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Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στις 

μετοχές και αναβαθμίζουμε τη θέση μας στα 

εταιρικά ομόλογα. Υποβαθμίζουμε περαιτέ-

ρω τη θέση μας στην Ιαπωνία σε ουδέτερη 

προς όφελος των μετοχών ΗΠΑ. Αναβαθμί-

ζουμε τη θέση μας στο JPY έναντι του 

USD.Αναβαθμίζουμε τη θέση μας σε πετρέ-

λαιο και χρυσό σε ουδέτερη. 
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Το τέλος του πρώτου τριμήνου βρήκε τις κατηγορίες επενδύσεων 

που ήταν οι «χαμένοι» του 2015 να καταγράφουν τις καλύτερες 

επιδόσεις και τις κατηγορίες επενδύσεων που υπεραπέδωσαν 

την προηγούμενη χρονιά να υπολείπονται. Ωστόσο, η πορεία των 

αγορών στη διάρκεια του τριμήνου είχε δύο όψεις: 

Στο πρώτο μισό κυριάρχησαν ο φόβος και οι μαζικές ρευστοποιή-

σεις, με αποτέλεσμα οι μετοχικές αγορές να καταγράψουν το 

χειρότερο ξεκίνημα του έτους από το 2008 (S&P500 –10% στις 11 

Φεβρουαρίου). Η ανάκαμψη ήταν τόσο εντυπωσιακή όσο και η 

πτώση. Με σειρά παρεμβάσεων από τους συνήθεις υπόπτους,  

τις κεντρικές τράπεζες, το κλίμα σταθεροποιήθηκε και η πτωτική 

τάση αντιστράφηκε. Τα οικονομικά στοιχεία, αφού επιδεινώθη-

καν απότομα στις αρχές του έτους, άρχισαν από τα μέσα του 

Φεβρουαρίου να παρουσιάζουν βελτίωση, αρχικώς στις ΗΠΑ και 

πιο πρόσφατα στην Ευρωζώνη. 

Ωστόσο, παρά το «ράλι» των επενδύσεων ρίσκου το δεύτερο 

μισό του τριμήνου, τα θεμελιώδη των οικονομιών και των επιχει-

ρήσεων δεν εμφανίζουν βελτίωση, γι’ αυτό επιλέγουμε να μην 

κυνηγήσουμε τις αγορές υψηλότερα και διακρατούμε χαμηλό 

ρίσκο αγοράς. Το επενδυτικό περιβάλλον παραμένει ευάλωτο σε 

πτωτικά ρίσκα και οι αποτιμήσεις δεν είναι ελκυστικές, γι’ αυτό 

διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές και προτιμού-

με την έκθεση σε εταιρικά ομόλογα. Η ρευστότητα θα παραμεί-

νει σε αφθονία στις διεθνείς αγορές, ωστόσο οι θετικές επιπτώ-

σεις της είναι οριακές και φθίνουσες πλέον. Μόνο με την ταυτό-

ΣΥΝΟΨΗ 
Επιλέγουμε να μην κυνηγήσουμε τις αγορές 

υψηλότερα και διακρατούμε χαμηλό ρίσκο 

αγοράς. Το δολάριο θα παραμείνει καθορι-

στικός παράγοντας για τις αποδόσεις των 

διαφόρων κατηγοριών επένδυσης. 
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χρονη ανάληψη μέτρων επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής 

και διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές εργασίας θα επιτευχθούν 

υψηλότεροι και διατηρήσιμοι ρυθμοί ανάπτυξης παγκοσμίως.  

Αναμένουμε το δολάριο να παραμείνει καθοριστικός παράγοντας 

για τις αποδόσεις των διαφόρων κατηγοριών επένδυσης. Η αυξη-

μένη συσχέτιση μεταξύ των επενδύσεων ρίσκου και πετρελαίου 

και η πολύ πιθανή διατήρηση της μεταβλητότητας της τιμής του 

πετρελαίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, θα προκαλούν έντονη 

μεταβλητότητα  στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Καθώς δεν μπο-

ρούμε να πετύχουμε επαρκή διαφοροποίηση μόνο διά μέσου της 

διασποράς επενδύσεων, διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση 

σε μετρητά, ώστε να προστατευθούμε από την αυξημένη μετα-

βλητότητα.  

Στις επιμέρους μετοχικές αγορές αναβαθμίζουμε τις μετοχές ΗΠΑ 

σε ουδέτερη θέση. Υποβαθμίζουμε  την Ιαπωνία  από υπερεπεν-

δεδυμένη σε ουδέτερη λόγω του ισχυρότερου γεν και της επιδεί-

νωσης της Ιαπωνικής οικονομίας. Διατηρούμε ουδέτερη θέση στις 

μετοχές Ευρωζώνης λόγω της ανάληψης μη συμβατικών μέτρων 

νομισματικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, παρά τις υψηλές αποτιμή-

σεις και τη χειροτέρευση των πρόδρομων οικονομικών δεικτών. 

Διατηρούμε την ουδέτερη θέση και στις αναδυόμενες οικονομίες, 

καθώς μετά την υπεραπόδοσή τους από την αρχή του έτους δεν 

είναι πλέον πολύ φθηνές, αλλά ευνοούνται από τη σταθεροποίη-

ση των τιμών των εμπορευμάτων και του δολαρίου. 

Στις ομολογιακές επενδύσεις αναβαθμίζουμε τη θέση στα εταιρι-

κά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης από ουδέτερη σε υπερε-

πενδεδυμένη, με προτίμηση στις εκδόσεις σε ευρώ. Αναβαθμίζου-

με, επίσης, τη θέση στα ομόλογα αναδυομένων αγορών από υπο-

επενδεδυμένη σε ουδέτερη για να εκμεταλλευτούμε το υψηλό 

carry και τη σταθεροποίηση του δολαρίου. Διατηρούμε υποεπεν-

δεδυμένη θέση στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων και τα κρατικά 

ομόλογα ΗΠΑ και Γερμανίας,. Διακρατούμε τις θέσεις στα ομόλο-

γα χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης, καθώς η σταθερή ζή-

τηση από την ECB θα κρατά τις αποδόσεις σε χαμηλά αλλά ελκυ-

στικά επίπεδα.  

Στο συνάλλαγμα διατηρούμε τη θέση μας Υπέρ του δολαρίου στην 

ισοτιμία EURUSD, καθώς θεωρούμε ότι, παρά τις βραχυπρόθε-

σμες πιέσεις που μπορεί να δεχθεί το δολάριο λόγω της ήπιας 

ρητορικής της Fed, τα ρίσκα για το ευρώ παραμένουν αυξημένα. 

Αναθεωρούμε τη θέση μας στο USD JPY υπέρ του γεν και διατη-

ρούμε την ουδέτερη θέση στην ισοτιμία EURGBP μέχρι να διαφα-

νεί η προοπτική της έκβασης του δημοψηφίσματος στη Μ. Βρετα-

νία. Στα εμπορεύματα αναβαθμίζουμε τη θέση μας σε ουδέτερη 

στο πετρέλαιο και στον χρυσό. 
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Το τέλος του πρώτου τριμήνου βρήκε τις κατηγορίες επενδύσεων 

που ήταν οι «χαμένοι» του 2015 να καταγράφουν τις καλύτερες 

επιδόσεις (Χρυσός, MSCI EM, WTI), και τις κατηγορίες επενδύσεων 

που υπεραπέδωσαν την προηγούμενη χρονιά να υστερούν σε απο-

δόσεις (Nikkei, Euro Stoxx).  Ωστόσο, η πορεία των αγορών στη 

διάρκεια του τριμήνου είχε δύο όψεις: 

Στο πρώτο μισό κυριάρχησαν ο φόβος και οι μαζικές ρευστοποιή-

σεις επενδύσεων από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η πτώση 

της οικονομικής δραστηριότητας που υποδείκνυαν τα στοιχεία σε 

ΗΠΑ και Ευρωζώνη προκάλεσε ανησυχίες ακόμα και για ύφεση, 

ενώ η πτώση των τιμών του πετρελαίου στο χαμηλότερο επίπεδο 

από το 2003 ανέδειξε σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας εται-

ρειών στον υπερχρεωμένο πετρελαϊκό κλάδο. Η απρόσμενη υποτί-

μηση του γουάν και οι άστοχες παρεμβάσεις της κινεζικής κυβέρνη-

σης ενέτειναν τον πανικό των επενδυτών με αποτέλεσμα οι μετοχι-

κές αγορές να καταγράψουν το χειρότερο ξεκίνημα του έτους από 

το 2009 (S&P500 –10% στις 11 Φεβρουαρίου).  

Η ανάκαμψη ήταν τόσο εντυπωσιακή όσο η πτώση. Με σειρά πα-

ρεμβάσεων από τους συνήθεις υπόπτους,  δηλαδή τις κεντρικές 

τράπεζες, το κλίμα σταθεροποιήθηκε και η πτωτική τάση αντιστρά-

φηκε. Η βελτίωση των οικονομικών δεικτών στις ΗΠΑ και η ανά-

καμψη των τιμών του πετρελαίου και του γουάν συνέδραμαν στο 

να περιοριστούν οι ανησυχίες για την ανάπτυξη. Τέλος, η κάλυψη 

των θέσεων υποτιμητικής κερδοσκοπίας από τους επενδυτές ενέ-

τειναν την άνοδο.  

01 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Το τέλος του πρώτου τριμήνου βρήκε τις κα-

τηγορίες επενδύσεων που ήταν οι «χαμένοι» 

του 2015 να καταγράφουν τις καλύτερες επι-

δόσεις (Χρυσός, MSCI EM, WTI) και τις κατη-

γορίες επενδύσεων που υπεραπέδωσαν την 

προηγούμενη χρονιά να υστερούν σε αποδό-

σεις (Nikkei, Euro Stoxx).  Ωστόσο, η πορεία 

των αγορών στη διάρκεια του τριμήνου είχε 

δύο όψεις. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 
Σύγκριση αποδόσεων 1Q ‘16 με 2015 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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Παρόλο που οι κεντρικές τράπεζες έβαλαν τα δυνατά τους το προη-

γούμενο τρίμηνο, η αποτελεσματικότητα των όπλων τους είναι 

φανερό ότι έχει πλέον εξαντληθεί.  

Πρώτη η BoJ στα τέλη Ιανουαρίου έκοψε τα επιτόκια σε αρνητικό 

επίπεδο, ενώ λίγο αργότερα η Κινεζική κυβέρνηση δεσμεύτηκε για 

μεγαλύτερες δημοσιονομικές δαπάνες. Η ΕΚΤ έλαβε τεράστιας 

έκτασης μέτρα τον Μάρτιο τα οποία ξεπέρασαν και τις αυξημένες 

προσδοκίες των επενδυτών. Τέλος, η Fed υπαναχώρησε σε όσα 

δήλωνε τον Δεκέμβριο και μείωσε τις εκτιμήσεις για τις αυξήσεις 

των επιτοκίων από τέσσερις σε δύο. Η συγκεκριμένη κίνηση ήταν 

απρόσμενη δεδομένης της βελτίωσης των οικονομικών στοιχείων 

στις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα. Όπως ήταν αναμενόμενο τα κρα-

τικά και εταιρικά ομόλογα ευνοήθηκαν από τις παρεμβάσεις των 

κεντρικών τραπεζών και ενισχύθηκαν κατά μέσο όρο 3%  και 4% για 

τις εκδόσεις σε ευρώ και δολάριο αντίστοιχα. 

Ωστόσο, δεν ήταν όλες οι αντιδράσεις στις αγορές οι αναμενόμε-

νες. Στον απόηχο των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της BoJ και της 

EKT το γεν ενισχύεται 9%, το ευρώ σχεδόν 4% (έναντι του δολαρίου 

και τα δύο) και ο τραπεζικός κλάδος της ευρωζώνης υποχωρεί 

7,7%.  Η άνοδος του ευρώ και του γεν οφείλεται σε σημαντικό βαθ-

μό στην πτώση του δολαρίου, το οποίο έχασε το επιτοκιακό πλεο-

νέκτημα της και υποτιμήθηκε έναντι των περισσότερων ανταγωνι-

στών του (δείκτης DXY –4%). Η άνοδος του γεν σε συνδυασμό με 

την επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων στην Ιαπωνία οδήγη-

σαν τον δείκτη Nikkei στο να καταγράψει τις μεγαλύτερες απώλειες 

από όλες τις αγορές που παρακολουθούμε (-12% στο τρίμηνο). 

Ωστόσο, σε όρους ευρώ οι απώλειες είναι μικρότερες (–8,7%).  

Η ανησυχία των επενδυτών για την αποτελεσματικότητα των αρνη-

τικών επιτοκίων στα νομίσματα και η πτώση του δολαρίου οδήγη-

σαν τους επενδυτές στον χρυσό, ο οποίος υπεραπέδωσε με κέρδη 

16% καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο από το 1986. 

Το πετρέλαιο από την άλλη κατέγραψε διακυμάνσεις για γερά  

νεύρα στη διάρκεια του τριμήνου (από πτώση 30% κατέγραψε 

άνοδο 55%).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Αποδόσεις 1Q ‘16 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

Δείκτης Q1'16 Q4'15 2015 2014 

MSCI Κόσμος ($) -2% 6% -2% 2% 

S&P 500 0% 7% 0% 3% 

Euro Stoxx -7% 7% 9% 11% 

Nikkei -12% 9% 9% 7% 

MSCI EM ($) 6% 0% -17% -5% 

Γενικός Δείκτης XA -6% -7% -26% -29% 

7-10yr Κρατ. ΗΠΑ 5% -2% 2% 9% 

7-10yr Κρατ. Γερμανία 4% 0% 1% 13% 

Εταιρικά ΗΠΑ (IG) 5% -1% -1% 9% 

Εταιρικά Ευρωζ. (IG) 2% 1% -1% 8% 

Ετ. Υψηλής Απόδοσης ($) 3% -2% -5% 2% 

Ετ. Υψηλής Απόδοσης (€) 3% 1% 0% 5% 

Κρατικά Αναδ. Αγορ. ($) 6% 2% 2% 6% 

Κρατικά Αναδ. Αγορ. (τοπ. νομ.) 8% 0% -11% -2% 

EUR/USD 4% -2% -10% -12% 

EUR/GBP 7% 0% -5% -6% 

USD/JPY -7% 1% 1% 14% 

Πετρέλαιο 5% -19% -31% -46% 

Χρυσός 16% -5% -10% -2% 



 

10 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     Επενδυτική Στρατηγική 

Η άνοδος των εμπορευμάτων και η πτώση του δολαρίου στο δεύτε-

ρο μισό του τριμήνου ευνόησαν τις αξίες αναδυομένων αγορών, οι 

οποίες κατέγραψαν αποδόσεις μεταξύ 6% και 8% σε όρους δολαρί-

ου. Οι εκροές ωστόσο από τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που επεν-

δύουν στις αγορές αυτές συνεχίστηκαν, με εξαίρεση τη Βραζιλία. 

Τα οικονομικά στοιχεία, αφού επιδεινώθηκαν απότομα στις αρχές 

του έτους, άρχισαν από τα μέσα του Φεβρουαρίου να παρουσιά-

ζουν βελτίωση, αρχικώς στις ΗΠΑ και πιο πρόσφατα στην Ευρωζώ-

νη. Το αποτέλεσμα ήταν οι εκτιμήσεις των αναλυτών για την ανά-

πτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης στο σύνολο του 

έτους να αναθεωρηθούν πτωτικά.   

Παράλληλα οι αποπληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν, λόγω της πτώ-

σης των τιμών των εμπορευμάτων και σε συνδυασμό με την απο-

στροφή στον κίνδυνο οδήγησαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολό-

γων ΗΠΑ 50 μ.β. χαμηλότερα από το τέλος του 2015, στο 1,77%. Αντί-

στοιχη πτώση κατέγραψε και η γερμανική δεκαετία στο 0,15%.  
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2.1 ΗΠΑ 

Επιβράδυνση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 

2015 στον τριμηνιαίο (ετησιοποιημένο) ρυθμό ανάπτυξης, στο 1,4% 

(από το 2,0% του  3ου τριμήνου και το 3,9% του 2ου τριμήνου), 

διαμορφώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό 2,4% για το 2015. Για το 2016 

εκτιμούμε ότι θα σημειωθεί επιβράδυνση του μέσου ετήσιου ρυθ-

μού ανάπτυξης στο 1,9%, καθώς εκτιμούμε επιβράδυνση του ρυθ-

μού μεγέθυνσης της εγχώριας ιδιωτικής ζήτησης, ενώ παράλληλα 

το εξωτερικό εμπόριο θα εξακολουθήσει να συμβάλλει αρνητικά, 

αλλά σε μικρότερο βαθμό.  

To μεσοπρόθεσμο επίπεδο σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης που 

εκτιμούμε (χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο σύνολο πρόδρομων οικο-

νομικών δεικτών καθώς και χρηματοπιστωτικών και νομισματικών 

στοιχείων) έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό. Συγκεκριμένα, με 

βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του 1ου διμήνου του 2016 διαμορφώ-

θηκε στο 1,6% από το 2,2% που ήταν η εκτίμησή μας με βάση τα 

στοιχεία του 4ου τριμήνου του 2015.  

Συνεπώς, οι κίνδυνοι για περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού ανά-

πτυξης εκτιμούμε ότι είναι αυξημένοι, ιδίως στην περίπτωση κατά 

την οποία ο πρόδρομος δείκτης ISM για το σύνολο των εκτός μετα-

ποίησης τομέων υποχωρήσει και παραμείνει υπό του μακροχρόνι-

ου μέσου όρου του (54,0 μον.) και ο αντίστοιχος δείκτης της μετα-

ποίησης παραμείνει επίσης υπό του μακροχρόνιου μέσου όρου του 

(52,0 μον.).  

02 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον επηρεά-

ζεται κυρίως από τις ενέργειες των μεγάλων 

κεντρικών τραπεζών. Η ΕΚΤ και η BoJ ακο-

λουθούν προγράμματα ποσοτικής χαλάρω-

σης, ενώ η FED επιθυμεί την επιστροφή στην 

«κανονικότητα» της νομισματικής πολιτικής 

της, αλλά με ήπιο τρόπο.        

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 
Μεσοπρόθεσμος Ρυθμός Σύγκλισης του ΑΕΠ 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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Διαπιστώνεται ήδη ότι οι επιπτώσεις από την υφεσιακή κατάσταση 

στην οποία ήταν ο μεταποιητικός τομέας (καθώς ο πρόδρομος δεί-

κτης ISM ήταν υπό των 50,0 μον.) έχουν αρχίσει να μεταφέρονται 

στους άλλους τομείς της οικονομίας, ενώ σύμφωνα με τα πρόσφα-

τα στοιχεία του Μαρτίου ο μεταποιητικός τομέας προσπαθεί να 

ανακάμψει. Επιπλέον, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών 

σημειώνει αυξητική τάση επιβραδύνοντας το ρυθμό ενίσχυσης της 

κατανάλωσης.  

Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια του 1ου διμήνου 

του 2016, αλλά εκτιμούμε ότι θα παραμείνει συγκρατημένος έως 

τον Ιούνιο, καθώς θα επιδρά ο έντονα αρνητικός ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής των τιμών του πετρελαίου και γενικά των πρώτων υλών. 

Από τον Ιούλιο εκτιμούμε ότι θα αρχίσει να επιταχύνεται και στα 

τέλη του 2016 θα διαμορφωθεί κοντά στο 1,7%.  

Οριακή μείωση σημειώθηκε στο ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρ-

κεια του 1ου διμήνου του 2016. Εκτιμούμε ότι είναι δύσκολο να 

υποχωρήσει περαιτέρω, διότι η βελτίωση στην αγορά εργασίας θα 

αντανακλάται κυρίως στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του 

πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό, το οποίο διαμορφώνεται σε 

εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο. Αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό αντανα-

κλά την αξιοσημείωτη υποχρησιμοποίηση των συντελεστών παρα-

γωγής, επιδρώντας αρνητικά στην επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης 

των μισθών, ιδίως σε συνδυασμό με το χαμηλό ρυθμό αύξησης της 

παραγωγικότητας που επικρατεί. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι το 

ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται υπό του 5,0%, από την πλευρά 

της αγοράς εργασίας (ως προς την επίδρασή της στην καταναλωτι-

κή ζήτηση) προκύπτει σχετικά χαμηλή πληθωριστική πίεση.    

Συνεπώς, η FED εκτιμούμε ότι θα προχωρήσει εντός του 2016 σε 

μόνον άλλη μία αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου, με πιθανότε-

ρη χρονική στιγμή το 4ο τρίμηνο, ώστε στη συνέχεια η FED να είναι 

σε θέση να προχωρήσει στη σταδιακή επιστροφή στην 

«κανονικότητα» της πολιτικής της. Στις νέες μακροοικονομικές εκτι-

μήσεις της FED (του Μαρτίου) αναθεωρήθηκαν καθοδικά ο ρυθμός 

ανάπτυξης και ο πληθωρισμός του 2016. Επιπλέον, μειώθηκε η 

εκτίμηση για το παρεμβατικό επιτόκιο για το τέλος του 2016 (από 

το 1,375% στο 0,875%) και για το τέλος του 2017 (από το 2,375% 

στο 1,875%).  

Η σταθερότητα της διεθνούς οικονομίας και των διεθνών τιμών 

ενέργειας και πρώτων υλών, η μεγαλύτερη συμβολή του τομέα των 

ακινήτων στο ΑΕΠ και κυρίως η αποτροπή της περαιτέρω ενίσχυσης 

της ισοτιμίας του USD (που πλήττει τον πληθωρισμό, τις εξαγωγές 

και το μεταποιητικό τομέα) αποτελούν τους παράγοντες που θα 

κρίνουν την ενδεχόμενη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου της 

FED. Γίνεται κατανοητό στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς ότι η μεγάλη 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 
Πρόδρομοι Επιχειρηματικοί Δείκτες 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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ενίσχυση που σημειώθηκε στην ισοτιμία του USD κατά τη διάρκεια 

του 2015 και του 2ου εξαμήνου του 2014 έχει ήδη προκαλέσει σο-

βαρές επιπτώσεις στην εγχώρια και κυρίως στη διεθνή οικονομία.  

Από τον Μάιο του 2014, το δολάριο έχει ενισχυθεί κατά περίπου 

20%, ενώ σύμφωνα με την εκτίμησή μας η εξέλιξη των μακροοικο-

νομικών στοιχείων της οικονομίας των ΗΠΑ ερμηνεύει ενίσχυσή 

του μόνο κατά 10%.  Είναι πιθανό μια ηπιότερη στάση της FED, με 

μία ενδεχόμενη αποδυνάμωση του δολαρίου, να αποτελέσει τον 

παράγοντα αυτό που θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση της αμερικα-

νικής οικονομίας αλλά και των αναδυομένων χωρών, μέσω της 

ανάκαμψης των τιμών των εμπορευμάτων αλλά και του κόστους 

εξυπηρέτησης των δανείων τους σε δολάριο. 

Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης που παρατηρούμε και η 

επιδείνωση που καταγράφεται στην πλειοψηφία των πρόδρομων 

δεικτών επιδρούν θετικά στις τιμές των κρατικών ομολόγων, αλλά 

αρνητικά στις τιμές των μετοχών. Όμως, η υιοθέτηση ηπιότερης 

πολιτικής από τη FED αντισταθμίζει μερικώς τις επιπτώσεις στις 

τιμές των μετοχών.  

 

2.2 Ευρωζώνη 

Επιβράδυνση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των δύο τριμήνων του 

2ου εξαμήνου του 2015 στον τριμηνιαίο ρυθμό ανάπτυξης, στο 

0,3% (από το 0,4% του β’ τριμήνου και το 0,6% του 1ου τριμήνου), 

παρά τη θετική επίδραση από το ακολουθούμενο πρόγραμμα πο-

σοτικής χαλάρωσης, διαμορφώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό 1,5% για 

το 2015 (2014: 0,9%). Για το 2016 εκτιμούμε ότι ο μέσος ετήσιος 

ρυθμός ανάπτυξης θα επιβραδυνθεί οριακά στο 1,4%, καθώς η 

επιβράδυνση στον ρυθμό μεγέθυνσης της ιδιωτικής κατανάλωσης 

θα αντισταθμιστεί μερικώς από την επιτάχυνση στον ρυθμό ενίσχυ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΗΠΑ: Μακροοικονομικές Εκτιμήσεις 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 

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

  Πραγματικά Στοιχεία Εκτιμήσεις       

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

Πραγματικό ΑΕΠ 0,6 3,9 2,0 1,4 1,5 2,5 2,0 2,0 2,4 2,4 1,9 

Κατανάλωση 1,8 3,6 3,0 2,4 1,5 2,5 2,0 2,0 2,7 3,1 2,5 

Επενδύσεις 8,6 5,0 -0,7 -1,0 3,0 7,0 5,0 5,0 5,5 4,9 2,9 

Δημόσιες Δαπάνες -0,1 2,6 1,8 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 -0,7 0,7 1,1 

Εξαγωγές -6,0 5,1 0,7 -2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,3 1,1 1,5 

Εισαγωγές 7,1 3,0 2,3 -0,7 2,0 4,0 4,0 4,0 3,9 4,9 2,9 

Headline PCE PI 0,2 0,3 0,3 0,5 1,0 0,9 1,3 1,7 1,4 0,3 1,2 

Core PCE PI 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,3 1,6 

Ποσοστό Ανεργίας 5,6 5,4 5,2 5,0 4,9 4,8 4,8 4,8 6,1 5,3 4,8 

Fed - Παρεμβατικό Επιτόκιο 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,25 0,50 0,75 
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σης των επενδύσεων και της δημόσιας κατανάλωσης, ενώ παράλ-

ληλα η δραστηριότητα του εξωτερικού εμπορίου θα εξακολουθή-

σει να συμβάλλει αρνητικά. 

Το μεσοπρόθεσμο επίπεδο σύγκλισης του ρυθμού ανάπτυξης που 

εκτιμούμε (χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο σύνολο πρόδρομων οικο-

νομικών δεικτών της Ευρωζώνης, των ΗΠΑ και της Κίνας, καθώς και 

χρηματοπιστωτικών και νομισματικών στοιχείων) έχει μειωθεί σε 

ανησυχητικό βαθμό. Συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία 

του 1ου διμήνου του 2016 διαμορφώθηκε στο 1,1% από το 1,9% 

που ήταν η εκτίμησή μας με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του 4ου 

τριμήνου του 2015.  

Συνεπώς, οι κίνδυνοι για περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού ανά-

πτυξης εκτιμούμε ότι είναι αυξημένοι, ιδίως στην περίπτωση κατά 

την οποία εξακολουθήσει να υφίσταται η αρνητική τάση των στοι-

χείων του διεθνούς εμπορίου και συνεχίσει να ενισχύεται η ισοτιμία 

του ευρώ καθιστώντας πολύ αδύναμη τη ζήτηση για εξαγωγές. Αξί-

ζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των δύο τριμήνων του 2ου 

εξαμήνου του 2015 ο τριμηνιαίος ρυθμός αύξησης των εξαγωγών 

διαμορφώθηκε στο 0,2%, πολύ χαμηλότερα έναντι του μακροχρόνι-

ου μέσου όρου του (1,1%) και αποτελώντας τη χειρότερη εξαμη-

νιαία επίδοση από το 1ο εξάμηνο του 2009. 

Ο πληθωρισμός επέστρεψε τον Φεβρουάριο σε αρνητικό έδαφος 

και εκτιμούμε ότι θα παραμείνει κοντά στο 0,0% έως τον Ιούλιο, 

καθώς θα επιδρά ο έντονα αρνητικός ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

των τιμών του πετρελαίου και γενικά των πρώτων υλών. Από τον 

Αύγουστο εκτιμούμε ότι θα αρχίσει να επιταχύνεται και στα τέλη 

του 2016 θα διαμορφωθεί κοντά στο 0,7%.  

Βραδεία μείωση εξακολουθεί να καταγράφεται στο ποσοστό ανερ-

γίας, ενώ εκτιμούμε ότι ταχύτερη υποχώρηση είναι δύσκολο να 

επιτευχθεί, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ εξακολουθεί να αναπτύσσε-

ται με συγκρατημένο ρυθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2ο 

τρίμηνο του 2013 και ύστερα το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξά-

νεται με ετήσιους ρυθμούς που είναι κατά πολύ χαμηλότεροι του 

2,0%. Συνεπώς, από την πλευρά της αγοράς εργασίας (ως προς την 

επίδρασή της στην καταναλωτική ζήτηση) δεν δύναται να προκύ-

ψουν πληθωριστικές πιέσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

Η ΕΚΤ προχώρησε στη συνεδρίαση του Μαρτίου στην υιοθέτηση 

εντονότερης ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς στις νέες μακροοικονο-

μικές εκτιμήσεις της πραγματοποίησε καθοδική αναθεώρηση τόσο 

του πληθωρισμού όσο και του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας 

της Ευρωζώνης. Οι ενέργειες της ΕΚΤ εκτιμούμε ότι θα στηρίξουν 

την εσωτερική ζήτηση, μέσω της ανάκαμψης της τραπεζικής χρημα-

τοδότησης του ιδιωτικού τομέα και του χαμηλού κόστους εξυπηρέ-

τησης – αναχρηματοδότησης του δημόσιου και εταιρικού χρέους. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6 
Μεσοπρόθεσμος Ρυθμός Σύγκλισης του ΑΕΠ 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Πραγματικό ΑΕΠ ΕΖ (%,Y/Y) Δείκτης Τρ. Πειραιώς ΕΖ

ΓΡΑΦΗΜΑ 7 
Πρόδρομοι Δείκτες 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8 
Εξέλιξη Τιμών 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

-1

0

1

2

3

4

Ιαν-10 Ιαν-11 Ιαν-12 Ιαν-13 Ιαν-14 Ιαν-15 Ιαν-16

Headline CPI(%,Y/Y) (LHS) Core CPI (%,Y/Y) (RHS)



 

15 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     Επενδυτική Στρατηγική 

Επιπλέον, η ενδεχόμενη ενίσχυση της ισοτιμίας του ευρώ επιδρά 

θετικά στην κατανάλωση αντισταθμίζοντας μερικώς την επίπτωση 

από την αρνητική επίδραση στις εξαγωγές.     

Όμως, οι ενέργειες της ΕΚΤ εκτιμούμε ότι θα έχουν μικρή συμβολή 

στην αύξηση του πληθωρισμού, καθώς αυτός εξαρτάται κυρίως 

από εξωγενείς παράγοντες (διεθνείς τιμές ενέργειας και πρώτων 

υλών). Η έως τώρα ενίσχυση του USD, ως αποτέλεσμα της ακολου-

θούμενης ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ (και άλλων Κεντρικών 

Τραπεζών), μειώνει τη διεθνή ζήτηση για ενέργεια και πρώτες ύλες, 

και κατά συνέπεια οδηγεί σε μείωση της τιμής τους με αποτέλεσμα 

τις επιπλέον πιέσεις στον πληθωρισμό.  

Οι πρόσφατες δηλώσεις της προέδρου της FED, Yellen, που αντανα-

κλούν την πρόθεση βραδύτερης σύσφιξης της πολιτικής της FED, 

είναι πιθανό να  διακόψουν αυτόν τον αποπληθωριστικό κύκλο και 

κατά συνέπεια μια αποδυνάμωση του δολαρίου ενδεχομένως να 

οδηγήσει σε ανάκαμψη στις τιμές των πρώτων υλών και σε αντί-

στοιχη  ανάκαμψη των τιμών καταναλωτή.  Παρά ταύτα, κάποιοι 

αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν αναφερθεί στο ενδεχόμενο περαιτέρω 

μείωσης των παρεμβατικών επιτοκίων στο πλαίσιο της υιοθέτησης 

δραστικότερης – αποτελεσματικότερης νομισματικής πολιτικής.    

 

2.3 ΙΑΠΩΝΙΑ 

Το πραγματικό ΑΕΠ της Ιαπωνίας συρρικνώθηκε το τελευταίο τρί-

μηνο του 2015 κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (3ο 

τριμ. 15: 0,3%) κυρίως λόγω της υποχώρησης της κατανάλωσης. Σε 

ετήσια βάση το πραγματικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 0,8% (3ο τριμ. 

15: 1,7%). Συνεπώς, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης το 2015 

διαμορφώθηκε στο 0,5% (2014: 0,0%). Σύμφωνα με τις συγκλίνου-

σες προβλέψεις των αναλυτών του Bloomberg εκτιμάται πως το 

ΓΡΑΦΗΜΑ 9 
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  Q/Q-% Y/Y-% 

  Πραγματικά Στοιχεία Εκτιμήσεις       

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

Πραγματικό ΑΕΠ 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,9 1,5 1,4 

Κατανάλωση 0,5 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,9 1,7 1,5 

Επενδύσεις 1,4 0,1 0,4 1,3 0,5 1,0 1,0 0,5 1,5 2,5 2,9 

Δημόσιες Δαπάνες 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 1,3 1,5 

Εξαγωγές 1,4 1,7 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 4,1 4,9 1,9 

Εισαγωγές 2,8 1,0 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,5 4,9 6,3 3,9 

Πληθωρισμός -0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,3 0,7 0,4 0,0 0,3 

Ποσοστό Ανεργίας 11,2 11,0 10,7 10,5 10,3 10,1 9,9 9,8 11,5 10,9 10,0 

EKT - Παρεμβατικό Επιτόκιο 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 
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2016 το πραγματικό ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 0,6%. 

Όμως, τα πολύ αρνητικά στοιχεία του πρόδρομου δείκτη Tankan 

και της βιομηχανικής παραγωγής ενισχύουν την πιθανότητα καθο-

δικής αναθεώρησης. Ο πρόδρομος δείκτης Tankan για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις της μεταποίησης, στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έπεσε 

απροσδόκητα στις 6 μονάδες (ενώ αναμενόταν πτώση στις 9 μονά-

δες) από τις 12 μονάδες του 4ου τρίμηνου του 2015. Πρόκειται για 

τη μεγαλύτερη πτώση από το 2ο τρίμηνο του 2013 (4 μον.). Για το 

2ο τρίμηνο του 2016 εκτιμάται περαιτέρω υποχώρησή του στις 3 

μον. σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Αρνητική εικόνα 

εμφάνισε και ο δείκτης Tankan για τις μεγάλες επιχειρήσεις εκτός 

της μεταποίησης αφού υποχώρησε στις 22 μονάδες (4ο τρίμ. 15: 25 

μον.) ενώ για το 2ο τρίμηνο του 2016 εκτιμάται από την έρευνα νέα 

υποχώρησή του στις 17 μον. Κύριος λόγος ήταν η επιβράδυνση στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες που έπληξε τις εξαγωγές. Ο δείκτης 

βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε τον Φεβρουάριο μεγάλη συρ-

ρίκνωση τόσο σε μηνιαία βάση -6,2% (Ιαν. 16: 3,7%) όσο και σε 

ετήσια -5,4% (Ιαν. 16: -2,3%), αποτελώντας τη μεγαλύτερη μείωση 

σε μηνιαία βάση από τον Μάρτιο του 2011. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας προχώρησε σε μείωση των επιτο-

κίων σε αρνητικό έδαφος. Συγκεκριμένα, για επιλεγμένους τρεχού-

μενους λογαριασμούς που διατηρούν σε αυτήν τα χρηματοπιστωτι-

κά ιδρύματα αποφάσισε επιτόκιο -0,1%. Επιπλέον, διατήρησε τη 

δέσμευσή της για αγορά 80 τρισ. γεν το χρόνο, κρατικών ομολόγων 

και άλλων τίτλων υψηλότερου κινδύνου. Όσον αφορά το χρονοδιά-

γραμμα για την επίτευξη του στόχου του 2% για τον πληθωρισμό, 

έχει επεκταθεί στο πρώτο μισό του 2017. Ωστόσο, η περαιτέρω 

χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής δεν έχει οδηγήσει σε αποδυ-

νάμωση του γεν, καθώς η ισοτιμία του έχει ενισχυθεί στο υψηλότε-

ρο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2014. Επιπλέον, οι πρόσφατες 

δηλώσεις της Yellen που αντανακλούν βραδύτερη σύσφιξη της πο-

λιτικής της FED ενδεχομένως να οδηγήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση 

του γεν καθιστώντας δυσκολότερη την επίτευξη του στόχου του 

πληθωρισμού. Ο γενικός πληθωρισμός αυξήθηκε τον Φεβρουάριο 

στο 0,3% (Ιαν. 15: 0,0%), ενώ ο βασικός δομικός πληθωρισμός (εξ. 

νωπών τροφίμων) παρέμεινε σταθερός στο 0,0%. 

Οι δυνατότητες επιτυχίας των τριών αξόνων της οικονομικής πολι-

τικής «Abenomics» κρίνονται αβέβαιες. Το σύνολο του ενεργητικού 

της BoJ έχει διογκωθεί περίπου στο 80% του ΑΕΠ από 30% που 

ήταν στο τέλος του 2012. Επιπλέον, η BoJ είναι δύσκολο να ακο-

λουθήσει την ΕΚΤ στην αγορά εταιρικών ομολόγων, καθώς η συγκε-

κριμένη αγορά στην Ιαπωνία είναι περιορισμένη. Το δημόσιο χρέος 

της Ιαπωνίας υπερβαίνει το 200% του ΑΕΠ, στενεύοντας τα περιθώ-

ρια δημοσιονομικής χαλάρωσης. Επιπρόσθετα, οι διαρθρωτικές 

αλλαγές στην αγορά εργασίας έχουν προσθέσει (σε σύγκριση με το 

ΓΡΑΦΗΜΑ 11 
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τέλος του 2013) περίπου 1,7 εκ. εργαζομένους στο εργατικό δυνα-

μικό, αλλά δεν έχουν φέρει επιθυμητά αποτελέσματα στην αύξηση 

των μισθών με συνέπεια η εγχώρια ζήτηση να μην μπορεί να αντι-

σταθμίσει τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση για ιαπωνικές εξαγωγές. 

 

2.4 ΚΙΝΑ 

Το 2015 συνεχίστηκε η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της 

κινεζικής οικονομίας και διαμορφώθηκε στο 6,9% έναντι 7,3% το 

2014. Για το τρέχον έτος, σύμφωνα με το 5αετές πρόγραμμα οικο-

νομικής πολιτικής, ο στόχος για το ρυθμό ανάπτυξης έχει τεθεί με-

ταξύ του 6,5% και του 7%, ενώ για το διάστημα 2016-2020 έχει τε-

θεί στο 6,5%. Δεδομένου ότι και η μέση πρόβλεψη της αγοράς, 

όπως αποτυπώνεται στις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών 

στο Bloomberg, βρίσκεται στο 6,5% για το 2016, δεν φαίνεται να 

επαληθεύονται οι ανησυχίες για απότομη επιβράδυνση του ρυθ-

μού ανάπτυξης της Κίνας.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορούν και τα πρώτα στοιχεία 

του 1ου διμήνου του 2016 που, σύμφωνα με το μοντέλο πρόβλε-

ψης του Bloomberg, εκτιμάται ότι ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 

6,6% (4ο τρίμ. 15: 6,9%). Από τα επιμέρους στοιχεία, οι λιανικές 

πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,2% σε ετήσια βάση (2015: 10,7%) και 

η βιομηχανική παραγωγή κατά 5,4% (2015: 6,1%). Παράλληλα, αρ-

νητική ένδειξη για το διεθνές εμπόριο αλλά και τη συμβολή του 

εξωτερικού εμπορίου στο κινεζικό ΑΕΠ αποτελεί η μεγάλη συρρί-

κνωση των εξαγωγών στο -18,3% (2015: -0,7%) και των εισαγωγών 

στο -16,3% (2015: -14,2%).  

Καθίσταται δύσκολο να πραγματοποιηθεί το εγχείρημα της σταδια-

κής μετατόπισης προς το νέο αναπτυξιακό πρότυπο που αποδίδει 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης 

έναντι των εξαγωγών και των επενδύσεων. Εκτιμάται ότι βραχυ-

πρόθεσμα, προκειμένου να μην πληγεί ο ρυθμός ανάπτυξης, η Κίνα 

θα εξακολουθήσει να επιθυμεί ελεγχόμενη διολίσθηση του γουάν 

προκειμένου να μην πληγούν σημαντικά οι εξαγωγές και επομένως 

να επιτευχθεί ο στόχος για το 2016 της σταθεροποίησης του ρυθ-

μού ανάπτυξης μεταξύ του 6,5%-7%.  Ως εκ τούτου, τους επόμε-

νους μήνες η τάση συρρίκνωσης των συναλλαγματικών διαθεσίμων 

είναι πιθανό να επιβραδυνθεί. Την εξέλιξη αυτή ενδεχομένως να 

σηματοδοτεί η μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων του Φε-

βρουαρίου που ήταν η μικρότερη των τελευταίων τεσσάρων μη-

νών. Επισημαίνεται ότι η μείωση των συναλλαγματικών διαθεσί-

μων της Κίνας λειτουργεί για τον υπόλοιπο κόσμο εμμέσως ως ένα 

πρόγραμμα ποσοτικής «σύσφιγξης». 

Στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής πραγματοποιήθηκε περαι-

τέρω μείωση του ποσοστού υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων, 

ΓΡΑΦΗΜΑ 14 
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στο 17,0% από 17,5%, ενώ δεν φαίνεται να έχει αναπτυχθεί πτωτι-

κή τάση του πληθωρισμού, όπως στις άλλες μεγάλες οικονομίες, 

καθώς τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε ετήσια 

βάση στο 2,3% (Ιαν. 16: 1,8%). Ένδειξη ως προς τη δυνατότητα πε-

ραιτέρω διολίσθησης του γουάν παρέχει η εξέλιξη του λόγου της 

προσφοράς χρήματος ως προς τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που 

διαμορφώθηκε στις 6,79 φορές και 1,87 φορές αντίστοιχα, έχοντας 

στην περίπτωση του Μ2 ενισχυθεί κατά 33 ποσοστιαίες μονάδες σε 

σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2015. Παράλληλα, ο λόγος της συ-

νολικής χρηματοδότησης της κινεζικής οικονομίας ως προς τα συναλ-

λαγματικά διαθέσιμα (με βάση τον Ιανουάριο του 2003) διαμορφώ-

θηκε τον Φεβρουάριο στις 3,11 φορές, έχοντας ενισχυθεί κατά 22 

ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2015.  

Τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα παραμένουν, όπως ο υψη-

λός δανεισμός ως ποσοστό του ΑΕΠ, η ανάγκη σημαντικής ανα-

διάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η τάση ισχυρής 

ανόδου των τιμών των κατοικιών, η εξισορρόπηση της ανάγκης 

επίτευξης υψηλού ρυθμού ανάπτυξης με την υιοθέτηση φιλικών 

προς το περιβάλλον πρακτικών και η ομαλή μετάβαση προς το νέο 

υπόδειγμα ανάπτυξης.  

Αν και μεσοπρόθεσμα διαφαίνεται ως εφικτή η σταθεροποίηση του 

ρυθμού ανάπτυξης κοντά στο 6,5% ετησίως, ακολουθώντας την 

πολιτική της ελεγχόμενης διολίσθησης του γουάν προκειμένου να 

στηριχθούν οι εξαγωγές, μακροπρόθεσμα ο κρίσιμος παράγοντας 

για την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας είναι η επιτυχής α-

ντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων. Διαφορετικά, καθίσταται 

πιθανότερη μία απότομη επιβράδυνση του αναπτυξιακού ρυθμού 

ακολουθούμενη από σημαντική υποτίμηση του νομίσματος και 

μεγάλη απώλεια συναλλαγματικών διαθεσίμων πολλαπλασιάζο-

ντας την αβεβαιότητα. 

 

2.5 ΙΝΔΙΑ 

Η Ινδία είναι η 7η μεγαλύτερη οικονομία σε όρους ονομαστικού 

ΑΕΠ. Το 2015, η πτώση της τιμής του πετρελαίου όπως και μια σει-

ρά μεταρρυθμίσεων ενίσχυσε σημαντικά την οικονομική της ανά-

πτυξη. 

Το ΑΕΠ, αν και επιβραδύνθηκε σε 7,3% ε/ε το 4ο τρίμηνο του 2015 

από 7,7% το 3ο τρίμηνο, αναμένεται να επιταχυνθεί εκ νέου το 1ο 

τρίμηνο του 2016 στο 7,5% ε/ε. Παράλληλα, για το 2016 εκτιμάται 

ότι η ινδική οικονομία θα καταγράψει για ακόμα ένα έτος από τους 

υψηλότερους ρυθμούς παγκοσμίως (7,5%). Οι εξαγωγές μειώνο-

νται αλλά οι εισαγωγές μειώνονται με μεγαλύτερο ρυθμό, λόγω 

χαμηλότερων τιμών πετρελαίου και λιγότερων εισαγωγών χρυσού, 

με αποτέλεσμα να μειώνεται το εμπορικό έλλειμμα (τον Φεβρουά-
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ριο βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο από τον Οκτώβριο του 2013) 

και, κατ’επέκταση, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών (στο -1,1% 

του ΑΕΠ). Οι άμεσες ξένες επενδύσεις επιβραδύνθηκαν σε 1,4% τον 

Ιανουάριο μετά από πολύ δυνατή επίδοση το 4ο τρίμηνο (+94,8% 

τον Δεκέμβριο). Επίσης, οι εγχώριες ιδιωτικές επενδύσεις δείχνουν 

σημάδια επιβράδυνσης.  

Το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 3,5% του ΑΕΠ τον 

Φεβρουάριο λόγω χαμηλότερων εσόδων, αλλά παραμένει καλύτε-

ρο του στόχου (-3,9% του ΑΕΠ). Η κυβέρνηση ελπίζει σε έσοδα απο-

κρατικοποιήσεων ύψους περίπου $3,6 δισ.. (INR 240 δισ..) για το 

σύνολο του έτους. 

Στα λιγότερο ενθαρρυντικά στοιχεία συγκαταλέγονται η βιομηχανική 

παραγωγή, η οποία μειώνεται από τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο 

υποχώρησε 1,5%, και οι πωλήσεις αυτοκινήτων που κατέγραψαν 

μείωση 2,3% τον Φεβρουάριο από μείωση 2,5% τον Ιανουάριο. 

Ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο και αναμένεται να παραμείνει 

έτσι για όλο το 2016. Έτσι, καθώς ο δείκτης τιμών πλησιάζει το στό-

χο του 5% (τον Φεβρουάριο ήταν στο 5,2%), η ΚΤ μείωσε το βασικό 

επιτόκιο στο 6,50% στις 5 Απριλίου. 

Τέλος, ανησυχητικό σημάδι είναι η καθυστέρηση στην ψήφιση με-

ταρρυθμίσεων όπως ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης, ο οποίος έχει 

εξαγγελθεί από πέρυσι. 

 

2.6  ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

Η Βραζιλία εξακολουθεί να πλήττεται από τον στασιμοπληθωρισμό 

και την πολιτική αστάθεια, με τις φωνές για αποχώρηση της προέ-

δρου Rousseff να εντείνονται. Η συρρίκνωση της οικονομίας επιδει-

νώθηκε με το ΑΕΠ να μειώνεται 5,9% ε/ε το 4ο τρίμηνο του 2015. Η 

κατανάλωση που αποτελεί σχεδόν το 64% της οικονομίας υποχώ-

ρησε 6,8%, ενώ οι επενδύσεις που αποτελούν το 17% της βραζιλιά-

νικης οικονομίας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση από το 1996 

(-18,5%). Ενθαρρυντική είναι η 12,6% αύξηση των εξαγωγών το 4ο 

τρίμηνο του 2015 από 1,1% το 3ο τρίμηνο. Από την άλλη, οι εισα-

γωγές διατήρησαν τον ρυθμό μείωσης και υποχώρησαν 20,1%. 

Έτσι, βελτίωση εξακολούθησε να καταγράφει το έλλειμμα τρεχου-

σών συναλλαγών σε -2,7% τον Φεβρουάριο. Το 1ο τρίμηνο του 

2016 αναμένεται ότι θα επιδεινωθεί η ύφεση σε -6,3%, με την πρό-

βλεψη για το σύνολο του 2016 να είναι -3,6% έναντι -3,8% το 2015. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο δείκτης ΡΜΙ υποχώρησε ραγδαία στο 39 

τον Φεβρουάριο από 45,1 τον Ιανουάριο. 

Ο πληθωρισμός συνέχισε να ενισχύεται και μόνο τον Φεβρουάριο 

επιβραδύνθηκε οριακά σε 10,4% από 10,7% τον Ιανουάριο. Η πτώ-

ση της βιομηχανικής παραγωγής επιβραδύνθηκε σε -9,8% ε/ε τον 
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Φεβρουάριο (24ος μήνας συνεχούς πτώσης) από -13,6% τον Ιανουά-

ριο ενώ ραγδαία πτώση 10,3% κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις 

τον Ιανουάριο. Σταθερά ανοδικά κινείται από το 2015 η ανεργία και 

τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε σε 8,2%. Τα βασικό παρεμβατικό 

επιτόκιο (SELIC) είναι στο 14,25% αλλά αν η ΚΤ αποφασίσει να μει-

ώσει επιτόκια, θα περιοριστεί σε μικρές μειώσεις λόγω των πληθω-

ριστικών πιέσεων. 

Εν μέσω του σκανδάλου Petrobras, της δίωξης εναντίον της προέ-

δρου Rousseff για συγκάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος 

και εν όψει κοινοτικών εκλογών τον Οκτώβριο, μένει να φανεί αν η 

κυβέρνηση θα λάβει δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία είναι απολύ-

τως απαραίτητα για την ανάταξη της οικονομίας. Πρόσφατα, η κυ-

βέρνηση ανακοίνωσε μέτρα μείωσης δαπανών – τα οποία χρειάζο-

νται έγκριση του Κογκρέσου -, στήριξης δήμων και κοινοτήτων με 

υψηλά χρέη και διοχέτευση ρευστότητας στην οικονομία. 

Τέλος, το ρεάλ έχει ενισχυθεί περίπου 10% από την αρχή του έτους 

μετά από υποτίμηση σχεδόν 50% το 2015 

 

2.7 ΡΩΣΙΑ 

Η ρωσική οικονομία έχει πληγεί σημαντικά από την πτώση της τι-

μής του πετρελαίου, του οποίου τα έσοδα αποτελούν το 50% των 

εσόδων της χώρας. Το 3ο τρίμηνο του 2015, το ΑΕΠ μειώθηκε 4,1% 

ενώ για το 4ο τρίμηνο η ύφεση ήταν πιο ήπια. Ωστόσο, η κατανάλω-

ση και οι επενδύσεις εξακολουθούν να αποτελούν τον αδύναμο 

κρίκο. Από την άλλη, η ραγδαία μείωση των εισαγωγών συγκράτη-

σαν την οικονομία από χειρότερη ύφεση. Το 2016, αναμένεται η 

συρρίκνωση της οικονομίας να περιοριστεί σε 1,5%.  

Όπως ήταν αναμενόμενο, διευρύνθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα 

(-3,4% του ΑΕΠ), το οποίο η κυβέρνηση θα καλύψει καταφεύγοντας 

στα συναλλαγματικά αποθεματικά της (τα οποία μειώθηκαν 27% το 

2015 και επαρκούν μέχρι το 2017) και στα έσοδα αποκρατικοποιή-

σεων, και όχι σε εξωτερικό ή εσωτερικό δανεισμό. Στόχος της κυ-

βέρνησης είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα να διαμορφωθεί σε 3% 

του ΑΕΠ με 10% περικοπές δαπανών (RUB 400 δισ..) και μικρές 

αυξήσεις φόρων (RUB 300 δισ..). Αντίθετα, πλεονασματικό παραμέ-

νει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 5,3% του ΑΕΠ. 

Αν και ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται (7,3% τον Μάρτιο), η CBR 

στην τελευταία συνεδρίασή της (18 Μαρτίου) κράτησε αμετάβλητο 

το επιτόκιο στο 11%, καθώς ανησυχεί για τις πληθωριστικές προσ-

δοκίες (ανήλθαν σε 15,7% για ορίζοντα 12 μηνών). Έτσι, είναι πιθα-

νό η CBR να προχωρήσει σε μείωση του επιτοκίου στο 2ο μισό του 

2016, καθώς αναμένει την μέση τιμή του πετρελαίου να κυμανθεί 

σε $30/βαρέλι το 2016. Από την άλλη, η κυβέρνηση θα παρουσιά-
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σει τον Προϋπολογισμό του 2016 στις αρχές Απριλίου με την υπό-

θεση ότι η τιμή του πετρελαίου θα κυμανθεί σε $40/βαρέλι φέτος 

(από $50/βαρέλι που ήταν η αρχική υπόθεση). 

Σημάδι ανάκαμψης αποτελεί η αύξηση 1% ε/ε της βιομηχανικής 

παραγωγής τον Φεβρουάριο μετά από μείωση 2,7% τον Ιανουάριο. 

Επίσης, η μείωση των λιανικών πωλήσεων επιβραδύνθηκε σε -5,9% 

ε/ε τον Φεβρουάριο από -7,3%. Επιπλέον, η ανεργία έχει σταθερο-

ποιηθεί από τον Νοέμβριο στο 5,8% και η μείωση των μισθών επι-

βραδύνεται (-2,6% ε/ε τον Φεβρουάριο). Παράλληλα, ο λόγος χρέ-

ος προς ΑΕΠ παραμένει χαμηλός στο 13,5%. 

Μεταρρυθμίσεις όπως η αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού 

(αύξηση ορίου ηλικίας) φαίνεται ότι θα καθυστερήσουν εν όψει 

των βουλευτικών εκλογών στις 18 Σεπτεμβρίου. 

 

2.5 ΕΛΛΑΔΑ 

Η συμπεριφορά και οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας το 2015 

υπήρξαν τόσο αμφιλεγόμενες και ευμετάβλητες ώστε να επιδέχο-

νται αισιόδοξων αλλά και απαισιόδοξων ερμηνειών. Η αισιόδοξη 

πλευρά στηρίζεται στο γεγονός ότι παρά τη στασιμότητα του α’ 

εξαμήνου και παρά το πρωτόγνωρο πολιτικό και οικονομικό σοκ 

του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων το 2ο εξάμηνο του έτους 

και των κλειστών τραπεζών (τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Ιουλί-

ου), η οικονομία συρρικνώθηκε μόνο κατά -0,3% το 2015 και το 

ποσοστό ανεργίας, αν και παρέμεινε υψηλό, περιορίστηκε. Αντίθε-

τα, η απαισιόδοξη πλευρά επισημαίνει το μέγεθος της χαμένης 

ευκαιρίας από την απόσταση μεταξύ της τελικής συρρίκνωσης της 

οικονομικής δραστηριότητας και των αρχικών προβλέψεων για το 

2015 όπως είχαν διατυπωθεί στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής (Autumn 2014) για ανάπτυξη στο 2,9%. 

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, το 

2015 η ελληνική οικονομία παρουσίασε οριακή ύφεση -0,3%, εκτί-

μηση η οποία είναι συνεπής με την πρόβλεψη που είχαμε διατυπώ-

σει τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τις βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ, 

το 2015 θετική ήταν η συμβολή της εγχώριας ζήτησης – λόγω της 

αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης και του ακαθάριστού σχηματι-

σμού παγίου κεφαλαίου – αλλά και του εξωτερικού εμπορίου, κα-

θώς η πτώση των εισαγωγών υπερέβη την αντίστοιχη μείωση των 

εξαγωγών. Αντίθετα, αρνητική συμβολή στο ρυθμό μεταβολής του 

ΑΕΠ είχε η μεταβολή των αποθεμάτων.  

Το 4ο τρίμηνο του 2015 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε οριακά κατά 

0,1% σε τριμηνιαία βάση και μειώθηκε κατά -0,8% σε ετήσια βάση. 

Ωστόσο, η επιστροφή της οικονομίας σε θετικό τριμηνιαίο ρυθμό 

μεταβολής το 4ο τρίμηνο του έτους αποτελεί ένα one-off αποτέλε-
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σμα το οποίο συνδέεται κυρίως με την αύξηση του ακαθάριστου 

σχηματισμού παγίου κεφαλαίου κατά 20,4% σε τριμηνιαία βάση. 

Το αποτέλεσμα αυτό εκτιμάμε ότι σχετίζεται με τις δαπάνες του 

προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αλλά και με την προμήθεια 

εξοπλιστικών συστημάτων, τα οποία σύμφωνα με την ESA 2010 

υπολογίζονται στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου.  

Εντούτοις, η εκτίμηση για θετικό τριμηνιαίο ρυθμό μεταβολής το 

4ο τρίμηνο περιορίζει το carry over effect για το 2016 σε μόλις -

0,4% (αρχική προβλ.: -1,1%), δημιουργώντας ένα θετικό αποτέλε-

σμα. Από την αρνητική, όμως, πλευρά εκτιμάμε ότι καθώς η εκτίμη-

ση αυτή στηρίζεται σε one-off παράγοντες, το ΑΕΠ θα επιστρέψει 

σε αρνητικό τριμηνιαίο ρυθμό στις αρχές του 2016, ενώ η καθυστέ-

ρηση στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αλλά και το εύρος 

των νέων, μεγαλύτερων του αναμενόμενου, μέτρων δημοσιονομι-

κής προσαρμογής μας οδηγεί σε πτωτική αναθεώρηση των στοιχεί-

ων του 2ου εξαμήνου. Συνακόλουθα, για το 2016 προβλέπουμε 

οριακή μείωση του ΑΕΠ κατά -0,2%. Το σενάριο για το 2ο εξάμηνο 

του 2016 στηρίζεται σε συγκεκριμένους παράγοντες οι οποίοι 

«δυνητικά» θα μπορούσαν να προσδώσουν σημαντική αναπτυξια-

κή ώθηση στην ελληνική οικονομία. Ο βασικός παράγοντας είναι 

σαφώς η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολό-

γησης του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, η οποία θα επι-

τρέψει την επανεκκίνηση της χρηματοδότησης της ελληνικής οικο-

νομίας. Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα συμβάλει 

στην ομαλοποίηση του οικονομικού κλίματος και των δεικτών εμπι-

στοσύνης που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τόσο των επιχειρήσεων 

όσο και των καταναλωτών. Τέλος, βασικά σημεία θα αποτελέσουν 

η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και η ενίσχυ-

ση του τουρισμού.   

Το 2015 ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -1,7% από -1,3% το 

2014, ενώ κατά το πρώτο δίμηνο του 2016 κινήθηκε στο -0,6%. 

Ταυτόχρονα, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ το 2015 διαμορφώθηκε 

στο -0,6%, υποδεικνύοντας την πτώση του ονομαστικού ΑΕΠ το 

2015 κατά -0,9% (2014: -1,6%). Η τάση αποπληθωρισμού στην ελ-

ληνική οικονομία αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί και το 2016, με 

αποτέλεσμα την περαιτέρω πτώση του ονομαστικού ΑΕΠ σε εύρος 

-1,5% με -0,5%.  

Το 2015 το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 24,9% έναντι 

26,5% το 2014. Πιο συγκεκριμένα, το εργατικό δυναμικό μειώθηκε 

κατά -0,1% (κατά 3,0 χιλ. άτομα), ωστόσο η μεταβολή αυτή συνδέε-

ται με αύξηση των απασχολούμενων κατά 74,4 χιλ. άτομα (2,1%, 

2014: 0,7%) και μείωση των ανέργων κατά 77,5 χιλ. άτομα (-6,1%, 

2014: -4,2).  
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Η υποεπενδεδυμένη θέση στις επενδύσεις ρίσκου απέδωσε καρ-

πούς το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς βοήθησε στο να περιορι-

στούν σημαντικά οι απώλειες στη διάρκεια της μεγάλης πτωτικής 

κίνησης των αγορών κατά το πρώτο μισό του τριμήνου.  

Παρά το ράλι των επενδύσεων ρίσκου το δεύτερο μισό του τριμή-

νου, τα θεμελιώδη των οικονομιών και των επιχειρήσεων δεν εμ-

φανίζουν βελτίωση, γι’ αυτό επιλέγουμε να μην κυνηγήσουμε τις 

αγορές υψηλότερα και διακρατούμε χαμηλό ρίσκο αγοράς. 

Η υποβάθμιση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη το 2016 για όλες 

τις μεγάλες ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες βοηθάει 

στο να χαμηλώσουν οι προσδοκίες της αγοράς, ωστόσο τα ερωτή-

ματα που πρέπει να απαντήσουμε είναι: (1) κατά πόσο έχει ολο-

κληρωθεί ο κύκλος των πτωτικών αναθεωρήσεων και (2) κατά πόσο 

οι τρέχουσες εκτιμήσεις αντικατοπτρίζονται στις τιμές. 

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, η ανάκαμψη του δείκτη ISM με-

ταποίησης στις ΗΠΑ αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο πρέπει να 

επαναληφθεί για να έχει βαρύτητα. Η ισχυρή αγορά εργασίας απο-

τελεί ακόμα μία θετική παράμετρο για την αμερικανική οικονομία, 

ωστόσο δεν αποτελεί πρόδρομο δείκτη. Επίσης, η ανάκαμψη των 

τιμών των εμπορευμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ανοδικές αναθε-

ωρήσεις για κάποιες αναδυόμενες οικονομίες, ωστόσο τα θεμελιώ-

δη ζήτησης και προσφοράς δεν δικαιολογούν υψηλότερες τιμές. 

Από την άλλη, τα οικονομικά στοιχεία στην Ευρωζώνη επιδεινώνο-

νται με ταχύ ρυθμό το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα η ανά-

03 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Το επενδυτικό περιβάλλον παραμένει ευά-

λωτο σε πτωτικά ρίσκα και οι αποτιμήσεις 

δεν είναι ελκυστικές γι’ αυτό διατηρούμε υ-

ποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές και προ-

τιμούμε την έκθεση σε εταιρικά ομόλογα.  
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πτυξη να αναμένεται πλέον ίσα ίσα να φτάσει το ρυθμό του 2015, 

σύμφωνα με την εκτίμηση μας. Και αυτό χωρίς να έχουν αποτιμη-

θεί οι επιπτώσεις του ισχυρότερου ευρώ στην ανάπτυξη και τον 

πληθωρισμό αλλά και του ενδεχόμενου Brexit. Θεωρούμε λοιπόν 

ότι έχουμε δει το μεγαλύτερο μέρος των υποβαθμίσεων για την 

ανάπτυξη, με εξαίρεση την Ευρωζώνη όπου η εικόνα μπορεί να 

επιδεινωθεί περαιτέρω. 

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, ο S&P500 με αποτίμηση LTM PE 

18,7 εμφανίζεται ακριβός σε σχέση με τον ιστορικό LTM PE (17,4) σε 

αντίστοιχες περιόδους πτώσης του δείκτη ISM μεταποίησης. 

Η ρευστότητα θα παραμείνει σε αφθονία στις διεθνείς αγορές, ω-

στόσο οι θετικές της επιπτώσεις πλέον είναι οριακές και φθίνου-

σες. Όπως ήταν αναμενόμενο, το πρώτο τρίμηνο του έτους οι μεγά-

λες κεντρικές τράπεζες προχώρησαν πιο βαθιά στα αχαρτογράφητα 

νερά των μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής και πέτυ-

χαν την επιθυμητή χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών. 

Σε προηγούμενες περιπτώσεις θα λέγαμε ότι η εξέλιξη αυτή είναι 

ξεκάθαρα θετική για τις επενδύσεις ρίσκου. Ωστόσο, η άνοδος κατά 

9% του JPY μετά τη μείωση των επιτοκίων από την BoJ σε αρνητικά 

επίπεδα και η αδυναμία ανόδου των μετοχικών δεικτών της Ευρω-

ζώνης μετά την απόφαση της EΚΤ για αύξηση και επέκταση του 

προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης αναδεικνύουν μία όλο και 

εντεινόμενη ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των μέτρων 

νομισματικής χαλάρωσης. Η αμφισβήτηση του δόγματος «Don’t 

fight the Central Banks» θα γίνεται όλο και ισχυρότερη σε κάθε 

μελλοντική προσπάθεια παρέμβασης των κεντρικών τραπεζών. Για 

να βγουν οι κεντρικές τράπεζες από το αδιέξοδο αυτό, θα πρέπει 

να λάβουν τη βοήθεια των κυβερνήσεών τους. Μόνο με την ταυτό-

χρονη ανάληψη μέτρων επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και 

διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές εργασίας θα επιτευχθούν υψη-

λότεροι και διατηρήσιμοι ρυθμοί ανάπτυξης παγκοσμίως. Παρακο-

λουθούμε για ενδείξεις ανάληψης τέτοιων πολιτικών, ωστόσο μάλ-

λον απαιτούνται ισχυρότερες πιέσεις στις οικονομίες και τις αγορές 

για να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις. 

Η άφθονη ρευστότητα στις αγορές και τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια 

θα διατηρήσουν ζωηρό το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για επα-

ναγορές μετοχών, συγχωνεύσεις και εξαγορές. Οι επαναγορές με-

τοχών για τον S&P500 κινούνται στο 3% της κεφαλαιοποίησης του 

δείκτη όσο ο ιστορικός μέσος όρος, ενώ οι συμφωνίες συγχωνεύσε-

ων και εξαγορών που έχουν ανακοινωθεί από την αρχή του έτους 

ανέρχονται σε 1 τρισ. δολάρια, 8,5% υψηλότερα από την αντίστοι-

χη περίοδο του 2015. 

Το δολάριο θα παραμείνει καθοριστικός παράγοντας για τις αποδό-

σεις των διαφόρων κατηγοριών επένδυσης. Η αναδίπλωση της Fed 
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σχετικά με τις αυξήσεις επιτοκίων και η αναφορά της Janet Yellen 

στις επιπτώσεις του ισχυρού δολαρίου, περιορίζει το επιτοκιακό 

πλεονέκτημα του δολαρίου και μαζί την προοπτική ανατίμησής του 

για το επόμενο διάστημα.  

Στο σκέλος των επιχειρήσεων, η κερδοφορία του S&P500 βρίσκεται 

σε ύφεση από το 3ο τριμ. του 2015, ενώ για το σύνολο του έτους οι 

εκτιμήσεις έχουν υποβαθμιστεί από το 7% στο 3% και είναι σε ανα-

λογία με την υποβάθμιση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη της 

αμερικανικής οικονομίας.   

Πώς αποτιμούν οι μετοχές τις χαμηλότερες εκτιμήσεις για τα κέρ-

δη; Μάλλον με αισιοδοξία, καθώς οι αποτιμήσεις των περισσότε-

ρων μετοχικών αγορών διαπραγματεύονται υψηλότερα των ιστορι-

κών μέσων όρων προεξοφλώντας γρήγορα ανάκαμψη της κερδο-

φορίας. Δεν συμμεριζόμαστε αυτή την αισιοδοξία, και θεωρούμε 

πιο πιθανό οι τιμές να προσεγγίσουν χαμηλότερα επίπεδα  παρά τα 

κέρδη να αναθεωρηθούν υψηλότερα.  

Στο πλαίσιο αυτό, η διαφοροποίηση της κερδοφορίας των εται-

ρειών του S&P500 σε όρους καθαρής κερδοφορίας από τα κέρδη 

ανά μετοχή διευρύνεται, υποδεικνύοντας ότι οι επιχειρήσεις διατη-

ρούν τεχνητά τα επίπεδα κερδοφορίας τους. 

Συμπερασματικά, το επενδυτικό περιβάλλον παραμένει ευάλωτο 

σε πτωτικά ρίσκα και οι αποτιμήσεις δεν είναι ελκυστικές γι’ αυτό 

διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές και προτιμούμε 

την έκθεση σε εταιρικά ομόλογα.  

Στις επιμέρους μετοχικές αγορές αναβαθμίζουμε τις μετοχές ΗΠΑ 

σε ουδέτερη θέση, υποβαθμίζοντας τη θέση στην Ιαπωνία από υπε-

ρεπενδεδυμένη σε ουδέτερη. Το ισχυρότερο γεν και η επιδείνωση 

της Ιαπωνικής οικονομίας έναντι ενός ασθενέστερου δολαρίου και 

της ανθεκτικότερης οικονομίας των ΗΠΑ είναι οι βασικοί λόγοι για 

την αλλαγή αυτή. Διατηρούμε ουδέτερη θέση στις μετοχές Ευρω-

ζώνης παρόλο που στην πολιτική αβεβαιότητα και τις υψηλές απο-

τιμήσεις έχει προστεθεί το ακριβότερο ευρώ και η επιδείνωση των 

πρόδρομων οικονομικών δεικτών. Ο λόγος που δεν υποβαθμίζουμε 

τη θέση μας είναι η αποφασιστικότητα που έχει επιδείξει η ECB 

στην ανάληψη μη συμβατικών μέτρων νομισματικής χαλάρωσης. 

Διατηρούμε την ουδέτερη θέση και στις αναδυόμενες οικονομίες, 

καθώς μετά την υπεραπόδοση τους από την αρχή του έτους δεν 

είναι πλέον πολύ φτηνές, αλλά ευνοούνται από την σταθεροποίηση 

των τιμών των εμπορευμάτων και του δολαρίου. 

Στις ομολογιακές επενδύσεις αναβαθμίζουμε τη θέση στα εταιρικά 

ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης από ουδέτερη σε υπερεπενδε-

δυμένη, με προτίμηση στις εκδόσεις σε ευρώ. Η συγκεκριμένη κα-

τηγορία επένδυσης προσφέρει καλή σχέση ρίσκου απόδοσης, κα-
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θώς οι εταιρείες διατηρούν υγιή θεμελιώδη, ενώ ευνοούνται και 

από τις αγορές εταιρικών ομολόγων από την EΚΤ. Αναβαθμίζουμε 

επίσης τη θέση στα ομόλογα αναδυομένων αγορών από υποεπεν-

δεδυμένη σε ουδέτερη για να εκμεταλλευτούμε την ανατίμηση των 

νομισμάτων α.α., αναγνωρίζοντας ότι τα θεμελιώδη παραμένουν 

ευάλωτα σε πτωτικά ρίσκα. Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση 

στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων, καθώς περιμένουμε αύξηση των 

χρεοκοπιών και διατήρηση των εκροών σε ένα περιβάλλον επιδει-

νούμενης εμπορευσιμότητας. Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη 

θέση στα κρατικά ομόλογα ΗΠΑ και Γερμανίας, καθώς έχουν προε-

ξοφλήσει μεγάλη επιδείνωση των οικονομιών ΗΠΑ και Ευρωζώνης, 

η οποία δεν είναι στο βασικό μας σενάριο. Διακρατούμε τις θέσεις 

στα ομόλογα χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης, καθώς η στα-

θερή ζήτηση από την ECB θα κρατά τις αποδόσεις σε χαμηλά αλλά 

ελκυστικά επίπεδα.  

Στα εμπορεύματα αναβαθμίζουμε τη θέση μας σε ουδέτερη στο 

πετρέλαιο και το χρυσό. Το πετρέλαιο περιμένουμε να κινηθεί στο 

εύρος 25-45 $/bbl, καθώς τα θεμελιώδη της προσφοράς βελτιώνο-

νται με πολύ αργό ρυθμό, ενώ έχουμε ενδείξεις επιδείνωσης και 

από την πλευρά της ζήτησης.  

Ο χρυσός δεν θεωρούμε πιθανό να συνεχίσει την ισχυρή άνοδο του 

το 2ο τρίμηνο. Αναμένουμε μία περίοδο διαπραγμάτευσης εντός 

εύρους (1,150—1,310). 

Στο συνάλλαγμα διατηρούμε τη θέση μας Υπέρ του δολαρίου στην 

ισοτιμία EURUSD καθώς θεωρούμε ότι παρά τις βραχυπρόθεσμες 

πιέσεις που μπορεί να δεχθεί το δολάριο λόγω της ήπιας ρητορικής 

της Fed, τα ρίσκα για το ευρώ παραμένουν αυξημένα (Brexit, πολι-

τική αβεβαιότητα, εξασθένιση δυναμικής ανάπτυξης). Αναθεωρού-

με τη θέση μας στο USDJPY υπέρ του γεν καθώς περιμένουμε 

ένταση της αποστροφής στον κίνδυνο το επόμενο διάστημα. Τέλος 

διατηρούμε την ουδέτερη θέση στην ισοτιμία EURGBP μέχρι να 

διαφανεί η προοπτική της έκβασης του δημοψηφίσματος στη  

Μ. Βρετανία.    

Η επίτευξη επαρκούς διαφοροποίησης σε επίπεδο χαρτοφυλακίου 

αποδείχθηκε δύσκολη το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς η συσχέ-

τιση μεταξύ των επενδύσεων ρίσκου αυξήθηκε σε πολύ υψηλά 

επίπεδα όπως γίνεται συνήθως σε περιόδους έντονου στρες στις 

αγορές. Ιδιαίτερα με το πετρέλαιο, οι συσχετίσεις κυμαίνονται άνω 

του 0,80 ακόμα και για κατηγορίες επενδύσεων που παραδοσιακά 

παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με το συγκεκριμένο asset (π.χ. 

εταιρικά ομόλογα).  

Οι μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου είναι πολύ πι-

θανό να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα προκα-

λούν έντονη μεταβλητότητα  στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Καθώς 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
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δεν μπορούμε να πετύχουμε επαρκή διαφοροποίηση μόνο διαμέ-

σου της διασποράς επενδύσεων διατηρούμε την υπερεπενδεδυμέ-

νη θέση σε μετρητά ώστε να προστατευθούμε από την αυξημένη 

μεταβλητότητα. 
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4.1 Κρατικά Ομόλογα ΗΠΑ, Γερμανίας: η ήπια ρητορική των κε-
ντρικών τραπεζών και οι χαμηλές οικονομικές προσδοκίες κρα-
τούν τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις χαμηλά. Τα ρίσκα προς  
τα πάνω. 

Οι τιμές των κυβερνητικών ομολόγων σε ΗΠΑ-Γερμανία ενισχύθη-

καν σημαντικά στις αρχές του 1ου τριμήνου λόγω του risk-off περι-

βάλλοντος, αλλά και της μείωσης των πληθωριστικών προσδοκιών 

από την πτώση της τιμής του πετρελαίου. Αυτό πυροδότησε επιθε-

τικές κινήσεις από τις ΕΚΤ και ΒοJ, ενώ και η Fed επαναξιολόγησε 

τις εκτιμήσεις της για το μελλοντικό επίπεδο των επιτοκίων. Παρά 

την πρόσφατη σταθεροποίηση των οικονομικών στοιχείων οι απο-

δόσεις της δεκαετίας σε ΗΠΑ και Γερμανία είναι περίπου 50 μ.β. 

χαμηλότερα από την αρχή του έτους και οι πραγματικές αποδόσεις 

ακόμα χαμηλότερα αποτέλεσμα των δυσμενών οικονομικών προσ-

δοκιών και της πολύ ήπιας ρητορικής των κεντρικών τραπεζών. 

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Μαρτίου η Fed φάνηκε να ανα-

γνωρίζει πως δεν μπορεί να υπάρξει σημαντική διαφοροποίηση 

στη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών και πως δεν 

μπορεί να προβεί σε αυξήσεις επιτοκίων όταν οι υπόλοιπες κεντρι-

κές τράπεζες ακολουθούν επεκτατική πολιτική. Πλέον, η Fed σε 

αρμονία και με το παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον αναμέ-

νει δύο αυξήσεις επιτοκίων το 2016 από τέσσερις που ανέμενε τον 

περασμένο Δεκέμβριο. Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει στροφή στον 

τρόπο λήψης αποφάσεων, με τη Fed να δίνει περισσότερο βάρος 

στις παγκόσμιες εξελίξεις και τις συνέπειές τους στις χρηματοοικο-

04 
ΟΜΟΛΟΓΑ 

Αναμένουμε οι μακροπρόθεσμες αποδό-

σεις των ομολόγων ΗΠΑ & Γερμανίας να       

κινηθούν ήπια ανοδικά. Προτιμούμε τα 

εταιρικά ομόλογα επενδυτικής αξιολόγη-

σης, ενώ βρίσκουμε ευκαιρίες  στα ομόλο-

γα ευρωπαϊκής περιφέρειας και αναδυόμε-

νων οικονομιών. Προτιμούμε Ευρώπη 

έναντι ΗΠΑ. 
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νομικές συνθήκες. Οι προσδοκίες υψηλότερων βραχυπρόθεσμων 

επιτοκίων στις ΗΠΑ ενισχύουν το δολάριο, το οποίο είναι αρνητικό 

για τις αναδυόμενες οικονομίες, και εν τέλει επιδεινώνει τις χρημα-

τοοικονομικές συνθήκες στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Από την 

ήπια ρητορική της Fed, συμπεραίνουμε πως είναι πρόθυμη να πα-

ραμείνει υπομονετική ακολουθώντας την αγορά. Με τους επενδυ-

τές να προεξοφλούν μια αύξηση επιτοκίων φέτος και μια το 2017, 

εκτίμηση με την οποία συμφωνούν και οι οικονομολόγοι της Fed,, 

θεωρούμε πως το κοντινό μέρος της καμπύλης θα κινηθεί ελαφρά 

ανοδικά. Όσον αφορά το μακροπρόθεσμο μέρος της καμπύλης, η 

κίνηση προς τα πάνω θα περιορισθεί από τις ανησυχίες των επεν-

δυτών για το αν βρισκόμαστε στο τέλος του οικονομικού κύκλου 

και την αδυναμία της Fed να ολοκληρώσει ένα κύκλο αυξήσεων 

των επιτοκίων. Αναμένουμε το flattening της καμπύλης των αμερι-

κανικών αποδόσεων να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα, με το μπροστι-

νό μέρος της αμερικανικής καμπύλης αποδόσεων (1 με 5 χρόνια) 

να οδηγεί την άνοδο. Μακροπρόθεσμα, η βελτίωση του μακροοικο-

νομικού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την αύξηση των επιτοκί-

ων από τη Fed και η άνοδος των πληθωριστικών προσδοκιών, θα 

οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση των εκτιμήσεων της αγοράς και 

αυτό με τη σειρά του σε bear steepening της καμπύλης. Παραμέ-

νουμε υποεπενδεδυμένοι στα αμερικανικά κυβερνητικά ομόλογα. 

Σε αυτά τα επίπεδα, οι αποδόσεις στη λήξη, σταθμίζοντας τον κίν-

δυνο της διάρκειας, δεν είναι ελκυστικές.  

H πτώση των αποδόσεων στη λήξη των γερμανικών κυβερνητικών 

ομολόγων από την αρχή του έτους, αποτελεί μέρος μιας γενικευμέ-

νης υποχώρησης των αποδόσεων στις ανεπτυγμένες οικονομίες. 

Και αυτό είναι αποτέλεσμα των ασθενών οικονομικών στοιχείων, 

της ήπιας ρητορικής των κεντρικών τραπεζών και της αμφισβήτη-

σης της αγοράς για την επιτυχία των νομισματικών πολιτικών στη 

δημιουργία πληθωριστικών πιέσεων. Ως εκ τούτου, δεν θεωρούμε 

πιθανή μια απότομη άνοδο των μακροπρόθεσμων αποδόσεων πα-

ρόμοια με αυτήν στο 2ο τρίμηνο του 2015, εκτός αν υπάρξει μια 

σημαντική θετική έκπληξη στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Ωστό-

σο, πιστεύουμε πως τα ρίσκα είναι ανοδικά. Το επικείμενο δημο-

ψήφισμα στη Βρετανία αναμένεται να θέσει το πάνω όριο σε μια 

ανοδική κίνηση των αποδόσεων. Η επέκταση του προγράμματος 

QE από την ΕΚΤ, μαζί με τη διάθεση της Fed να αποδεχθεί έστω και 

βραχυπρόθεσμα υψηλότερο πληθωρισμό, δημιουργεί χώρο για 

υψηλότερες πληθωριστικές προσδοκίες. Μάλιστα ενώ στις ΗΠΑ οι 

πενταετείς πληθωριστικές προσδοκίες (5y breakeven rates) έχουν 

ενισχυθεί από τα μέσα Φεβρουαρίου καλύπτοντας την πτώση από 

την αρχή του έτους, στην Ευρωζώνη έχουν υστερήσει τόσο έναντι 

των ΗΠΑ όσο και της κίνησης της τιμής του πετρελαίου. Παράλληλα 

το γεγονός πως η ΕΚΤ έκλεισε τουλάχιστον προσωρινά την πόρτα 

ΓΡΑΦΗΜΑ 31 
Διαφορά αποδόσεων δεκαετίας ΗΠΑ & Γερμανίας 
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σε μελλοντικές μειώσεις του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων πε-

ριορίζει το κάτω μέρος της κίνησης της καμπύλης αποδόσεων. Επί-

σης αν και οι συνθήκες προσφοράς/ζήτησης είναι ευνοϊκές τον Α-

πρίλιο λόγω μεγάλου αριθμού λήξεων, από τον Μάιο (καθώς οι 

λήξεις μειώνονται και η πρόσφορα χρέους αυξάνεται) θα δημιουρ-

γήσουν ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις στη λήξη. Παραμένουμε 

υποεπενδεδυμένοι στα γερμανικά κυβερνητικά ομόλογα. Πιστεύ-

ουμε πως στα τρέχοντα επίπεδα οι αποδόσεις στη λήξη δεν αποζη-

μιώνουν τους επενδυτές για τον κίνδυνο διάρκειας που εμπεριέχουν. 

 

4.2 Ομόλογα περιφέρειας Ευρωζώνης: Διακράτηση θέσεων  

Τα spreads των περιφερειακών ομολόγων βρέθηκαν υπό ισχυρή 

πίεση στις αρχές του έτους με τη διεύρυνση να φτάνει μέχρι τις 50 

μ.β., για να ανακάμψουν στη συνέχεια με τη σταθεροποίηση των 

επενδύσεων ρίσκου και την αναγγελία μέτρων από την ΕΚΤ. Συνεχί-

ζουμε τη διακράτηση θέσεων στα ευρωπαϊκά περιφερειακά ομόλο-

γα, καθώς πιστεύουμε πως η επέκταση του προγράμματος αγοράς 

ομολόγων θα διατηρήσει τα spreads κοντά στα τρέχοντα επίπεδα ή 

και χαμηλότερα. Τεχνικά, το δεύτερο τρίμηνο θα μπορούσε να υ-

πάρξει δυναμική ενίσχυσης των τιμών των ομολόγων. Και αυτό 

γιατί η ΕΚΤ έχει ήδη επεκτείνει το QE κατά €20 δισ. το μήνα, ωστό-

σο η αγορά των εταιρικών ομολόγων δε θα ξεκινήσει πριν τα τέλη 

Ιουνίου. Συνεπώς η ζήτηση για κυβερνητικά ομολόγα θα αυξηθεί το 

2ο τρίμηνο (από €12,4 δισ. στα €16,6 δισ. για τη Γερμανία, από €10 

δισ. στα €13 δισ. για τη Γαλλία και από €8,5 δισ. στα €11,4 δισ. για 

την Ιταλία). Ειδικά που τον Απρίλιο οι λήξεις ομολόγων εκτιμώνται 

στα €120 δισ., η επέκταση του προγράμματος θα προσφέρει τεχνι-

κή στήριξη στην αγορά. Συνεχίζουμε να παρατηρούμε υπεραπόδο-

ση των ιταλικών ομολόγων και μέσα σε αυτό το περιβάλλον το ιτα-

λικό spread μπορεί να υποχωρήσει ξανά κάτω από τις 100 μ.β.  

Ωστόσο δεν αναμένουμε σημαντική υποχώρηση των spreads κα-

θώς το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι αρκετά ρευστό, οι πολι-

τικοί κίνδυνοι στην Ευρωζώνη διατηρούνται, ενώ ενδέχεται να υ-

πάρξουν και πιέσεις προερχόμενες από το επερχόμενο δημοψήφι-

σμα στη Βρετανία.  

 

4.3 Ομόλογα αναδυομένων αγορών: Ουδέτερη από Υποεπενδε-

δυμένη Θέση 

Από τα μέσα Φεβρουαρίου τα ομόλογα των αναδυόμενων αγορών 

έχουν καταγράψει ένα εντυπωσιακό «ράλι». Οι κύριοι παράγοντες 

που έχουν οδηγήσει σε αυτή την ανάκαμψη συμπεριλαμβάνουν 

την άνοδο των τιμών πετρελαίου, τη μείωση της μεταβλητότητας 

αναφορικά με την Κίνα, την αναθεώρηση των προσδοκιών για αύ-
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ξηση των επιτοκίων από τη Fed και την επέκταση του QE από την 

ΕΚΤ. Τα χαρακτηριστικά του «ράλι» είναι άμεσα συνδεδεμένα με 

την πορεία των υπολοίπων επενδύσεων ρίσκου και όχι τόσο με τα 

θεμελιώδη των αναδυόμενων οικονομιών. Τεχνικά εκτιμούμε πως 

η δυναμική της συγκεκριμένης κατηγορίας ομολόγων θα μπορούσε 

να συνεχιστεί και στο 2ο τρίμηνο στηριζόμενη στον καταλύτη της 

χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Η Fed αναβάλλει την αύξηση των 

επιτοκίων, μειώνοντας τις προσδοκίες της για το επίπεδό τους μέ-

σα στο έτος. Κάτι που με τη σειρά του ασκεί πτωτικές πιέσεις στις 

αποδόσεις στη λήξη των Treasuries και στο δολάριο. Παράλληλα με 

την επέκταση του προγράμματος QE της ΕΚΤ και στα εταιρικά ομό-

λογα δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες για την αναζήτηση από 

τους επενδυτές υψηλότερων αποδόσεων. Για τους ανωτέρω λό-

γους. μεταβάλλουμε τη θέση μας σε ουδέτερη από υποεπενδεδυ-

μένη. Η παύση ενίσχυσης του δολαρίου και η ενδεχόμενη υποτίμη-

σή του θα αποτελέσει τον θετικό καταλύτη για την πορεία των ομό-

λογων αναδυόμενων αγορών λόγω της υψηλής συσχέτισης που 

έχουν τα spreads τους με το δολάριο ΗΠΑ. 

Μεσοπρόθεσμα, υπάρχουν πτωτικοί κίνδυνοι, τόσο από μια επανε-

κτίμηση της αγοράς για το μέλλον των επιτοκίων στις ΗΠΑ όσο και 

από τη θεμελιώδη εικόνα των αναδυόμενων οικονομιών. Η δυναμι-

κή της ανάπτυξης στις αναδυόμενες παραμένει αδύναμη και δεν 

υπάρχουν ενδείξεις αντιστροφής της τάσης. Η επιβράδυνση της 

Κίνας, οι χαμηλές τιμές των εμπορευμάτων, οι ασθενείς επενδυτι-

κές προοπτικές και η περιορισμένη δυνατότητα χαλάρωσης της 

νομισματικής πολιτικής καθιστούν την επιτάχυνση των αναδυόμε-

νων οικονομιών ιδιαίτερα μεγάλη πρόκληση. Οι προϋπολογισμοί 

των χωρών και ιδιαίτερα εκείνων που εξάγουν εμπορεύματα βρί-

σκονται υπό πίεση λόγω των πολύ αισιόδοξων εκτιμήσεων που 

είχαν λάβει για την τιμή του πετρελαίου. Με υπαρκτό τον κίνδυνο 

το πρόσφατο «ράλι» των εμπορευμάτων να μην είναι διατηρήσιμο 

στο δεύτερο μισό του έτους, τα ομόλογα των αναδυόμενων αγο-

ρών θα επηρεαστούν αρνητικά.  

Επιπρόσθετα, τα επίπεδα χρέους των αναδυομένων οικονομιών, αν 

και σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα των ανεπτυγμένων, έχουν 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό 

τομέα. Η δε αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων θα αυξήσει 

την προσφορά χρέους για τη χρηματοδότησή τους. Σύμφωνα με 

στοιχεία της BIS, το μη τραπεζικό χρέος έχει ανέλθει στο 191% του 

ΑΕΠ, έχοντας αυξηθεί κατά 13% τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2015. 

Σε εταιρικό επίπεδο, τα θεμελιώδη χειροτερεύουν, με την ρευστό-

τητα να μειώνεται και τη μόχλευση να αυξάνεται. Την επόμενη τρι-

ετία ο μ.ό. λήξεων των ομολόγων ανέρχονται στα $100 δισ. κάτι 

που ενδεχομένως να προκαλέσει αύξηση των πτωχεύσεων των 

εταιριών. Ήδη το ποσοστό χρεοκοπιών αυξάνεται με ταχύτερο ρυθ-

ΓΡΑΦΗΜΑ 36 
Συσχέτιση δολαρίου ΗΠΑ & EM spreads 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

ΓΡΑΦΗΜΑ 37 
Λήξεις εταιρικών ομολόγων στις αναδυόμενες χώρες 

Πηγή: Barclays 

77

82

87

92

97

102

200

250

300

350

400

450

500

550
ΕΜ Spreads (αριστ.) DXY (δεξ.)



 

32 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     Επενδυτική Στρατηγική 

μό από εκείνο των αναπτυγμένων χωρών, και αναμένεται να δια-

μορφωθεί για το 2016 στο 6,5%-7,0% το 2016. Συνεχίζουμε να προ-

τιμούμε να είμαστε τοποθετημένοι σε επενδύσεις σε ξένο νόμισμα. 

 

4.4 Εταιρικά ομόλογα: Υπερεπενδεδυμένη από Ουδέτερη θέση 

στα Ομόλογα Επενδυτικής Διαβάθμισης, Υποεπενδεδυμένη θέση 

στα Ομόλογα Υψηλών Αποδόσεων 

Τα εταιρικά ομόλογα βίωσαν ένα ταραχώδες 1ο τρίμηνο κατά τη 

διάρκεια του οποίου τα spreads διευρύνθηκαν, ιδιαίτερα εκείνα 

των ομολόγων υψηλής απόδοσης, με την ανοδική τους πορεία ω-

στόσο να αντιστρέφεται από τα μέσα Φεβρουαρίου με την ανάκαμ-

ψη της τιμής του πετρελαίου και των υπολοίπων επενδύσεων ρί-

σκου. Η απόφαση της ΕΚΤ στις 10 Μαρτίου να συμπεριλάβει στο 

πρόγραμμα αγοράς ομολόγων και εταιρικά ομόλογα επενδυτικής 

αξιολόγησης μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ενίσχυσε τη περαι-

τέρω συρρίκνωσή τους. Πιστεύουμε πως αυτός είναι και ο καταλύ-

της για την πορεία των εταιρικών ομολόγων το επόμενο διάστημα. 

Αν και ένα μεγάλο μέρος της συρρίκνωσης των spreads έχει ήδη 

προεξοφληθεί με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, εκτιμούμε πως θα απο-

τελέσει τον κύριο μοχλό στήριξης ή και περαιτέρω συρρίκνωσης 

των spreads το επόμενο διάστημα. Εξάλλου δεν παρατηρούμε υφε-

σιακές πιέσεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες, που να δικαιολογούν 

σημαντική διεύρυνσή τους, ενώ και η νομισματική πολιτική των 

ΕΚΤ και Fed παραμένει φιλική προς το επενδυτικό περιβάλλον. Αν 

και δεν υπάρχει ακόμα επαρκής πληροφόρηση για το πώς θα δια-

τεθούν τα €80 δισ. μηνιαίως, εκτιμάται πως η αγορά εταιρικών 

ομολόγων θα ανέρχεται γύρω στα €3-4 δισ.. Οι εταιρίες που είναι 

επιλέξιμες από την ΕΚΤ αναμένεται να εκδώσουν χρέος αξίας €120 

δισ. το 2016. Με το όριο 33% στον εκδότη και την έκδοση αυτό 

μεταφράζεται στα €40 δισ. για το έτος. Η  ευρωπαϊκή αγορά ομολό-

γων μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ανέρχεται περίπου στα 

€600-700 δισ., κάτι που σημαίνει πως περίπου 6% αυτής της αγο-

ράς θα απορροφάται ετησίως από την ΕΚΤ, με το μεγαλύτερο μερί-

διο να προέρχεται από Γάλλους και Γερμανούς εκδότες. 

Αναβαθμίζουμε τη θέση μας στα ομόλογα επενδυτικής αξιολόγη-

σης σε υπερεπενδεδυμένη από ουδέτερη με προτίμηση στις εκδό-

σεις σε ευρώ έναντι δολαρίου, λόγω της καλύτερης δυναμικής στη 

θεμελιώδη εικόνα των ευρωπαϊκών εταιριών και του προγράμμα-

τος QE της ΕΚΤ που θα αποτελέσει τον κύριο πυλώνα υπεραπόδο-

σης των ευρωπαϊκών ομολόγων. Στην Ευρώπη, ο πιστωτικός κύκλος 

εμφανίζεται λιγότερο ώριμος από ότι στις ΗΠΑ και οι εταιρίες 

έχουν χαμηλότερη μόχλευση από τις αμερικανικές. Αν και οι δεί-

κτες πιστοληπτικής ικανότητας είναι υγιείς και στις δυο πλευρές 

του Ατλαντικού, οι ευρωπαϊκές εταιρίες έχουν αποφύγει την αύξη-
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ση του χρέους στον ισολογισμό τους, κάτι που έκαναν οι εταιρείες 

στις ΗΠΑ για να χρηματοδοτήσουν συγχωνεύσεις και επαναγορές 

μετοχών. Εκτιμούμε πως, λόγω του crowding out, οι δολαριακές 

εκδόσεις ευρωπαϊκών εταιρειών ενδέχεται να υπεραποδώσουν των 

αμερικανικών. Μάλιστα την περίοδο τέλη 2014 με αρχές του 2015 

όπου η αγορά προεξοφλούσε την ανακοίνωση του QE από την EKT, 

τα spreads των εκδόσεων ευρωπαϊκών εταιρειών σε USD υπεραπέ-

δωσαν κατά 15 μ.β. έναντι των αντιστοίχων αμερικανικών εταιρειών.  

Προτιμούμε τα ομόλογα επενδυτικής αξιολόγησης έναντι των ομο-

λόγων υψηλών αποδόσεων για τα οποία διατηρούμε υποεπενδε-

δυμένη θέση. Παρόλο που αναμένουμε το QE της ΕΚΤ να οδηγήσει 

τους επενδυτές στην αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων, καθώς 

θα απορροφά ένα σημαντικό μέρος της προσφοράς, πιστεύουμε 

πως σε όρους αποτιμήσεων είναι λιγότερο ελκυστική κατηγορία. 

Θεωρούμε πως θα συνεχιστεί η καθοδική πορεία του λόγου των 

spreads των δύο κατηγοριών (IG/HY spread ratio), η οποία είχε α-

νακοπεί από τα μέσα Φεβρουαρίου οδηγούμενο από το ράλι του 

πετρελαίου. Καθώς εκτιμούμε πως το «ράλι» της τιμής του πετρε-

λαίου δεν μπορεί να διατηρηθεί με τα αποθέματα να διατηρούνται 

σε ιστορικά υψηλά, η υψηλή συσχέτιση πετρελαίου και τιμών ομο-

λόγων υψηλής απόδοσης υποδεικνύει πτωτικούς κινδύνους για τα 

spreads της συγκεκριμένης κατηγορίας. Επιπλέον, η χαμηλή εμπο-

ρευσιμότητα αυξάνει τους κινδύνους έντονων μεταβολών, ενώ το 

ποσοστό χρεοκοπιών για τις εταιρίες υψηλών αποδόσεων αναμένε-

ται να αυξηθεί σε ένα χρόνο στο 5,3% στις ΗΠΑ από 4% και 3,8% 

στην Ευρώπη από 3% (Moody’s). Προτιμούμε την ευρωπαϊκή αγο-

ρά από την αμερικανική, λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησης των 

αμερικανικών εταιρειών στον κλάδο ενέργειας (περίπου 14%), των 

ισχυρότερων θεμελιωδών των ευρωπαϊκών εταιρειών αλλά και των 

καλύτερων αποτιμήσεων σε όρους spreads. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 40 
Λόγος spreads IG/HY 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

ΓΡΑΦΗΜΑ 42 
O κλάδος ενέργειας οδηγεί τα ποσοστά χρεοκοπιών υψηλό-

τερα 

Πηγή: Moody’s |Goldman Sachs 

ΓΡΑΦΗΜΑ 41 
Συσχέτιση αποδόσεων ομολόγων υψηλής απόδοσης και 

πετρελαίου 

Πηγή: iBoxx | Goldman Sachs 
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Οι μετοχικές αγορές είχαν στο 1ο 2μηνο του έτους το χειρότερο 

ξεκίνημα από το 2009 ενώ στην Ιαπωνία, ο Nikkei225 είχε το χειρό-

τερο ξεκίνημα της ιστορίας του. Στη συνέχεια το κλίμα βελτιώθηκε 

και οι μετοχικοί δείκτες περιόρισαν τις απώλειές τους, με τις ανα-

δυόμενες αγορές να καταγράφουν κέρδη στο 3μηνο, τον S&P500 

να υποχωρεί οριακά ενώ οι μετοχικές αγορές σε Ιαπωνία και Ευρω-

ζώνη είχαν τις υψηλότερες απώλειες.  

Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας διαμορφώνεται για το 

2016 σε επίπεδα που απογοητεύουν ακόμα μια χρονιά τις προσδο-

κίες της αγοράς. Παρόλο που οι προπορευόμενοι δείκτες σταθερο-

ποιούνται το τελευταίο διάστημα συνεχίζουν να σηματοδοτούν 

επιβράδυνση της οικονομίας των από τα ήδη υποτονικά επίπεδα 

του 2015, ενώ και η οικονομία της Ευρωζώνης φαίνεται να χάνει 

την δυναμική της. 

Η πτωτική τάση του ρυθμού αύξησης της κερδοφορίας των επιχει-

ρήσεων συνεχίζεται ενώ η ισχυρή ανάκαμψη των μετοχών από τα 

χαμηλά του Φεβρουαρίου οδηγεί ξανά τις αποτιμήσεις των μετο-

χών σε μη ελκυστικά επίπεδα. 

Οι επεκτατικές νομισματικές πολιτικές των κεντρικών τραπεζών 

μπορούν να βάλουν προσωρινά ανάχωμα στην πτώση των αγορών, 

ωστόσο δεν μπορούν να οδηγήσουν αυτοδύναμες τις αγορές  

υψηλότερα. 

Συμπερασματικά, εκτιμούμε ότι τα ρίσκα είναι πτωτικά και διατη-

ρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές. 

05 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

Οι επενδυτές επενδύουν σε αγορές με προο-

πτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης της κερδο-

φορίας. Η επιβράδυνση των οικονομιών και 

το αρνητικό momentum  της κερδοφορίας 

λειτουργεί αποτρεπτικά.  

Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 43 
Αποδόσεις κυριοτέρων μετοχικών αγορών στο 1ο τρίμηνο 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Σε επίπεδο αποτιμήσεων, οι περισσότεροι δείκτες συγκλίνουν ότι 

οι ανεπτυγμένες αγορές είναι πιο ακριβές από τους ιστορικούς 

μέσους όρους. Η πρόσφατη υποχώρηση των μετοχικών αγορών τις 

έκανε πιο ελκυστικές, ωστόσο σε όρους Last12m P/E, ο EuroStoxx 

και ο S&P500 είναι 10% πιο ακριβοί σε σχέση με τον μέσο όρο στην 

10ετία. Σε όρους Last12m P/BV, ο S&P500 διαπραγματεύεται στο 

2,65x (υψηλότερα κατά 9,3% από μέσο όρο 10ετίας) ενώ ο δείκτης 

για τον EuroStoxx διαμορφώνεται στο 1,52x, όσο είναι και ο μέσος 

όρος 10ετίας. Η μερισματική απόδοση (Last12m DY) διαμορφώνε-

ται στο 2,2% για τον S&P500, υψηλότερα από τον μέσο όρο 10ετίας 

(2,1%) ενώ αντίθετα για τον EuroStoxx διαμορφώνεται στο 3,5% 

(έναντι 3,7% μέσος όρος στην 10ετία). Η Ιαπωνία διαφοροποιείται 

θετικά στις ανεπτυγμένες αγορές, καθώς και στους 3 δείκτες 

(Last12m P/E, P/BV, DY) διαπραγματεύεται σε πιο ελκυστικά επίπε-

δα από τον μέσο όρο 10ετίας (13,3x έναντι 19,3x - 1,1x έναντι 1,3x - 

2,4% έναντι 1,9%). Οι χαμηλές αποτιμήσεις έδωσαν μαξιλάρι ασφα-

λείας στους επενδυτές για τοποθετήσεις στις αναδυόμενες αγορές, 

ωστόσο η ελκυστικότητα τους έναντι των ιστορικών μέσων περιορί-

στηκε λόγω της πρόσφατης ανόδου, ενώ η αβεβαιότητα για την 

πορεία των οικονομιών διατηρείται. 

Σε επίπεδο κερδοφορίας, οι εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2016 συ-

νεχίζουν να αναθεωρούνται πτωτικά. Από τις αρχές του 2015, οι 

εκτιμήσεις έχουν υποχωρήσει 15,7% για τον S&P500, 14,7% για τον 

EuroStoxx ενώ πτωτική τάση παρατηρείται πλέον και στην Ιαπωνία, 

καθώς η ανατίμηση του γεν έχει συντελέσει στον περιορισμό των 

εκτιμήσεων κατά 5,4%. Η πρόσφατη ανάκαμψη των τιμών των ε-

μπορευμάτων δεν άλλαξε την τάση στις αναδυόμενες αγορές, με 

τις εκτιμήσεις να έχουν υποχωρήσει πλέον 18,1%. 

Στο σχετικό πίνακα, παρατίθενται συγκεντρωτικά οι εκτιμήσεις για 

τις κυριότερες αγορές το 2016. 

5.1 ΗΠΑ: Αναθεώρηση σε Ουδέτερη θέση από Υποεπενδεδυμένη 

Η πορεία του S&P500, μετά την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, 

επιβεβαίωσε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο δείκτης υποχώρη-

σε 11,8% από τις 16 Δεκεμβρίου έως τις 11 Φεβρουαρίου για να 

ανακάμψει στην συνέχεια. Ιστορικά, ο S&P500 βρίσκεται 6% - 7% 

υψηλότερα, 6 μήνες μετά την 1η αύξηση, καθώς η άνοδος των επι-

τοκίων αποτυπώνει την βελτίωση της οικονομίας. Ωστόσο, η υιοθέ-

τηση ως στόχου τις 2.218 μονάδες για τον S&P500 τον Ιούνιο του 

2016, είναι δύσκολο να υλοποιηθεί με την οικονομία των ΗΠΑ να 

επιβραδύνεται, την εταιρική κερδοφορία να υποχωρεί και τα θεμε-

λιώδη των εταιριών να επιδεινώνονται. 

Η οικονομία των ΗΠΑ επιβραδύνεται, όπως προκύπτει από τα μι-

κτά στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από αρχή του έτους. Τα πρό-

ΓΡΑΦΗΜΑ 44 
Last12m P/E κυριοτέρων αγορών 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 45 
Πορεία εκτιμήσεων για EPS16 κύριων αγορών (rebased 2014) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Εκτιμήσεις για το 2016 στις κύριες αγορές  

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

  μτβ % 
P/E 

P/ 
BV 

D/Y 
EV/ 

Ebitda 
ROE 

N.Debt
/Ebitda   πωλ. EPS μερ. 

S&P 500 3% 3% 7% 19,4 4,5 2,1% 11,5 22% 0,66 

Euro stoxx 2% 6% 7% 16,9 2,4 3,5% 9,3 13% 1,09 

Nikkei 225 1% 3% 8% 14,6 1,4 2,4% 8,5 9% 1,55 

FTSE 100 1% -11% 3% 19,6 3,9 4,1% 11,1 22% 1,63 

Em. Markets 7% 6% 6% 15,1 2,2 3,0% 9,6 15% 0,81 
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σφατα στοιχεία δείχνουν σταθεροποίηση ωστόσο δημιουργείται 

προβληματισμός, με τον τομέα των υπηρεσιών να επιβραδύνεται, 

ακολουθώντας την πορεία του κλάδου μεταποίησης.   

Με τις αποτιμήσεις να ξεπερνούν τους μέσους όρους 10ετίας, η 

κερδοφορία των εταιρειών του S&P500 υποχώρησε στο 2ο 6μηνο 

του 2015 και αναμένεται να συνεχίσει να υποχωρεί στο 1ο εξάμηνο 

του 2016. Η μείωση της τιμής του πετρελαίου και η πτώση της κερ-

δοφορίας στον κλάδο ενέργειας είναι η βασική αιτία της πτώσης, 

ωστόσο εάν εξαιρέσουμε τον κλάδο ενέργειας, το EPS θα μειωθεί για 

1η φορά από το 2009 καθώς οι εξαγωγικές εταιρίες πλήττονται από 

το ισχυρό δολάριο και την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. 

Παράλληλα, οι προσδοκίες για αύξηση των πωλήσεων του S&P500 

(ex financials) είναι χαμηλές (2,1% για Q1:16, 2,7% για Q2:16). 

Για το σύνολο του 2016, οι εκτιμήσεις έχουν αναθεωρηθεί πτωτικά 

και συγκλίνουν σε αύξηση EPS με 3,0% και πωλήσεων 2,9%. Η εται-

ρική κερδοφορία και τα περιθώρια κέρδους βρίσκονται σε ιστορικά 

υψηλά, με το κόστος να έχει μειωθεί σημαντικά (πετρέλαιο, επιτό-

κια). Δεδομένου ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων επιβραδύνε-

ται, τα περιθώρια κέρδους είναι πιθανόν να υποχωρήσουν.  

