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Αυξάνουμε σταδιακά τον μετοχικό κίνδυνο 

στα χαρτοφυλάκια, προτιμώντας εκείνα τα 

reflation trades τα οποία δεν έχουν δείξει 

σημάδια υπερβολής (Ιαπωνία, αναδυόμενες 

αγορές, Ευρωζώνη). Περιορίζουμε την 

έκθεση σε εταιρικά ομόλογα, καθώς μας 

προβληματίζει η υψηλή μόχλευση σε 

περιβάλλον αύξησης κόστους δανεισμού. 

Ένα αδύναμο δολάριο μπορεί να αποδειχθεί 

πάλι ο καταλύτης για τις επενδύσεις ρίσκου.  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 
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Στην αρχή του 2016 λίγοι θα είχαν προβλέψει ότι το τέλος του έτους θα έβρισκε 

τον Ντόναλντ Τράμπ πρόεδρο των ΗΠΑ και ότι το Η.Β. θα είχε μπει σε τροχιά 

εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα λιγότεροι θα προέβλεπαν ότι στον 

απόηχο των γεγονότων αυτών ο S&P500 θα κατέρριπτε διαδοχικά ιστορικά υψη-

λά και θα έκλεινε το έτος με άνοδο 9%, ο Eurostoxx θα κατέγραφε άνοδο 21% 

από το Brexit με πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο (+60%) ενώ τα ασφαλή κα-

ταφύγια (χρυσός και κρατικά ομόλογα ΗΠΑ) θα δέχονταν σημαντικές πιέσεις. 

Είναι πιθανό να βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής της κυριαρχίας της νομισμα-

τικής πολιτικής που ξεκίνησε το 1998 με τη διάσωση του LTCM. Η μετάβαση αυτή 

φαίνεται να αρχίζει να προεξοφλείται με αφορμή την εκλογή Τράμπ στις ΗΠΑ. 

Βέβαια, οι βάσεις για το ράλι είχαν μπει πριν το καλοκαίρι με τη μεταστροφή 

στη νομισματική πολιτική από τη Fed, την πτώση του δολαρίου και την ανάκαμ-

ψη των πρόδρομων οικονομικών δεικτών σε ΗΠΑ, Ευρωζώνη και Κίνα. Ταυτό-

χρονα, υπήρξε ήδη αλλαγή στο ύφος της δημοσιονομικής πολιτικής. Η Ιαπωνική 

κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μεγάλο πακέτο δημοσιονομικών δαπανών, η ευρω-

παϊκή επιτροπή έδειξε μεγαλύτερη επιείκεια στα ελλείμματα του προϋπολογι-

σμού των περιφερειακών χωρών και η απόφαση για Brexit πυροδότησε τη συζή-

τηση στο Η.Β. για λήψη δημοσιονομικών μέτρων. 

‘Έτσι, μετά από ένα ξεκίνημα που χαρακτηρίστηκε από τους φόβους για μια 

ενδεχόμενη παγκόσμια ύφεση, το 2016 έκλεισε με αναπτερωμένες τις ελπίδες 

για επιτάχυνση της παγκόσμιας οικονομίας και με θετικό πρόσημο για τις επεν-

δύσεις ρίσκου. 

Το 2017 αναμένουμε να είναι το πρώτο έτος μετάβασης σε ένα λιγότερο εξαρ-

τώμενο από τη νομισματική πολιτική κόσμο. Η απεξάρτηση των αγορών από τις 

κεντρικές τράπεζες δεν θα είναι ομαλή και σε κάποιο σημείο θα δοκιμαστούν οι 

προσδοκίες των αγορών. 

01 
ΣