιο. Επιπλέον, ο δομικός 
πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,6% έναντι 1,8% τον Ιούλιο. 

 

Σημαντική αύξηση εμφάνισε τον Αύγουστο η χορήγηση νέων δανείων, 
σε γουάν, στα 948,7 δισ. γουάν (Ιούλ. 16: 463,6 δισ.). Εντονότερη άνοδο 
παρουσίασε η συνολική χρηματοδότηση (που περιλαμβάνει και τα 
δάνεια σε ξένο νόμισμα) στα 1.469,7 δισ. γουάν (Ιούλ. 16: 487,9 δισ.).  

 

Συνεπώς, ο λόγος της συνολικής χρηματοδότησης της κινεζικής 
οικονομίας ως προς τα συναλλαγματικά διαθέσιμα (με βάση τον 
Ιανουάριο του 2003) διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στις 3,31 φορές, 
έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 44 μβ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 
του 2015. Παρόμοια εξέλιξη έχει σημειωθεί και στο λόγο της 
προσφοράς χρήματος ως προς τα συναλλαγματικά διαθέσιμα. 
Υπενθυμίζουμε ότι οι λόγοι αυτοί σε συνδυασμό με τις ανοδικές 
πιέσεις στα αμερικανικά επιτόκια, αποτελούν τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες υποτίμησης στο κινεζικό νόμισμα. 
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Επενδυτικές Αποδόσεις 
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Ονομαστικές Αποδόσεις (%) 

23 

5,9

-7,2

-12,0

4,0

15,5

-9,1

26,0

19,5

25,3

12,8

5,2

6,3

9,1

6,0

3,4

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

S&P500

ESTOXX50

NIKKEI225

MSCI World

MSCI Emerging Markets

ASEX

GOLD

OIL-NYMEX

BRENT

S&PGS Commodities Index

US Gov Bonds

Germany Gov Bonds

US IG Corp Bonds

EZ IG Corp Bonds

EUR/USD

YtD



0.75

0.03

0.77

1.09

0.09

0.47

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

S&P500 Government Bonds Corporate Bonds

Φάση της Ανάκαμψης Φάση της Ανάπτυξης

ΗΠΑ: Οικονομικός Κύκλος & Αποδόσεις Επενδύσεων 

28/09/16 

Όπως αναφέραμε, με βάση τον πρόδρομο 
επιχειρηματικό δείκτη ISM, ο τομέας της μεταποίησης 
βρίσκεται στη φάση της ανάκαμψης. Η μετάβασή του 
στη φάση της ανάπτυξης είναι πιθανή, ιδίως εφόσον 
δεν ενισχυθεί η ισοτιμία του USD από κάποια κίνηση 
της FED.  
 
Για τις μετοχές, η μετάβαση από τη φάση της 
ανάκαμψης στη φάση της ανάπτυξης συνεπάγεται 
ιστορικά (από το 1994 και ύστερα) υψηλότερη 
απόδοση. Για τα κρατικά ομόλογα η απόδοση 
παραμένει σχεδόν ίδια, ενώ για τα εταιρικά ομόλογα 
είναι χαμηλότερη.    

* Σε σχέση με την απόδοση του USD Cash 

Οικονομικός κύκλος ISM-Μεταποίησης  

Μέση μηνιαία πραγματική απόδοση 

Sharpe Ratio (annualized) *  
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ΗΠΑ: Μετοχές 
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S&P500: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις στη Φάση 
της Ανάκαμψης * 

S&P500: P/E Ratio 

AAII Index (Bull - Bears) 

Σωρευτική πραγματική απόδοση 10,9% σημειώθηκε στις 
αμερικανικές μετοχές, κατά τη διάρκεια που η μεταποίηση 
βρίσκεται στη φάση της ανάκαμψης υψηλότερα σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη μέση τιμή (2,5%) για τη 
συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από το 1994 και 
ύστερα. Ο δείκτης P/E διαμορφώθηκε ελαφρώς χαμηλότερα 
από τη μέση τιμή του για τη φάση της ανάκαμψης του οικ. 
κύκλου από το 1994 και ύστερα. 
   
Το επενδυτικό κλίμα (σύμφωνα με το δείκτη ΑΑΙΙ Index) 
έχει αρχίσει να επιδεινώνεται ύστερα από την 
προσπάθεια σύντομης ανάκαμψης που καταγράφηκε 
ύστερα από το αποτέλεσμα του βρετανικού 
δημοψηφίσματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ο 
πρόδρομος δείκτης ISM του τομέα των υπηρεσιών 
βρίσκεται στη φάση της ύφεσης, τότε ιστορικά (από το 1998 
και ύστερα) συνδέεται με μέση μηνιαία πραγματική 
απόδοση της τάξης του -2% για το δείκτη S&P500.  
 

25 



S&P500: Εκτίμηση Κερδών & Αποτίμησης 

26 

Μικρή επιτάχυνση του αρνητικού ρυθμού μεταβολής των 
εταιρικών κερδών κατέγραψε ο δείκτης S&P500 στο τέλος του 
δεύτερου τριμήνου του έτους. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 
2016 τα κέρδη 12μήνου για το σύνολο των εταιρειών του 
S&P500 κατέγραψαν πτώση 4,26% σε ετήσια βάση 
επιδεινωμένα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (3,93%).  
 
Η ανοδική τάση του πρόδρομου δείκτη μεταποίησης (ISM) και η 
οριακή επιτάχυνση του πληθωρισμού δεν ήταν αρκετή ώστε να 
αντισταθμίσει την επίδραση της πτώσης των μακροχρονίων 
επιτοκίων (10ετή κρατικά ομόλογα) καθώς επίσης και της 
υψηλής απόκλισης μεταξύ των κερδών του S&P500 με αυτά του 
συνόλου των ιδιωτικών εταιρειών της αμερικανικής οικονομίας 
στην εταιρική κερδοφορία.  
 
Υπό το πρίσμα της επιδείνωσης των θεμελιωδών παραγόντων 
και δεδομένης της βραδύτητας στις διεθνείς οικονομικές 
συνθήκες, η πτώση των κερδών του δείκτη είναι συνεπής με τις 
εκτιμήσεις του στατιστικού μοντέλου το οποίο λαμβάνει υπόψη 
την επίδραση των πρόδρομων βιομηχανικών δεικτών και 
επιτοκίων στα κέρδη του μετοχικού δείκτη.  
 
Ως αποτέλεσμα της επίδρασης των μεταβολών των θεμελιωδών 
παραγόντων του μοντέλου αποτίμησης ο εκτιμημένος ρυθμός 
μεταβολής των κερδών του S&P500 διαμορφώθηκε στο -3,64% 
για το 2ο τρίμηνο του 2016, κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες 
χαμηλότερος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 
μόλις 0,6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος από τον 
πραγματικό ρυθμό μεταβολής.  
 
Οι μελλοντικές προβολές του μοντέλου δείχνουν επιπλέον 
πιέσεις στην μεσοπρόθεσμη «δίκαιη» τιμή των κερδών του 
δείκτη, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν το πρώτο τρίμηνο 
του 2017 οδηγώντας τον δείκτη να καταγράψει πιθανές 
απώλειες της τάξης του 11,47%.  
 

Εκτίμηση Ρυθμού Εταιρικών Κερδών του S&P500 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σημαντική επίδραση στους 
εκτιμώμενους αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής των κερδών του 
S&P500 διαμορφώνει η καθοδική τάση στην κλίση της καμπύλης 
επιτοκίων. Συγκεκριμένα, το εύρος επιτοκίων (10ετία / 2ετία) έχει 
μειωθεί από τις 265 μ.β. τον Δεκέμβριο του 2013 στις 151 μ.β. ένα 
χρόνο αργότερα και στις 89 μ.β. το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Παρά 
την διατήρηση των αποδόσεων της 2ετίας σε παρόμοια επίπεδα το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι χαμηλές πληθωριστικές 
προσδοκίες των αγορών έχουν οδηγήσει σε ιστορικά χαμηλές 
αποδόσεις για την 10ετία. Πιο αναλυτικά, τον Ιούνιο του 2016 τα 
10ετή κρατικά ομόλογα μειώθηκαν κατά 88 μ.β. από το επίπεδο του 
2,35% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου. 
Παρομοίως, η θετική μεσοπρόθεσμη απόκλιση μεταξύ των κερδών 
του S&P500 και των κερδών του συνολικού ιδιωτικού τομέα 
παραμένει υψηλή με τα κέρδη του S&P500 να είναι κατά περίπου 6 
ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από αυτά που θα δικαιολογούσε 
το επίπεδο των κερδών του συνόλου της οικονομίας.  
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Το δεύτερο τρίμηνο του 2016 παρατηρείται ενίσχυση του 
εύρους μεταξύ των αποτιμήσεων της αγοράς και του επιπέδου 
που είναι συμβατό με τους θεμελιώδεις μακροοικονομικούς 
παράγοντες της οικονομίας. Ο δείκτης P/E για τον S&P500 
κατέγραψε αύξηση της τάξης του 2,8% το 2ο τρίμηνο φτάνοντας 
τις 19,75 μονάδες ενώ από το μοντέλο των θεμελιωδών 
παραγόντων των αποτιμήσεων της αγοράς καταλήγουμε ότι ο 
δείκτης P/E είναι υπερτιμημένος κατά 6,24 μονάδες. Μια 
πιθανή εξήγηση για την διεύρυνση αυτής της απόκλισης μπορεί 
να βρεθεί στην τάση των αγορών να αντισταθμίζουν τους 
θεμελιώδεις παράγοντες των αποτιμήσεων των αμερικανικών 
χρηματαγορών με το κλίμα αβεβαιότητας στις αγορές των 
υπολοίπων αναπτυγμένων χωρών (“flight to safety” και  “search 
for yield” συμπεριφορές).  
 
Η επιδείνωση των θεμελιωδών παραγόντων που 
συνεισφέρουν θετικά στις μεταβολές των εκτιμήσεων του 
μοντέλου εξακολουθεί να είναι εμφανής. Το χαμηλό εύρος 
επιτοκίων, η υποτίμηση του δολαρίου και η πτωτική τάση στην 
ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος καθιστούν την «δίκαιη» 
τιμή του P/E αρκετά χαμηλότερη από την πραγματική τιμή. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως οι χαμηλές 
πληθωριστικές προσδοκίες έχουν ενισχύσει την ζήτηση των 
10ετών κρατικών ομολόγων  μειώνοντας την απόδοσή τους κατά 
88 μ.β. σε ετήσια βάση και καθιστώντας την κλίση της καμπύλης 
επιτοκίων εξαιρετικά επίπεδη.  
 
Παρομοίως, οι προσδοκίες για αυξημένες ροές κεφαλαίων στις 
αμερικάνικες μετοχικές αγορές λόγω της ανατίμησης του 
νομίσματος από το πρώτο τρίμηνο του 2015 έχουν εξασθενήσει 
σημαντικά. Τα δυο πρώτα τρίμηνα του 2016 η σταθμισμένη ως 
προς τις εμπορικές συναλλαγές ισοτιμία έχει υποτιμηθεί κατά 
4,9% ενώ τον Ιούνιο το δολάριο έχασε το 2,1% της αξίας του σε 
σχέση με τα επίπεδα του Μαρτίου.  
  

Εκτίμηση Αποτιμήσεων του S&P500 

Ο ρυθμός μεταβολής του M2 στα τέλη Ιουνίου αυξήθηκε κατά 
7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 
Πιο περιορισμένη αύξηση (3,2%) κατέγραψε ο ρυθμός 
μεταβολής του διαθέσιμου εισοδήματος για την ίδια χρονική 
περίοδο. Ως αποτέλεσμα η ταχύτητα κυκλοφορίας χρήματος, 
κατέγραψε πτώση της τάξης του 3,5% σε ετήσια βάση 
φτάνοντας στο 1,24 το 2ο τρίμηνο του 2016. Τέλος, η πτώση 
κατά 60 μονάδες βάσης στις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων 
χαμηλής διαβάθμισης (ΒΑΑ) τον Ιούνιο του 2016 έδωσε μια 
μικρή ώθηση προς τα πάνω στην «δίκαιη» τιμή των 
αποτιμήσεων της αγοράς.  
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*Σύμφωνα με τον Bank Of America Merrill Lynch Treasury Master (USD) - Total 
Return Index 

Σωρευτική πραγματική απόδοση 2,4% σημειώθηκε στα 
αμερικανικά κρατικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η 
μεταποίηση βρίσκεται στη φάση της ανάκαμψης 
υψηλότερα από 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 αρκετά χαμηλότερα από την αντίστοιχη 
μέση τιμή για τη φάση της ανάκαμψης του οικ. κύκλου από 
το 1994 και ύστερα. 
  
Τα αποθαρρυντικά στοιχεία των πρόδρομων 
επιχειρηματικών δεικτών ISM είναι πιθανό να παρατείνουν 
τη διστακτικότητα της FED και κατά συνέπεια οι αποδόσεις 
(yields) θα μείνουν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα.  
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US Treasuries: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις στη Φάση 
της Ανάκαμψης * 

Κλίση της Καμπύλης των Αποδόσεων  
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Σύμφωνα με το υπόδειγμά* μας, η υπερβάλλουσα 
απόδοση (σε σύγκριση με την απόδοση που 
προκύπτει από την επένδυση σε USD ρευστά 
διαθέσιμα) σε ορίζοντα 6 μηνών θα είναι -2,2% 
(έναντι του 1,9% που καταγράφηκε τον Αύγουστο). 
 
H υπερβάλλουσα απόδοση που εκτιμήσαμε σε 
ορίζοντα 6 μηνών αντιστοιχεί σε απόδοση (yield) για 
το δεκαετές κρατικό ομόλογο περίπου στο 2,10%, σε 
σύγκριση με το 1.53% που ήταν στις αρχές του 
Σεπτεμβρίου. 
 
Οι βασικοί παράγοντες (με βάση τα στοιχεία του 
τριμήνου Ιουνίου - Αυγούστου), οι οποίοι σύμφωνα 
με τα υποδείγματά μας οδηγούν σε περισσότερο 
αρνητική υπερβάλλουσα απόδοση και κατά συνέπεια 
σε υψηλότερη απόδοση (yield) είναι η μείωση της 
κλίσης και της κυρτότητας της καμπύλης των 
αποδόσεων και η μείωση του δείκτη VIX του 
χρηματιστηρίου, ενώ ταυτόχρονα η πραγματική 
απόδοση των πενταετών ομολόγων παρέμεινε σχεδόν 
αμετάβλητη, καθώς η οικονομία φαίνεται να 
παρέμεινε στη φάση της ανάκαμψης.    
 
 

*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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*Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία στις αρχές του Σεπτεμβρίου για 
την κλίση (Υ10-Υ2) και την καμπυλότητα (Υ2+Υ10-2*Υ5) της καμπύλης των 
αποδόσεων, την πραγματική απόδοση των πενταετών ομολόγων (Υ5-
CPI(%,Y/Y)), τη φάση του οικονομικού κύκλου και το δείκτη της τεκμαρτής 
μεταβλητότητας VIX του αμερικανικού χρηματιστηρίου 



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

Σωρευτική πραγματική απόδοση 8,1% σημειώθηκε στα 
αμερικανικά εταιρικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που η 
μεταποίηση βρίσκεται στη φάση της ανάκαμψης, πολύ 
υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής (2,5%) 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 
μακροχρόνιου κρατικού ομολόγου (διάρκειας 30 ετών) 
διαμορφώθηκε πολύ κοντά στην αντίστοιχη μέση τιμή για 
τη φάση της ανάκαμψης του οικ. κύκλου από το 1994 και 
ύστερα.  
 
Το spread στις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων μεταξύ 
χαμηλής και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης 
διαμορφώθηκε επίσης πολύ κοντά στην αντίστοιχη μέση 
τιμή για τη φάση της ανάκαμψης του οικ. κύκλου από το 
1994 και ύστερα.  
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Όπως αναφέραμε, ο γενικός πρόδρομος δείκτης 
οικονομικού κλίματος βρίσκεται στη φάση της 
επιβράδυνσης από τον Ιανουάριο. Η εφαρμογή του 
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ καθιστά 
πιθανή την επιστροφή του στην φάση της ανάπτυξης. Από 
την άλλη πλευρά, η αρνητική επίδραση που ασκείται στην 
εξαγωγική δραστηριότητα από την ενίσχυση της ισοτιμίας 
του ευρώ ενισχύει το ενδεχόμενο παραμονής στη φάση της 
επιβράδυνσης.     
 
Η φάση της ανάπτυξης είναι ιστορικά (από το 1994 και 
ύστερα) πολύ ευνοϊκή για τις μετοχές και αρνητική για τα 
ομόλογα. Αντίθετα, η φάση της επιβράδυνσης είναι 
ιστορικά πολύ ευνοϊκή για τα ομόλογα (ιδίως για τα 
γερμανικά κρατικά ομόλογα) και αρνητική για τις μετοχές. 
Όμως, η εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής 
χαλάρωσης από την ΕΚΤ συνεπάγεται θεωρητικά θετική 
επίδραση στις τιμές τόσο των ομολόγων όσο και των 
μετοχών.  
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Ευρωζώνη: Μετοχές  

28/09/16 

Σωρευτική πραγματική απόδοση -1,5% σημειώθηκε 
στις μετοχές της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια που η 
οικονομία βρίσκεται στη φάση της επιβράδυνσης, 
καλύτερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής (-6,9%) 
για τη συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από το 
1994 και ύστερα. Ο δείκτης P/E διαμορφώθηκε 
χαμηλότερα από τη μέση τιμή του για την φάση της 
επιβράδυνσης.  
 
Η αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα στην Ε.Ε. που 
μπορεί να οδηγήσει σε τάση λιγότερης ενοποίησης 
(αρχής γεννωμένης με τις διαπραγματεύσεις για το 
«Brexit») και η επιβράδυνση που καταγράφεται στο 
διεθνές εμπόριο μπορούν να αποτελέσουν 
αρνητικούς παράγοντες για τις τιμές των 
ευρωπαϊκών μετοχών. Από την άλλη πλευρά η 
ενδεχόμενη επέκταση του προγράμματος ποσοτικής 
χαλάρωσης της ΕΚΤ μπορεί να στηρίξει τις τιμές τους, 
ιδίως εφόσον οι τιμές των αμερικανικών μετοχών 
παραμείνουν σε σχετικά υψηλό επίπεδο.      
 