Η χαλαρή νομισματική πολιτική της Fed με τα χαμηλά επιτόκια, 

έδωσε την δυνατότητα στις εταιρίες να αυξήσουν τον δανεισμό 

τους με χαμηλό κόστος, προς όφελος των μετόχων καθώς προχω-

ρούν στην επαναγορά ιδίων μετοχών και στην πληρωμή μερισμά-

των. Η στρατηγική αυτή βοήθησε στην άνοδο της μετοχικής αγοράς 

τα προηγούμενα χρόνια, παράλληλα σε συνδυασμό με τους υψη-

λούς ρυθμούς αύξησης της κερδοφορίας και πιο ελκυστικές αποτι-

μήσεις. Από το τέλος του 2014, οι επαναγορές επηρεάζουν σε με-

γαλύτερο βαθμό την πορεία του S&P500. Ενδεικτικά, το EPS του 

S&P500 ενισχύθηκε 5,5% το 2015 ενώ αντίθετα τα καθαρά κέρδη 

την ίδια χρονιά υποχώρησαν 4,4%. Με τις τρέχουσες εκτιμήσεις της 

αγοράς για EPS και λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία στοιχεία για 

P/E, P/BV, DY, ROE καθώς και τους ιστορικούς μέσους 10ετίας, εκτι-

μούμε ότι η δίκαιη τιμή για τον S&P500 είναι οι 1.775 μονάδες. 

Οι εταιρίες δύσκολα θα μπορέσουν να διατηρήσουν την ίδια πολι-

τική ως προς τους μετόχους στο εγγύς μέλλον καθώς το ποσό που 

είχε διατεθεί για επαναγορές ιδίων μετοχών και μερισμάτων ξεπέ-

ρασε τόσο τα καθαρά κέρδη όσο και τις ταμειακές ροές. Παράλλη-

λα, η αύξηση της μόχλευσης έχει επιδεινώσει την ποιότητα των 

εταιρικών ισολογισμών ενώ το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί, 

έστω και σε μικρό βαθμό μετά την πρόσφατη αύξηση των επιτοκί-

ων από την Fed. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ως ποσοστό της συνολι-

κής κεφαλαιοποίησης για τις εταιρίες του S&P500 (ex financials) 

διαμορφώνονται στο 9,2%, στο χαμηλότερο σημείο από το 2008. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 46 
Πορεία ISM Μεταποίησης και S&P500 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 47 
Πορεία EPS & πωλήσεων  ανά 3μηνο (ε/ε) για S&P 500 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 48 
S&P500: Εταιρική πολιτική προς μετόχους και μόχλευση 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Αναθεωρούμε ανοδικά τη θέση μας στις ΗΠΑ σε ουδέτερη από 

υποεπενδεδυμένη, καθώς η οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη δυ-

ναμική έναντι των υπολοίπων ανεπτυγμένων αγορών ενώ η αύξηση 

του volatility στρέφει το ενδιαφέρον των επενδυτών στη μετοχική 

αγορά με την μεγαλύτερη διαφάνεια, επαρκές βάθος και ισχυρή 

εμπορευσιμότητα.  

Κεφαλαιοποίηση: Μικρή vs Μεγάλη 

Η μικρή κεφαλαιοποίηση (S&P600) κινήθηκε καλύτερα από την 

αγορά από αρχή του έτους (2,3% έναντι 0,8% για S&P500). 

Διατηρούμε την προτίμηση μας στη μικρή κεφαλαιοποίηση έναντι 

της μεγάλης καθώς επωφελείται από τη θετική δυναμική της εγχώ-

ριας κατανάλωσης, έχει φθηνότερες αποτιμήσεις και υψηλότερους 

ρυθμούς κερδοφορίας, ενώ από το 1996 και έπειτα σημειώνει  

καλύτερες αποδόσεις έναντι του S&P500 σε χρονιές προεδρικών  

εκλογών. 

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, ο S&P600 έχει Last12m P/E 18,8x, όσο 

είναι ο μέσος όρος 10ετίας (ενώ ο S&P500 διαπραγματεύεται σε 

υψηλότερα επίπεδα από τους ιστορικούς μέσους) ενώ είναι πιο 

ελκυστικός έναντι του S&P500, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρέος 

όσο και τα μετρητά (δείκτης EV/Ebitda). Η κερδοφορία και οι πωλή-

σεις αναμένεται να ενισχυθούν με υψηλότερους ρυθμούς έναντι 

του S&P500 (9% & 6% έναντι 3% και για τα 2 μεγέθη στον S&P500).  

Κλάδοι: Rotation σε κλάδους 

Η ενίσχυση της μεταβλητότητας στις μετοχικές αγορές έστρεψε το 

επενδυτικό ενδιαφέρον στους αμυντικούς κλάδους, με τις τηλεπι-

κοινωνίες, την κοινή ωφέλεια και τα μη κυκλικά προϊόντα να ση-

μειώνουν τα υψηλότερα κέρδη ενώ ακολούθησαν οι κλάδοι που 

σχετίζονται με τα εμπορεύματα (ενέργεια και πρώτες ύλες). Στον 

αντίποδα, ο κλάδος υγείας είχε τις μεγαλύτερες απώλειες, κυρίως 

όμως λόγω των πιέσεων στον κλάδο της βιοτεχνολογίας. Ο χρημα-

τοοικονομικός κλάδος και ιδιαίτερα οι τράπεζες υποχώρησαν, κα-

θώς σχετίζονται άμεσα με την κλίση της καμπύλης των επιτοκίων, η 

οποία μειώθηκε. 

Στο γράφημα παρατίθενται οι κλαδικές επιλογές, όπως προκύπτουν 

από την ποσοτική ανάλυση που διενεργείται βάσει του Piraeus 

Equity Screening Model.  Για την αξιολόγηση των κλάδων, χρησιμο-

ποιούνται ιστορικά στοιχεία και εκτιμήσεις για θεμελιώδη, αποτι-

μήσεις, τεχνική ανάλυση και consensus αγοράς.  

Η διαφοροποίηση των αποδόσεων μεταξύ των κλάδων θα συνεχι-

στεί το επόμενο διάστημα, όπου το alpha θα εξαρτηθεί από την 

κατανομή σε επιμέρους κλάδους.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 49 
EV / Ebitda S&P600 Small Cap vs S&P500 - (ex financials) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 50 
Αποδόσεις επιμέρους κλάδων S&P500 το 2016 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Η υγεία και τα κυκλικά προϊόντα είναι 2 κλάδοι που ξεχωρίζουν 

στο Piraeus Equity Screening Model. Πρόκειται για τους 2 από τους 

3 κλάδους σε σύνολο 10 που αναμένεται να έχουν αύξηση EPS στο 

1ο 3μηνο του 2016 ενώ σύμφωνα με το consensus εκτιμάται ότι θα 

έχουν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης πωλήσεων, EPS 

και μερίσματος στη διάρκεια του 2016. Η μόχλευση στους κλάδους 

είναι από τις χαμηλότερες στην αγορά (Net Debt / Ebitda 0,58x και 

0,97 αντίστοιχα). Ο κλάδος υγείας είναι πιο ελκυστικός μετά την 

πρόσφατη διόρθωση, ενώ στα θετικά του κλάδου συγκαταλέγονται 

τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα (cash/κεφαλαιοποίηση 9,6%). 

Οι τηλεπικοινωνίες έχουν ανέλθει στην αξιολόγηση λόγω των χαμη-

λών αποτιμήσεων και της υψηλότερης μερισματικής απόδοσης στην 

αγορά, ωστόσο δύο παράγοντες λειτουργούν αποτρεπτικά για τοπο-

θέτηση: ο κλάδος αποτελεί μόλις το 2,6% της συνολικής κεφαλαιο-

ποίησης του S&P500 ενώ AT&T και Verizon είναι το 91% του κλά-

δου. Διατηρούμε ουδέτερη θέση στον κλάδο της κοινής ωφέλειας 

καθώς η υψηλή μόχλευση και το υψηλότερο Last12m P/E της 

20ετίας αντισταθμίζει την υψηλή μερισματική απόδοση του κλάδου. 

Ο χρηματοοικονομικός κλάδος είναι άμεσα συσχετιζόμενος με την 

πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ και την πορεία των μακρινών αποδό-

σεων των κρατικών ομολόγων που επηρεάζει την κερδοφορία του. Ο 

κλάδος είναι ο πλέον συντηρητικός σε επίπεδο πολιτικής προς τους 

μετόχους καθώς το payout ratio (μερίσματα & επαναγορές μετοχών) 

είναι χαμηλότερο από τον αντίστοιχο δείκτη της αγοράς.  

Η τεχνολογία συνέχισε να υποχωρεί στο μοντέλο αξιολόγησης, με 

τις επιμέρους εταιρίες του κλάδου να έχουν μικτές τάσεις σε επίπε-

δο αποτιμήσεων και κερδοφορίας. Οι εκτιμήσεις για υψηλούς ρυθ-

μούς ανάπτυξης το 2016 (πωλήσεις +9%, EPS +6%, μερίσματα 

+10%) και τα ισχυρά θεμελιώδη (χαμηλή μόχλευση και υψηλή ρευ-

στότητα) διατηρούν την ελκυστικότητα του κλάδου.  

Τα μη κυκλικά προϊόντα, οι πρώτες ύλες και η ενέργεια ενισχύθη-

καν από αρχή του έτους, απόρροια της προτίμησης για αμυντικούς 

κλάδους (μη κυκλικά προϊόντα) και αύξησης της τιμής των εμπο-

ρευμάτων. Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στους κλάδους 

καθώς σε επίπεδο αποτιμήσεων είναι κοντά σε ιστορικά υψηλά 

ενώ παράλληλα οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε πτώση πωλήσεων και 

κερδοφορίας το 2016.     

Οι εκτιμήσεις για τον κλάδο των μη κυκλικών προϊόντων αναθεω-

ρούνται συνεχώς πτωτικά, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου πλήττει 

το 35% των πωλήσεων του κλάδου που πραγματοποιείται εκτός 

ΗΠΑ. Στις πρώτες ύλες, η αβεβαιότητα για τη κινεζική οικονομία και 

η μεγάλη συσχέτιση του κλάδου με τον MSCI Κίνα λειτουργεί απο-

τρεπτικά για τοποθετήσεις. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 52 
Τραπεζικός κλάδος και απόδοση 10ετούς κρατικού ΗΠΑ 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Κλαδικές επιλογές στις ΗΠΑ 
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  μτβ % 
P/E 

P/
BV 

D/Y 
EV/ 
Ebit
da 

ROE 
N.Debt
/Ebitda   πωλ. EPS μερ. 

Κυκλικά 7% 11% 7% 19,2 8,4 1,6% 11,9 25% 0,97 

Financials - 2% 10% 17,3 2,1 2,3% - 11% - 

Τεχνολογία 8% 6% 11% 19,7 4,9 1,3% 11,3 24% -1,32 

Βιομηχανία 2% 9% 8% 17,7 6,0 2,4% 10,5 35% 1,04 

Υγεία 7% 6% 9% 16,7 4,1 1,5% 11,7 24% 0,61 

Μη Κυκλ Πρ 0% -2% 7% 22,0 8,0 2,7% 13,8 43% 1,76 

Ενέργεια -19% -40% -4% 30,1 2,0 3,0% 11,7 3% 1,97 

Κ. Ωφέλεια 5% 3% 6% 18,1 1,8 3,5% 10,3 11% 4,29 

Πρ.  Ύλες -2% -3% 5% 19,6 5,8 2,3% 10,1 31% 1,79 

Τηλ/νωνίες 6% 3% 2% 14,2 1,8 4,5% 6,9 13% 2,26 
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Η μεταβλητότητα στον κλάδο της ενέργειας θα διατηρηθεί σε υψη-

λά επίπεδα το επόμενο διάστημα. Η ποιότητα των ισολογισμών 

έχει επιδεινωθεί ενώ τουλάχιστον το 50% των εταιρειών του κλά-

δου εκτιμάται ότι θα ανακοινώσουν ζημιές για το 1ο τρίμηνο του 

2016. Καταλύτες για αναθεώρηση της θέσης μας στον κλάδο είναι 

η βελτίωση των ισολογισμών και η αύξηση των M&A λόγω πιο ελ-

κυστικών αποτιμήσεων. 

 

5.2 Ευρωζώνη: Ουδέτερη θέση 

Οι μετοχές στην Ευρωζώνη (Eurostoxx) έχουν υποχωρήσει 6,8% από 

την αρχή του 2016. Η μετοχική αγορά στην Ιταλία είχε τις υψηλότε-

ρες απώλειες καθώς έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα σχετικά με την 

κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Στη 

Γερμανία, ο Dax υποχώρησε λόγω της σημαντικής έκθεσης που 

έχουν οι εταιρείες στις αναδυόμενες αγορές και ιδιαίτερα στη Κίνα. 

Η απόφαση της ΕΚΤ να διευρύνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλά-

ρωσης προκάλεσε ενθουσιασμό αλλά και προβληματισμό στις διε-

θνείς αγορές. Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της οικονομίας στην 

Ευρωζώνη έχουν αυξηθεί λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας στις 

χρηματιστηριακές αγορές, τις πολιτικές εξελίξεις σε Ισπανία, Πορ-

τογαλία και Ιρλανδία, το προσφυγικό πρόβλημα και την ενίσχυση 

των εθνικιστικών τάσεων. 

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η θετική δυναμική της οικονομί-

ας στην Ευρωζώνη επιβραδύνεται (μεταποίηση, εξαγωγές, κατανά-

λωση). Η επιθετική πολιτική νομισματικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στο-

χεύει στη δημιουργία συνθηκών τόνωσης της οικονομίας και βελτί-

ωσης της εταιρικής κερδοφορίας. 

Οι μετοχικές αγορές στην Ευρωζώνη διαπραγματεύονται υψηλότε-

ρα, σε επίπεδο αποτιμήσεων, έναντι του μέσου 10ετίας. Σε όρους 

Last12m P/E, οι μετοχικές αγορές σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία είναι 

20% με 25% υψηλότερα από τον ιστορικό μέσο της 10ετίας ενώ α-

ντίθετα ο γερμανικός Dax διαπραγματεύεται φθηνότερα κατά 5%. 

Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για τις εταιρείες της Ευρωζώ-

νης στις αρχές του 2016, με το ευρώ να έχει υποτιμηθεί σημαντικά 

έναντι του δολαρίου, το κόστος παραγωγής είχε μειωθεί 

(πετρέλαιο), η καταναλωτική εμπιστοσύνη είχε βελτιωθεί. Το mo-

mentum κερδοφορίας κινήθηκε πτωτικά, γεγονός που αναμένουμε να 

συνεχιστεί και ίσως να επιδεινωθεί, με δεδομένο ότι οι παραπάνω 

θετικοί παράγοντες μετατρέπονται σε αρνητικούς (ανατίμηση ευρώ 

και τιμής πετρελαίου, υποχώρηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης).  

ΓΡΑΦΗΜΑ 54 
Ευρωζώνη: PMI μεταποίησης & EuroStoxx 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Πορεία κυριοτέρων αγορών Ευρωζώνης 
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Στη Γερμανία, οι πωλήσεις των εταιριών στον Dax αναμένεται να 

ενισχυθούν 3% και το EPS 5% για το 2016, ωστόσο τα μεγέθη είναι 

πιθανόν να αναθεωρηθούν πτωτικά. Ο λόγος είναι ότι το 10% των 

πωλήσεων πραγματοποιείται στην Κίνα, όπου η οικονομία δεν πεί-

θει για τη δυναμική της, το 15% των πωλήσεων εκτιμάται ότι θα 

πραγματοποιηθεί από τη Volkswagen, όπου δεν έχουν ξεκαθαρίσει 

απόλυτα οι συνέπειες του σκανδάλου που εμπλέκεται, ενώ η πρό-

σφατη ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου δεν είναι θετική 

ένδειξη, με δεδομένο ότι το 17% των συνολικών πωλήσεων ση-

μειώνονται στις ΗΠΑ. 

Τα διεθνή κεφάλαια που εισέρευσαν σε ευρωπαϊκά Α/Κ στην διάρ-

κεια του 2015 μπορεί να αναζητήσουν αλλού επενδυτικές ευκαιρί-

ες αν επιδεινωθούν οι συνθήκες στην Ευρωζώνη και να επιτείνουν 

ενδεχόμενη πτωτική κίνηση.    

Διατηρούμε την προτίμησή μας στη Γερμανία έναντι κυρίως της 

Ιταλίας αλλά και της Ισπανίας. Τα επίπεδα αποτιμήσεων για τον 

Dax προσδίδουν εν μέρει «μαξιλάρι» ασφαλείας σε πτωτικές ανα-

θεωρήσεις κερδοφορίας, σε αντίθεση με Ιταλία και Ισπανία που 

είναι πιο ακριβές. Παράλληλα, η αβεβαιότητα για το ευρύτερο τρα-

πεζικό σύστημα έχει φέρει στο επίκεντρο την Ιταλία ενώ η Ισπανία 

έχει να αντιμετωπίσει την πολιτική αβεβαιότητα και τη σημαντική 

έκθεση στην Βραζιλία, η οποία βρίσκεται σε ύφεση. 

Η περαιτέρω ποσοτική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από 

την ΕΚΤ αναμένεται να ευνοήσει ιδιαίτερα τις τράπεζες ωστόσο η 

ειδησεογραφία για τον τραπεζικό κλάδο της Ιταλίας, για την 

Deutsche Bank, την Credit Suisse κ.ά. ενισχύει το ενδεχόμενο αυξή-

σεων κεφαλαίου στο μέλλον ενώ η πτώση του πληθωρισμού  

επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία τους. Διατηρούμε επιφυλακτι-

κή στάση. 

Ο θετικός αντίκτυπος που μπορεί να έχει η πολιτική της ΕΚΤ αντι-

σταθμίζεται από την πολιτική αβεβαιότητα, την επιβράδυνση της 

οικονομίας, την περιορισμένη αύξηση της κερδοφορίας και τις υψη-

λές αποτιμήσεις. Διατηρούμε την ουδέτερη θέση στην Ευρωζώνη 

 

5.3 Ιαπωνία: Αναθεώρηση σε Ουδέτερη θέση 

O Nikkei225 υποχώρησε στη διάρκεια του 1ου 3μήνου, μετά από 

μια 3ετή περίοδο σημαντικής υπεραπόδοσης έναντι των κυριοτέ-

ρων μετοχικών αγορών (S&P500, EuroStoxx, MSCI EM). 

Η ενίσχυση του JPY έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων περιορίζει 

την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών και έχει οδηγήσει σε αλλαγή 

της τάσης στο momentum της κερδοφορίας. Η οικονομία δεν πεί-

θει για τη δυναμική της και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές 

ΓΡΑΦΗΜΑ 56 
Πορεία Nikkei 225 και ισοτιμία USD/JPY 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Last12m P/E για επιμέρους μετοχικές αγορές στην Ευρωζώνη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
Εκτιμήσεις για το 2016 στις κύριες αγορές Ευρωζώνης 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

  μτβ % 
P/E 

P/
BV 

D/Y 
EV/ 

Ebitda 
ROE 

N.Debt/
Ebitda   πωλ. EPS μερ. 

Dax 30 3% 5% 9% 14,3 2,1 3,1% 7,7 14% 0,81 

Cac 40 1% -4% 5% 16,0 1,8 3,8% 9,0 11% 0,99 

Spain 3% 6% 7% 17,1 2,8 4,4% 10,5 14% 1,85 

Italy 0% 12% 9% 15,8 1,6 3,9% 8,1 9% 1,94 
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προκλήσεις ενώ η αγορά είναι επιφυλακτική για την ύπαρξη εναλ-

λακτικού σχεδίου από την ΚΤ και την κυβέρνηση. Παράλληλα, η 

εξάρτηση από την οικονομία της Κίνας είναι ένας ακόμη αρνητικός 

παράγοντας για τις εξαγωγικές εταιρείες στην Ιαπωνία. 

Η ενίσχυση του JPY έχει επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία και 

πλέον οι εκτιμήσεις για αύξηση EPS το 2016 έχουν περιοριστεί στο 

3%. Ωστόσο, τα κέρδη βρίσκονται ήδη σε ιστορικά υψηλά ενώ ο 

περιορισμός του λειτουργικού κόστους (μείωση τιμών πετρελαίου 

και πρώτων υλών) βελτιώνει τα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, 

είναι αρκετά πιθανόν η φορολογία των επιχειρήσεων να υποχωρή-

σει κάτω από το 30% το 2016, γεγονός που λειτουργεί ευεργετικά 

για το momentum της κερδοφορίας. Οι δείκτες αποδοτικότητας 

βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα και είναι πιθανόν να συνεχιστεί η 

ανοδική τους τάση. 

Οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές τόσο έναντι των υπολοί-

πων αγορών αλλά και σε σχέση με τους ιστορικούς μέσους. Παράλ-

ληλα, οι εταιρίες ενισχύουν την ελκυστικότητά τους βελτιώνοντας 

την ποιότητα του ισολογισμού τους και ενσωματώνοντας στην λει-

τουργία τους νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε οι με-

τοχές τους να περιληφθούν σε χαρτοφυλάκια θεσμικών (π.χ. ασφα-

λιστικό ταμείο GPIF) και ιδιωτών. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονται σε υψηλά ως ποσοστό της 

συνολικής κεφαλαιοποίησης (22%), σαφώς υψηλότερα από τον 

αντίστοιχο δείκτη σε S&P500 και EuroStoxx. Η μόχλευση ως προς το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων περιορίζεται και διαμορφώνεται σε 

χαμηλό 10ετίας. Το ποσό που διατίθεται για επαναγορές ιδίων με-

τοχών και μερίσματα διαμορφώνεται σε ιστορικό υψηλό, με τον 

payout δείκτη να διαμορφώνεται οριακά πάνω από το 50% ενώ ο 

αντίστοιχος δείκτης για τον S&P500 ξεπερνάει το 100%. Οι εταιρεί-

ες έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν την ίδια πολιτική καθώς η 

μόχλευση είναι σε χαμηλά επίπεδα.  

Σε αυτό το πλαίσιο, μειώνουμε τη θέση μας στην Ιαπωνία σε ου-

δέτερη καθώς τα καλά θεμελιώδη και οι αποτιμήσεις αντισταθμίζο-

νται από την επιδείνωση των μάκρο και την ανατίμηση του γεν. Η 

έκθεση μας παραμένει unhedged.   

 

5.4 Αναδυόμενες Αγορές: Ουδέτερη θέση 

Ο δείκτης αναδυομένων αγορών MSCI EM έκλεισε με κέρδη στο 

τέλος του 1ου 3μήνου, ξεπερνώντας σε αποδόσεις τις κυριότερες 

μετοχικές αγορές. Τα κέρδη είναι υψηλότερα για τους επενδυτές 

με νόμισμα βάσης το USD λόγω της ανατίμησης των νομισμάτων 

στις αναδυόμενες αγορές. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 59 
Σχετική απόδοση S&P500 & MSCI EM έναντι DXY (δείκτης $) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Nikkei 225: καθαρά κέρδη (δισ. Γεν), περιθώρια κέρδους, 

ROE 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 58 
Ταμειακά διαθέσιμα & μόχλευση 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 61 
Πορεία μετοχικής αγοράς & μόχλευσης στη Κίνα 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Η ήπια ρητορική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ενι-

σχύει το ενδεχόμενο ότι οι αυξήσεις του παρεμβατικού επιτοκίου 

από τη Fed θα είναι πιο σταδιακές από τις προσδοκίες της αγοράς 

και πιθανόν να έχουν προεξοφληθεί από τις αγορές. Η επιβράδυν-

ση του περιορισμού των χρηματοοικονομικών συνθηκών στις ΗΠΑ 

και η αντιστροφή της τάσης είναι πιθανόν να λειτουργήσουν  

ευεργετικά.  

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, οι αναδυόμενες αγορές είναι πιο ελκυ-

στικές από τις ανεπτυγμένες σε όρους Last12m P/E, P/BV και DY. Ο 

MSCI EM διαπραγματεύεται με Last12m P/E (12,7x), P/BV (1,5x) και 

DY (3,3%) αντίστοιχα τα οποία είναι πιο ελκυστικά από τους ιστορι-

κούς μέσους 10ετίας. 

Οι τρέχουσες αποτιμήσεις έχουν προεξοφλήσει αρκετά αρνητικά, 

καθώς οι οικονομίες στις αναδυόμενες αγορές επιβραδύνονται και 

τα κέρδη συνεχίζουν να αναθεωρούνται καθοδικά με τις εκτιμήσεις 

να συγκλίνουν σε αύξηση EPS 6% το 2016. Πλέον, η αποδοτικότητα 

ιδίων κεφαλαίων (ROE) στις αναδυόμενες αγορές αναμένεται να 

διαμορφωθεί το 2016 σε χαμηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο 

δείκτη στις ανεπτυγμένες, γεγονός που συμβαίνει για 1η φορά την 

τελευταία 10ετία. 

Παρά το «ράλι» από την αρχή του έτους, οι επενδυτές δεν έχουν 

επιστρέψει στις αναδυόμενες αγορές. Οι εκροές από αμοιβαία κε-

φάλαια που επενδύουν στην περιοχή συνεχίζονται για 4η συνεχό-

μενη χρονιά, με εξαίρεση τη Βραζιλία όπου βλέπουμε εισροές από 

αρχή έτους. 

Διατηρούμε την ουδέτερη θέση στις αναδυόμενες αγορές. Ο ρυθ-

μός αύξησης της κερδοφορίας είναι αναιμικός, μεγάλες οικονομίες 

είναι σε ύφεση και έχουν άμεση συσχέτιση με πολιτική αβεβαιότη-

τα και γεωπολιτικούς κινδύνους (Βραζιλία, Ρωσία), η οικονομική 

αβεβαιότητα (Κίνα) δημιουργεί επιφυλακτικότητα ενώ το πρόσφα-

το ράλι βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο της τιμής των ε-

μπορευμάτων. Οι ελκυστικές αποτιμήσεις αποτελούν το αντίβαρο 

στα παραπάνω καθώς προεξοφλούν αρνητικές συνθήκες και το 

ασθενέστερο δολάριο. 

Στις επιμέρους περιοχές, διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση 

στην Ινδία, παραμένουμε ουδέτεροι στη Ρωσία και υποεπενδεδυ-

μένοι σε Βραζιλία και Κίνα. 

 

Κίνα: Υποεπενδεδυμένη θέση 

Η μετοχική αγορά κατέγραψε τις υψηλότερες απώλειες (-14%) στη 

διάρκεια του 1ου 3μηνου μεταξύ των κυριοτέρων αγορών, παρόλο 

που ανέκαμψε τον Μάρτιο.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 60 
Δείκτες αποτίμησης MSCI EM και MSCI Κόσμος (Last 12m) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Εκτιμήσεις για το 2016 για τις κύριες αναδυόμενες αγορές 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

  μτβ % 
P/E 

P/
BV 

D/Y 
EV/ 

Ebitda 
ROE 

N.Debt
/Ebitda   πωλ. EPS μερ. 

Κίνα 7% -3% -4% 11,8 1,3 3,5% 11,6 13% 0,76 

Ινδία 12% 13% 15% 17,7 3,4 1,9% 10,9 20% -0,04 

Βραζιλία 6% 51% 3% 18,3 2,9 3,3% 9,3 18% 1,65 

Ρωσία -7% -22% 4% 8,8 1,4 3,9% 5,7 16% 1,53 

Αν. Αγορές 7% 6% 6% 15,1 2,2 3,0% 9,6 15% 0,81 
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Οι παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα της 

χώρας για να βελτιωθεί το κλίμα στη μετοχική αγορά συνεχίζονται 

(περιορισμός στην πώληση μετοχών από μεγάλους μετόχους), τα 

πιο πρόσφατα στοιχεία από την οικονομία δείχνουν σταθεροποίη-

ση ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για τόνωση της εσωτερικής 

κατανάλωσης. Η αγορά συναλλάγματος ομαλοποιείται, με το 

γουάν να ευνοείται από την αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι 

των κυριοτέρων νομισμάτων λόγω της σύνδεσης του με αυτό. 

Οι αποτιμήσεις διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, χαμηλότε-

ρα από τους ιστορικούς μέσους όρους προεξοφλώντας την αβε-

βαιότητα για τη μετέπειτα πορεία της κινεζικής οικονομίας και την 

επιδείνωση των εκτιμήσεων για την κερδοφορία των εταιρειών το 

2016. Ο περιορισμός των περιθωρίων κέρδους συντελεί στην δια-

μόρφωση των εκτιμήσεων στο –3%. Ο κλάδος των financials αναμέ-

νεται να έχει πτώση EPS κατά 1,4% παρόλο που η οικονομία ανα-

πτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς.  

Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στην Κίνα καθώς είμαστε 

επιφυλακτικοί για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν από αξιωματού-

χους της κυβέρνησης και την κεντρική τράπεζα για τόνωση της οικο-

νομίας ενώ το momentum της εταιρικής κερδοφορίας είναι πτωτικό. 

 

Ινδία: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

Η μετοχική αγορά υποχώρησε 3% στο 1ο 3μηνο, τη στιγμή που η 

οικονομία της χώρας και η εταιρική κερδοφορία αναμένεται το 

2016 να έχουν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των 

μεγαλύτερων αναδυομένων αγορών. Η πτώση της μετοχικής αγο-

ράς έρχεται μετά από τα σημαντικά κέρδη την τελευταία 3ετία, σε 

αντίθεση με τις αναδυόμενες αγορές. 

Η σταθερότητα της οικονομίας και του νομίσματος είναι ο βασικός 

παράγοντας εμπιστοσύνης στην Ινδία, σε αντίθεση με τις συνθήκες 

στις υπόλοιπες αναδυόμενες αγορές. Η απόφαση της κεντρικής 

τράπεζας της Ινδίας να μειώσει το παρεμβατικό επιτόκιο στη διάρ-

κεια του 2015, τη στιγμή που αναμενόταν αύξηση του επιτοκίου 

από την Fed, δείχνει την εμπιστοσύνη της RBI στη μακροοικονομική 

σταθερότητα της Ινδίας. 

Η χώρα έχει ευνοηθεί σημαντικά από την πτώση της τιμής πρώτων 

υλών και πετρέλαιου καθώς είναι στους μεγαλύτερους εισαγωγείς 

εμπορευμάτων παγκοσμίως. 

Οι αποτιμήσεις στην Ινδία ήταν υψηλότερες από την πλειοψηφία 

των μετοχικών αγορών καθώς προεξοφλούσαν τους υψηλούς ρυθ-

μούς ανάπτυξης της οικονομίας και αύξησης της κερδοφορίας. Η 

πρόσφατη διόρθωση επανέφερε το Last12m P/E στον μέσο όρο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
Ινδία: Εκτιμήσεις για μτβ% EPS το 2016 για κλάδους 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

ΓΡΑΦΗΜΑ 62 
Μετοχική αγορά & ΑΕΠ Ινδίας 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
Κίνα: Εκτιμήσεις για μτβ% EPS το 2016 για κλάδους 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

  % EPS  
2016 

% mkt  
cap Κυριότεροι κλάδοι 

Financials -1% 53% 

Ενέργεια -54% 10% 

Βιομηχανία 9% 9% 

Τεχνολογία 32% 11% 

Κυκλικά&Μη Προι 8% 8% 

Λοιποί Κλάδοι -4% 9% 

Shanghai Index -3% 100% 

  % EPS  
2016 

% mkt  
cap Κυριότεροι κλάδοι 

Financials 19% 20% 

Τεχνολογία 11% 22% 

Πρώτες Ύλες 12% 13% 

Κυκλικά Προϊόντα 27% 11% 

Μη Κυκλικά Προϊόντα 13% 11% 

Λοιποί Κλάδοι 9% 22% 

Sensex Index 13% 100% 
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10ετίας (17,0x) ενώ η αγορά είναι πιο ελκυστική σε σχέση με την 

ιστορία σε όρους Last12m P/BV και DY. 

Η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της εσωτερικής 

κατανάλωσης έχει θετικό αντίκτυπο στα περιθώρια κέρδους των 

εταιρειών. Οι εκτιμήσεις για αύξηση της κερδοφορίας και πωλήσε-

ων το 2016 διαμορφώνονται σε 13% και 12% αντίστοιχα.  

Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στην Ινδία καθώς αναμέ-

νουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, συνέχιση των 

μεταρρυθμίσεων και υψηλούς ρυθμούς αύξησης της κερδοφορίας. 

 

Ρωσία: Ουδέτερη θέση 

Η μετοχική αγορά της Ρωσίας ενισχύθηκε 15,7% στη διάρκεια του 

1ου τριμήνου, καταγράφοντας τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των 

κυριοτέρων αγορών. Η ανάκαμψη της τιμής του πετρελαίου και η 

ανατίμηση του ρουβλίου έδωσαν ώθηση στις μετοχές. Παράλληλα, 

το γεωπολιτικό ρίσκο περιορίστηκε μετά τη σύσταση κοινού μετώ-

που στη Μέση Ανατολή απέναντι στο ISIS από τη Ρωσία και τις χώ-

ρες που της έχουν επιβάλει τις οικονομικές κυρώσεις. 

Η οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται σε ύφεση λόγω της υποχώρησης 

της τιμής του πετρελαίου και των πρώτων υλών ενώ οι εκτιμήσεις 

για την κερδοφορία συγκλίνουν σε μείωση EPS 22,5% για το 2016, 

καθώς το 75% της κεφαλαιοποίησης του δείκτη είναι εταιρείες από 

τον κλάδο ενέργειας και των πρώτων υλών.  

Διατηρούμε την ουδέτερη θέση στη μετοχική αγορά της Ρωσίας 

καθώς είναι η πλέον φθηνή αγορά παγκοσμίως, οι συνθήκες σε 

οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο δείχνουν σημάδια σταθερο-

ποίησης, αντισταθμίζοντας την πτώση της κερδοφορίας και το υψη-

λό ρίσκο που χαρακτηρίζει τη μετοχική αγορά.   

 

Βραζιλία: Υποεπενδεδυμένη θέση 

Η μετοχική αγορά ανέκαμψε από τα χαμηλά 6,5 ετών και έκλεισε 

με κέρδη 15,5%, από τις υψηλότερες αποδόσεις μεταξύ των κυριο-

τέρων αγορών.  

Η ανάκαμψη της τιμής των εμπορευμάτων, η ανατίμηση του Βραζι-

λιάνικου ρεάλ, οι εισροές σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που ε-

πενδύουν στην περιοχή και η ενίσχυση των προσδοκιών για αλλαγή 

σε πολιτικό επίπεδο στην χώρα συνετέλεσαν στη δημιουργία θετι-

κού κλίματος. 

Η οικονομία είναι σε ύφεση από το 2ο τρίμηνο του 2014 και έχει 

υποβαθμιστεί στην κατηγορία μη επενδυτικής διαβάθμισης από 

ΓΡΑΦΗΜΑ 65 
Καθαρό χρέος και καθαρό χρέος / Ebitda 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 63 
Πορεία δείκτη RTS($) και Last 12m P/E 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 64 
Πορεία δείκτη Bovespa και Last 12m P/E 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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μεγάλους οίκους, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια βρίσκονται σε 

υψηλά επίπεδα ενώ έχει μεγάλη εξάρτηση από την πορεία των 

εμπορευμάτων. 

Οι αποτιμήσεις είναι ακριβές παρά τη σημαντική υποχώρηση του 

δείκτη ωστόσο η εικόνα έχει βελτιωθεί σε επίπεδο κερδοφορίας 

καθώς τα κέρδη αναμένεται να ανακάμψουν σημαντικά στους κλά-

δους ενέργειας και πρώτων υλών. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε 

αύξηση EPS 51% το 2016.  

Η ενίσχυση του βραζιλιάνικου ρεάλ ανακούφισε τις εταιρείες που 

το μεγαλύτερο μέρος του χρέους τους έχει εκδοθεί σε ξένο νόμι-

σμα ωστόσο τα μεγέθη είναι υψηλά και χρειάζεται μεγαλύτερη 

άνοδος για να μειωθεί ο κίνδυνος μη αποπληρωμής για τις βραζι-

λιάνικες εταιρείες. 

Τα παραπάνω μάς οδηγούν να διατηρήσουμε την υποεπενδεδυμέ-

νη θέση στη μετοχική αγορά της Βραζιλίας. 
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6.1 EURUSD 

Πιστεύουμε πως η ισοτιμία EURUSD θα διανύσει μια περίοδο πιέ-

σεων του δολαρίου, καθώς η αγορά θα εστιάσει στην ήπια ρητορι-

κή της Fed. Ωστόσο, όποια ανοδική κίνηση από τα τρέχοντα επίπε-

δα περιμένουμε να είναι ρηχή και να δώσει ευκαιρίες πώλησης του 

ευρώ και αγοράς του δολαρίου. Κίνηση άνω του 1,1450 θα οδηγή-

σει προς τη περιοχή του 1,20. Καθοδική διάσπαση του 1,1180 θα 

οδηγήσει στο 1,0850.  

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε μέτρα επέκτασης της νομισματικής χαλάρωσης 

πέραν των εκτιμήσεων των επενδυτών, ωστόσο η αγορά εστίασε 

στο γεγονός πως ο κ. Ντράγκι απέκλεισε περαιτέρω μειώσεις των 

επιτοκίων. Επιπλέον, η αναπάντεχη ήπια ρητορική της Fed προσέ-

φερε στήριξη στο ευρώ. Από την αρχή του έτους οι προσδοκίες της 

αγοράς για τον αριθμό των αυξήσεων των επιτοκίων από την Fed 

μέσα στο 2016 έχουν μειωθεί από 2 σε 1. Η δε μείωση των εκτιμή-

σεων της Fed για το μελλοντικό επίπεδο των επιτοκίων πιέζει τις 

πραγματικές αποδόσεις χαμηλότερα. Παρά την ανάκαμψη το τε-

λευταίο διάστημα των οικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ αλλά και τη 

διαρκή βελτίωση της αγοράς εργασίας, το δολάριο αδυνατεί να 

ισχυροποιηθεί. Και αυτό γιατί η διάθεση της Fed να ακολουθήσει 

την αγορά και να αποδεχτεί έστω και βραχυπρόθεσμα υψηλότερο 

πληθωρισμό, αυξάνει τις πληθωριστικές προσδοκίες μειώνοντας 

έτσι τις πραγματικές αποδόσεις. Αυτό περιορίζει και τη δυναμική 

ανόδου του δολαρίου. Οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει η ισχυρο-

ποίηση του δολαρίου, όπως φάνηκε το προηγούμενο διάστημα, 

06 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

Βραχυπρόθεσμα το δολάριο θα διανύσει μια 

περίοδο πιέσεων, ωστόσο μακροπρόθεσμα 

το επιτοκιακό πλεονέκτημα είναι υπέρ του 

USD. H στερλίνα θα παραμείνει εγκλωβισμέ-

νη στις εκτιμήσεις του αποτελέσματος του 

δημοψηφίσματος, παραβλέποντας θεμελιώ-

δεις και τεχνικούς παράγοντες. Η αποστρο-

φή στον κίνδυνο ευνοεί το γεν.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 66 
Ισοτιμία EUR/USD & Διαφορά 2ετών αποδόσεων  

Γερμανίας-ΗΠΑ 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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στις αναδυόμενες οικονομίες και κατ’ επέκταση στην αμερικανική 

οικονομία, δρα ως ανασταλτικός παράγοντας στην αύξηση των 

επιτοκίων από τη Fed. Βραχυπρόθεσμα αναμένουμε το δολάριο να 

παραμείνει υπό πίεση. Ωστόσο, στα τρέχοντα επίπεδα της ισοτιμί-

ας δε τιμολογείται το ενδεχόμενο ενός Brexit, κάτι που πιθανώς να 

οδηγήσει σε πίεση της ισοτιμίας EUR/USD καθώς πλησιάζουμε 

στην ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος στη Βρετανία. 

Διατηρούμε τη θετική μας θέση υπέρ του δολαρίου. Μεσοπρόθε-

σμα, συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως η διαφοροποίηση των ΗΠΑ 

σε όρους οικονομικής ανάπτυξης και νομισματικής πολιτικής θα 

εξακολουθήσει να προσφέρει στήριξη στο αμερικανικό νόμισμα αν 

και σε μικρότερο βαθμό λόγω του μικρότερου αριθμού αυξήσεων 

των επιτοκίων. Εφόσον υπάρξει σταθεροποίηση στις επενδύσεις 

ρίσκου και στα εμπορεύματα και διατηρηθεί η παγκόσμια οικονο-

μική ανάκαμψη, η Fed θα αναγκαστεί να ομαλοποιήσει την πολιτι-

κή της ενισχύοντας το δολάριο. Από την άλλη πλευρά, η ΕΚΤ θα 

συνεχίζει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων μέχρι να καταστεί εφι-

κτός ο στόχος του πληθωρισμού. Κίνδυνος στη πρόβλεψή μας απο-

τελεί η επιδείνωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών παγκοσμίως.  

 

6.2 USDJPY 

Η ισοτιμία κατέγραψε ραγδαία ενίσχυση το 1ο τρίμηνο του 2016 

καταγράφοντας κέρδη 8%. Η ενίσχυση του γιεν οφείλεται στην α-

πομάκρυνση της προοπτικής αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων, 

στο risk-off sentiment που επικράτησε στις αγορές μέχρι τα μέσα 

Φεβρουαρίου αλλά και σε επαναπατρισμό κεφαλαίων καθώς το 

οικονομικό έτος έληξε στο τέλος Μαρτίου. Σε χαμηλά 17 μηνών 

υποχώρησε η ισοτιμία USDJPY στις αρχές Απριλίου, μετά την δήλω-

ση του πρωθυπουργού Shinzo Abe ότι οι χώρες δεν πρέπει να επι-

διώκουν υποτίμηση του νομίσματός τους με «παρεμβάσεις», γεγο-

νός που μειώνει την πιθανότητα να παρέμβει η BOJ προκειμένου 

να αποδυναμώσει το γιεν.  