 
 
 
 
 
 
 

*Για τον υπολογισμό της πραγματικής απόδοσης του τελευταίου μήνα, χρησιμοποιούμε την 
αρχική εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό. 
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Ευρωζώνη: Γερμανικά Κρατικά Ομόλογα 
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Σωρευτική πραγματική απόδοση 3,1% σημειώθηκε 
στα γερμανικά κρατικά ομόλογα κατά τη διάρκεια που 
η οικονομία βρίσκεται στη φάση της επιβράδυνσης, 
χαμηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση τιμή 
(4,7%) για τη συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από 
το 1994 και ύστερα. Η κλίση της καμπύλης των 
αποδόσεων (10Υ-2Υ) διαμορφώθηκε ελαφρώς 
χαμηλότερα σε σύγκριση με τη μέση τιμή της κλίσης 
για τη φάση της επιβράδυνσης.   
 
Η συνέχιση της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ και 
η παραμονή των πρόδρομων δεικτών στη φάση της 
επιβράδυνσης υποστηρίζουν τη διαμόρφωση των 
αποδόσεων (yields) κοντά στα τρέχοντα πολύ χαμηλά 
επίπεδα. Όμως, κρίνεται πολύ δύσκολο να 
υποχωρήσουν περαιτέρω οι αποδόσεις (yields) από τα 
τρέχοντα επίπεδα, αποτρέποντας υψηλότερη 
σωρευτική απόδοση στις τιμές των κρατικών 
ομολόγων.   

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

Καμπύλη Αποδόσεων 

Κλίση της Καμπύλης των Αποδόσεων  

DE Bunds: Σωρευτικές Πραγματικές Αποδόσεις στη Φάση της 
Επιβράδυνσης* 

33 

-5

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

πλήθος μηνών

Μέση Τιμή στη Φάση της Επιβράδυνσης Ιαν16-Αυγ16



-1

0

1

2

3

4

5

6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Απόδοση Δεκαετούς Ομολόγου

Εκτίμηση με βάση την προβλεπόμενη υπερβάλλουσα απόδοση σε ορίζοντα εξαμήνου

Πρόβλεψη για το Νοέμβριο του 2016 με βάση τα στοιχεία του Μαιου του 2016

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Πραγματικά Στοιχεία

Πρόβλεψη της υπερβάλλουσας απόδοσης σε ορίζοντα εξαμήνου βάσει του υποδείγματός μας

Πρόβλεψη για το Noέμβριο του 2016 με βάση τα στοιχεία του Μαιου του 2016

Ευρωζώνη: Πρόβλεψη σε ορίζοντα εξαμήνου για τα γερμανικά κρατικά ομόλογα 
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Σύμφωνα με το υπόδειγμά μας*, η υπερβάλλουσα απόδοση 
(σε σύγκριση με την απόδοση που προκύπτει από την 
επένδυση σε EUR ρευστά διαθέσιμα) σε ορίζοντα 6 μηνών θα 
είναι 2,7% (έναντι του 2,3% που καταγράφηκε τον 
Αύγουστο).  
 
H υπερβάλλουσα απόδοση σε ορίζοντα 6 μηνών που 
εκτιμήσαμε, αντιστοιχεί σε απόδοση (yield) για το δεκαετές 
γερμανικό κρατικό ομόλογο σχεδόν στο -0,30% σε σύγκριση 
με το -0,11% που ήταν στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Στην 
περίπτωση κατά την οποία συμπεριλάβουμε στο υπόδειγμά 
μας κάποια μεταβλητή που να αντιπροσωπεύει την 
ακολουθούμενη πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, 
τότε η απόδοση που εκτιμάται για το δεκαετές γερμανικό 
κρατικό ομόλογο σε ορίζοντα εξαμήνου διαμορφώνεται 
ακόμη χαμηλότερα, σχεδόν στο -0,40%.  
 
Οι βασικοί παράγοντες (με βάση τα στοιχεία του διμήνου 
Ιουλίου - Αυγούστου), οι οποίοι σύμφωνα με τα υποδείγματά 
μας οδηγούν σε περισσότερο θετική υπερβάλλουσα 
απόδοση και κατά συνέπεια σε χαμηλότερη απόδοση (yield) 
είναι η μείωση της κυρτότητας της καμπύλης των 
αποδόσεων και η μείωση του δείκτη VDAX του γερμανικού 
χρηματιστηρίου, ενώ ταυτόχρονα η κλίση της καμπύλης των 
αποδόσεων και η πραγματική απόδοση των πενταετών 
ομολόγων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, καθώς και η 
οικονομία φαίνεται να παρέμεινε στη φάση της 
επιβράδυνσης.   
 
 
 

*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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*Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία στις αρχές του Σεπτεμβρίου για την 
κλίση (Y10-Y2) και την κυρτότητα (Y2+Y10-2*Y5) της καμπύλης των αποδόσεων, 
την πραγματική απόδοση των πενταετών ομολόγων (Y5-CPI(%,Y/Y)), τη φάση του 
οικονομικού κύκλου και το δείκτη της τεκμαρτής μεταβλητότητας VDAX του 
γερμανικού χρηματιστηρίου. 
 



Ευρωζώνη: Εταιρικά Ομόλογα 

28/09/16 

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

Σωρευτική πραγματική απόδοση 4,9% σημειώθηκε στα 
εταιρικά ομόλογα της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια που η 
οικονομία βρίσκεται στη φάση της επιβράδυνσης, 
υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης μέσης τιμής (1,9%) για τη 
συγκεκριμένη φάση του οικ. κύκλου από το 1996 και 
ύστερα.  
  
Συγκεκριμένα, το spread στις αποδόσεις μεταξύ των 
εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης 
και του δεκαετούς γερμανικού κρατικού ομολόγου 
διαμορφώθηκε κοντά στην αντίστοιχη μέση τιμή για τη 
φάση της επιβράδυνσης του οικ. κύκλου από το 2003 και 
ύστερα.  
 
Το spread στις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων μεταξύ 
χαμηλής και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης 
διαμορφώθηκε αρκετά χαμηλότερα από τη μέση τιμή για 
τη φάση της επιβράδυνσης του οικ. κύκλου από το 2003 και 
ύστερα, καθώς η προσθήκη των εταιρικών ομολόγων στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ έχει οδηγήσει σε 
μεγάλη μείωση των αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων 
πιστοληπτικής διαβάθμισης επιπέδου ΒΒΒ. 
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TR CB BBB Yield vs. TR CB AAA Yield 

TR CB AAA Yield vs. 10Y DEGB Yield 
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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 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 
αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό, ύστερα από το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος στο ΗΒ για «Brexit», τις ενδεχόμενες 
επαναληπτικές εκλογές στην Ισπανία, καθώς και το αβέβαιο 
αποτέλεσμα του επικείμενου δημοψηφίσματος στην Ιταλία.   
 
Η μεταβλητότητα των αποδόσεων των γερμανικών 
κρατικών ομολόγων έχει αυξηθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο, 
διότι οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις διαμορφώνονται σε 
αρνητικό έδαφος και σε σχετικά μικρό απόλυτο μέγεθος. Η 
μεταβλητότητα των αποδόσεων των αμερικανικών 
κρατικών ομολόγων εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε 
σχετικά χαμηλό επίπεδο.  
 
Οι δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας των μετοχών 
διαμορφώνεται χαμηλότερα του μακροχρόνιου μέσου 
όρου σε ΗΠΑ και Ευρώπη. 
 

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 (καθώς 
διαμορφώνεται περίπου μία τυπική απόκλιση 
υπό του μακροχρόνιου μέσου όρου).   
 
Ο δείκτης που έχουμε κατασκευάσει να 
αντανακλά τις πιστωτικές συνθήκες που 
επικρατούν στην Ευρωζώνη επίσης 
καταδεικνύει χαλαρές συνθήκες (κοντά στο 
μακροχρόνιο μέσο όρο), αντανακλώντας τη 
θετική επίδραση των μέτρων εντονότερης 
ποσοτικής χαλάρωσης που αποφάσισε η 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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