Τα αρνητικά επιτόκια που επικρατούν πλέον σε αρκετές χώρες αμ-

βλύνουν το επιτοκιακό μειονέκτημα του JPY και στο βαθμό που το 

NIRP θα συνεχιστεί, θα προσφέρει στήριξη στο ιαπωνικό νόμισμα. 

Η επιδείνωση των οικονομικών δεικτών το προηγούμενο τρίμηνο 

έχει οδηγήσει σε πτωτική αναθεώρηση τις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ 

του 2016 στο 0,6%, ωστόσο η αρνητική δυναμική του πρόδρομου 

δείκτη Tankan σηματοδοτεί περαιτέρω επιδείνωση. Αν διατηρηθεί 

η αρνητική δυναμική της οικονομίας μεσοπρόθεσμα, θα λειτουργή-

σει αρνητικά για το JPY, καθώς θα φέρει στο προσκήνιο τα δομικά 

προβλήματα της Ιαπωνικής οικονομίας. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 67 
3μηνιαία συσχέτιση Μεταβλητότητας (VIX) με JPY 

(εβδομαδιαίες αποδόσεις) 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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Επιπλέον, σύμφωνα με το ΡΡΡ (Power Purchasing Parity), το JPY, 

παρά την άνοδο που έχει καταγράψει, παραμένει υποτιμημένο, και 

το JPY λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους risk-off. 

Συμπερασματικά, αναθεωρούμε τη θέση μας σε Υπέρ του JPY λό-

γω του επαναπροσδιορισμού της νομισματικής πολιτικής της Fed 

και της αποστροφής στον κίνδυνο που περιμένουμε να επικρατήσει 

το επόμενο διάστημα. Εκμεταλλευόμαστε αντιδράσεις πάνω από 

112 για αγορές γεν. 

 

6.3 EURGBP 

Η στερλίνα έχει υποχωρήσει σημαντικά από τις αρχές του έτους 

ενόψει της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος για την παραμονή ή 

όχι της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διατηρούμε την ουδέτε-

ρη μας θέση στην ισοτιμία. Αναμένουμε η μεταβλητότητα να αυξη-

θεί για την ισοτιμία EURGBP και να ασκήσει ισχυρότερες πτωτικές 

πιέσεις στο βρετανικό νόμισμα καθώς οδεύουμε στις 23 Ιουνίου. 

Μέχρι τότε η ισοτιμία θα είναι εγκλωβισμένη στις εκτιμήσεις του 

αποτελέσματος του δημοψηφίσματος παραβλέποντας θεμελιώδεις 

και τεχνικούς παράγοντες. Παρά την αρνητική έκπληξη στα στοιχεί-

α των δεικτών PMI για την μεταποίηση και τις υπηρεσίες τον Φε-

βρουάριο, η βρετανική οικονομία βρίσκεται σε αναπτυξιακή τρο-

χιά. Ωστόσο, η ενίσχυση της μεταβλητότητας θα προκαλέσει αύξη-

ση των αποδόσεων στη λήξη των βρετανικών κυβερνητικών ομολό-

γων και ενδεχομένως υφεσιακές πιέσεις, κάτι που ίσως αναγκάσει 

τη BoE να ακολουθήσει επεκτατική πολιτική ανεξαρτήτως του απο-

τελέσματος του δημοψηφίσματος. Σε περίπτωση παραμονής της 

Βρετανίας στην ΕΕ, η στερλίνα θα καλύψει γρήγορα τις απώλειες 

έναντι του ευρώ  με την ισοτιμία να επιστρέφει στην περιοχή του 

0,70. Σε περίπτωση μη παραμονής, η στερλίνα θα αποδυναμωθεί 

αλλά περισσότερο έναντι του δολαρίου από ό,τι έναντι του ευρώ. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 68 
Ισοτιμία EUR/GBP & Διαφορά 2ετών αποδόσεων Γερμανίας-

Βρετανίας 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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7.1 ΧΡΥΣΟΣ 

Παρά την πρόσφατη πτώση 3% του χρυσού, η τιμή είναι 16% υψη-

λότερα από την αρχή του χρόνου. Το περιβάλλον αρνητικών επιτο-

κίων ενισχύει σημαντικά την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλ-

λου καθώς μειώνει το κόστος ευκαιρίας.  

Η επενδυτική ζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά με 330 τόνους να 

έχουν εισρεύσει από την αρχή του έτους στα ETFs χρυσού παγκο-

σμίως. Οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν κατά 336 τόνους τα αποθέ-

ματά τους το 2ο μισό του 2015, η μεγαλύτερη αύξηση που έχει κα-

ταγραφεί σε αντίστοιχο διάστημα. Αναφορικά με τη ζήτηση για το 

φυσικό μέταλλο (κοσμήματα, μπάρες) από Ινδία και Κίνα, η άνοδος 

της τιμής λειτουργεί ανασταλτικά. Παράλληλα, η πρόσφατη απεργία 

των κοσμηματοπωλών στην Ινδία που αντιδρούν στην επιβολή φόρου 

1% στις πωλήσεις κοσμημάτων επηρέασε αρνητικά τις εισαγωγές. 

Στον βαθμό που θα συνεχιστεί το περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων, 

ο χρυσός θα ευνοείται. Θετικά λειτουργεί επίσης η ήπια ρητορική 

που έχει υιοθετήσει πρόσφατα η Fed. Η τεχνική εικόνα του χρυσού 

δείχνει χαμηλότερα επίπεδα σε βραχυπρόθεσμη βάση (1.150 δολ./

ουγγιά), ωστόσο η μακροχρόνια εικόνα σηματοδοτεί μάλλον το 

τέλος της πτωτικής τάσης. Έτσι, μεταβάλλουμε σε ουδέτερη τη 

θέση μας. 

 

 

07 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

Μεταβάλλουμε σε ουδέτερη (από αρνητική) 

τη θέση μας σε πετρέλαιο και χρυσό. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 69 
Τιμή χρυσού & πραγματικά 2ετή επιτόκια ΗΠΑ 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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7.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

Η πρόθεση των πετρελαιοπαραγωγών χωρών να παγώσουν την 

παραγωγή στα επίπεδα του Ιανουαρίου, ενώ η παραγωγή από τον 

ΟΠΕΚ έχει ήδη φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, αντέστρεψε την πτωτική 

πορεία του πετρελαίου και οδήγησε την τιμή μέχρι τα $41,45/

βαρέλι. Οι συναντήσεις μεταξύ πετρελαιοπαραγωγών χωρών (Σ. 

Αραβία, Βενεζουέλα, Κατάρ, Ρωσία) που έχουν πραγματοποιηθεί 

μέχρι στιγμής ήταν άκαρπες με το Ιράν (παραγωγικότητας 3,1 εκ. 

βαρέλια ημερησίως) να αυξάνει τις εξαγωγές, οι οποίες ξεπέρασαν 

τα 2 εκ. βαρέλια/ημερησίως τον Μάρτιο. Παράλληλα, η ρωσική 

παραγωγή άγγιξε υψηλά 30 ετών τον Μάρτιο (10,9 εκ. βαρέλια 

ημερησίως). Η επόμενη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 

17 Απριλίου στην Ντόχα. 

Εν τω μεταξύ, η συνολική παραγωγή αυξήθηκε 0,4% τον Ιανουάριο 

ενώ η ζήτηση μειώθηκε 0,6% το 4ο τρίμηνο του 2015 με την μείωση 

να προέρχεται από τις αναδυόμενες αγορές. Τα αποθέματα στις 

ΗΠΑ έχουν αυξηθεί 7,3% από την αρχή του έτους, ενώ οι εν ενερ-

γεία πετρελαιοπηγές στις ΗΠΑ συνέχισαν να μειώνονται (-10,6% 

από την αρχή του χρόνου).  

Συνολικά, ενώ τα θεμελιώδη της παραγωγής σηματοδοτούν επι-

βράδυνση της υπερπροσφοράς, επιδεινώνονται σημαντικά το τε-

λευταίο τρίμηνο τα θεμελιώδη της ζήτησης, με αποτέλεσμα να δια-

τηρηθούν οι πιέσεις στην τιμή σε οποιαδήποτε προσπάθεια ανοδι-

κής κίνησης. 

Οι κερδοσκοπικές θέσεις στο πετρέλαιο παραμένουν αυξημένες σε 

σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο, αν και υποχωρούν, αντισταθμίζο-

ντας τη θετική επίδραση του ασθενέστερου δολαρίου. 

Η μακροχρόνια τεχνική εικόνα της αγοράς υποδεικνύει ότι εξα-

ντλείται η πτωτική κίνηση που ξεκίνησε από τα 110 δολάρια/

βαρέλι, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμα ενδείξεις ανάκαμψης. 

Μεταβάλλουμε σε ουδέτερη τη θέση μας καθώς εκτιμούμε ότι θα 

συντηρηθεί η λεκτική παρέμβαση για πάγωμα παραγωγής προσφέ-

ροντας στήριξη στην τιμή του πετρελαίου, ωστόσο δεν περιμένου-

με ουσιαστική μείωση παραγωγής, λόγω απροθυμίας από πλευράς 

Ιράν, που θα ήταν ο μόνος λόγος για να ενισχυθεί περαιτέρω η τι-

μή. Περιμένουμε κίνηση σε εύρος 25-45 δολάρια για τους επόμε-

νους μήνες. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 70 
Πορεία τιμής πετρελαίου 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

ΓΡΑΦΗΜΑ 71 
Φάσεις παραγωγής αργού πετρελαίου 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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Μετοχές Υποεπενδεδυμένη Οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν υποτονικοί με πτωτικά ρίσκα, η κερδοφορία και οι πωλήσεις επιβραδύνονται, οι 
αποτιμήσεις δεν είναι ελκυστικές. 

ΗΠΑ Ουδέτερη 
Η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε καλύτερη δυναμική έναντι των υπολοίπων. Ωστόσο, οι αποτιμήσεις δεν είναι 
φθηνές, η κερδοφορία επιβραδύνεται και η ποιότητα των ισολογισμών χειροτερεύει. Διατηρούμε την προτίμηση 
μας στη μικρή κεφαλαιοποίηση. 

Ευρωζώνη Ουδέτερη 
Η οικονομία της Ευρωζώνης χάνει τη δυναμική του προηγούμενου έτους και το momentum της κερδοφορίας δεν 
είναι θετικό. Οι αποτιμήσεις είναι κοντά σε ιστορικά υψηλά και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από την κερδοφορία, 
αλλά και την πορεία των οικονομιών. 

Ιαπωνία Ουδέτερη Μειώνουμε την θέση μας σε ουδέτερη καθώς τα καλά θεμελιώδη και οι αποτιμήσεις αντισταθμίζονται από 
την επιδείνωση των μάκρο και την ανατίμηση του γεν 

Ελλάδα Ουδέτερη Δεδομένης της αβεβαιότητας που θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης του νέου 
προγράμματος,  διατηρούμε τη θέση μας σε Ουδέτερη. 

Αναδυόμενες Αγορές Ουδέτερη Η αγορά έχει προεξοφλήσει πολλά αρνητικά (επιβράδυνση ανάπτυξης, κερδοφορίας, εκροές κεφαλαίων) ωστόσο 
οι αποτιμήσεις και το momentum κερδοφορίας είναι ελκυστικότερες έναντι των ανεπτυγμένων. 

Βραζιλία Υποεπενδεδυμένη Η οικονομία θα παραμείνει σε ύφεση και η κερδοφορία αναθεωρείται πτωτικά. Οι αποτιμήσεις δεν είναι ελκυστι-
κές. 

Ρωσία Ουδέτερη 
Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις χώρες του G4 τίθενται υπό εξέταση μετά το κοινό μέτωπο απέναντι στο 
ISIS. Οι τιμές των πρώτων υλών παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι πολύ φθηνές αποτιμήσεις να 
δικαιολογούνται πλήρως. 

Ινδία Υπερεπενδεδυμένη 
Οι προσδοκίες για υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και αναδιάρθρωση της οικονομίας από την κυβέρνηση αυξάνονται, 
τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται δείχνουν μια οικονομία με δυναμική. Η κερδοφορία αναμένεται να 
αυξηθεί με τους υψηλότερους ρυθμούς μεταξύ των αγορών το 2016 

Κίνα Υποεπενδεδυμένη Η επιβράδυνση της οικονομίας, η υψηλή μόχλευση στην αγορά και οι κρατικές παρεμβάσεις λειτουργούν αποτρε-
πτικά για τοποθετήσεις. 

Κλαδικές Προτιμήσεις ΗΠΑ Υγεία και κυκλικά προϊόντα 
      

Ομόλογα     

Κρατικά ομόλογα ΗΠΑ Υποεπενδεδυμένη Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση καθώς έχουν προεξοφλήσει μεγάλη επιδείνωση της αμερικανικής οικονο-
μίας, η οποία δεν είναι στο βασικό μας σενάριο.  

Κρατικά ομόλογα Γερμα-
νίας Υποεπενδεδυμένη ΕΚΤ και αποπληθωριστικές πιέσεις συντηρούν τις αποδόσεις στη λήξη χαμηλά ωστόσο τα ρίσκα είναι προς τα 

πάνω. Στα τρέχοντα επίπεδα δεν αποζημιώνουν για τον κίνδυνο διάρκειας.  

Ομόλογα περιφέρειας 
Ευρωζώνης Ουδέτερη Διακρατούμε τις θέσεις στα ομόλογα χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης, καθώς η σταθερή ζήτηση από την 

ECB θα κρατά τις αποδόσεις σε χαμηλά αλλά ελκυστικά επίπεδα.  

Κρατικά ομόλογα ανα-
δυόμενων αγορών Ουδέτερη Αναβαθμίζουμε τη θέση μας σε ουδέτερη για να εκμεταλλευτούμε το υψηλότερο carry και τη σταθεροποίηση του 

δολαρίου. 

Εταιρικά ομόλογα επεν-
δυτικής διαβάθμισης Υπερεπενδεδυμένη Αναβαθμίζουμε τη θέση μας από ουδέτερη σε υπερεπενδεδυμένη λόγω ΕΚΤ και καλύτερης σχέσης ρίσκου απόδο-

σης. Προτίμηση σε εκδόσεις ευρώ. 

Εταιρικά ομόλογα υψη-
λών αποδόσεων Υποεπενδεδυμένη 

Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων, καθώς περιμένουμε αύξηση των χρεοκο-
πιών και διατήρηση των εκροών σε ένα περιβάλλον επιδεινούμενης εμπορευσιμότητας. Προτίμηση σε εκδόσεις 
ευρώ. 

      

Συνάλλαγμα     

EURUSD Υπέρ USD 
Η ισοτιμία EURUSD θα διανύσει μια περίοδο πιέσεων του δολαρίου, ωστόσο όποια ανοδική κίνηση από τα τρέχο-
ντα επίπεδα περιμένουμε να είναι ρηχή. Κίνηση άνω του 1,1450 θα οδηγήσει προς τη περιοχή του 1,20. Καθοδική 
διάσπαση του 1,1180 θα οδηγήσει στο 1,0850.  

EURGBP Ουδέτερη Η ισοτιμία θα παραμείνει εγκλωβισμένη στις εκτιμήσεις του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος παραβλέποντας 
θεμελιώδεις και τεχνικούς παράγοντες. 

USDJPY Υπέρ JPY 
Μεταβάλλουμε την θέση μας σε Υπέρ του JPY (από ουδέτερη) καθώς εκτιμούμε ότι το JPY θα ευνοηθεί   από την 
αποστροφή στον κίνδυνο και τον επαναπροσδιορισμό της νομισματικής πολιτικής της Fed, ενώ παραμένει υποτιμη-
μένο (βάση PPP) παρά την πρόσφατη άνοδο. 

      

Εμπορεύματα     

Χρυσός Ουδέτερη Μεταβάλλουμε σε ουδέτερη τη θέση μας (από υποεπενδεδυμένη) καθώς ο χρυσός περιμένουμε να κινηθεί σε 
εύρος λόγω της διατήρησης  των χαμηλών επιτοκίων που του προσδίδει χαμηλό κόστος ευκαιρίας. 

Πετρέλαιο Ουδέτερη Μεταβάλουμε σε ουδέτερη τη θέση μας (από υποεπενδεδυμένη) καθώς η πρόθεση των πετρελαιοπαραγωγών  να 
παγώσουν την παραγωγή προσφέρει στήριξη στις τιμές, ενώ τα θεμελιώδη της προσφοράς δείχνουν επιβράδυνση.  
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09 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ 

Η μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής της 
Τράπεζας Πειραιώς απέκτησε την πιστοποίηση ISO 9001:2008* 
από την TÜV HELLAS (Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 
100% θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group) 
για τις μεθοδολογίες που έχει αναπτύξει αναφορικά με τον 
σχεδιασμό και την επισκόπηση: 1. Μοντέλων Αξιολόγησης 
Επενδυτικών Επιλογών σε Ομόλογα, Μετοχές, και Αμοιβαία 
Κεφάλαια και 2. Προτύπων Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων. 
Πρόκειται για τη μοναδική πιστοποίηση στο είδος της στην 
ελληνική αγορά. 

*Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο πρότυπο για τη 
διαχείριση της ποιότητας και αφορά  
σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, 
ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος  
και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.  
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1. Σκοπός επένδυσης 
Στόχος η διατήρηση (όχι εγγύηση) του αρχικού κεφαλαίου μέσω 
ενός χαρτοφυλακίου πολύ χαμηλής μεταβλητότητας.  
Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι δύο έως τρία έτη. 
 
Επενδυτικό Προφίλ 
Ο επενδυτής αποδέχεται την πιθανότητα μικρής μείωσης της 
αρχικής αξίας του κεφαλαίου του, εκθέτοντας το χαρτοφυλάκιό του 
στον κίνδυνο των επιτοκίων προκειμένου να επιτύχει αποδόσεις 
που μπορεί να πλησιάζουν ή να καλύπτουν τον πληθωρισμό.  
Οι ανάγκες ρευστότητας μεσοπρόθεσμα είναι περιορισμένες. 
 
 
2. Σκοπός επένδυσης 
Στόχος η ελαφρά ενίσχυση του αρχικού κεφαλαίου  μέσω ενός χαρ-
τοφυλακίου χαμηλής μεταβλητότητας.  
Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι δύο έως τρία έτη. 
 
Επενδυτικό Προφίλ 
Ο επενδυτής αποδέχεται την πιθανότητα μικρής μείωσης της 
αρχικής αξίας του κεφαλαίου του, εκθέτοντας το χαρτοφυλάκιό του 
στον κίνδυνο των επιτοκίων προκειμένου να επιτύχει αποδόσεις 
που μπορεί να πλησιάζουν ή να καλύπτουν τον πληθωρισμό.  
Οι ανάγκες ρευστότητας μεσοπρόθεσμα είναι περιορισμένες. 
 
 
3. Σκοπός επένδυσης 
Στόχος η σταδιακή ενίσχυση του αρχικού κεφαλαίου μέσω ενός 
χαρτοφυλακίου μεσαίας μεταβλητότητας.  
Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι δύο έως τρία έτη. 
 
Επενδυτικό Προφίλ 
Ο επενδυτής αποδέχεται την πιθανότητα μείωσης της αρχικής 
αξίας του κεφαλαίου του, εκθέτοντας το χαρτοφυλάκιό του στον 
κίνδυνο των επιτοκίων και των μετοχών. Στοχεύει, έτσι, να 
ενισχύσει το εισόδημα που προκύπτει από το μη μετοχικό τμήμα 
του χαρτοφυλακίου του, με την υπεραξία του μετοχικού τμήματος, 
επιτυγχάνοντας αποδόσεις καλύτερες του πληθωρισμού.  
Οι ανάγκες ρευστότητας μεσοπρόθεσμα είναι περιορισμένες. 
 
 
4. Σκοπός επένδυσης 
Στόχος η ενίσχυση του  αρχικού κεφαλαίου μέσω ενός χαρτοφυλα-
κίου υψηλής μεταβλητότητας. 
Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι τρία έτη. 
 
Επενδυτικό Προφίλ 
Ο επενδυτής είναι διατεθειμένος να αναλάβει κίνδυνο σε μεγάλο 
τμήμα του κεφαλαίου του, εκμεταλλευόμενος τις τάσεις της 
οικονομίας και των αγορών, ώστε να επιτύχει σημαντικές 
αποδόσεις. 
Ανάγκες ρευστότητας μεσοπρόθεσμα δεν υπάρχουν. 
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Το παρόν έντυπο εκδόθηκε από την υπηρεσία 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 κείμε-
νο 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 παρα-
ληπτών 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 πα-
ρατίθενται 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 υπόκει-
νται 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, συνε-
πώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που εμπεριέ-
χονται 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 λαμβάνο-
νται σύμφωνα με αυτές. Ο Ομιλος 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 επισημαί-
νεται 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 από-
κτηση 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) Ενδεχο-
μένως να έχουν εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. Η Τράπεζα και οι λοιπές 
εταιρίες του Ομίλου της έχουν θεσπίσει, εφαρμόζουν και διατηρούν αποτελεσματική πολιτική, η οποία αποτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων συ-
γκρούσεως 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: 

 τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων, 

 εφόσον τα αριθμητικά στοιχεία αποτελούν προσομοίωση προηγούμενων επιδόσεων, οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή 
ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων, 

 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, 

 οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων, 

 η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου επεν-
δυτή 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 μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομο-
θεσία. 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. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 




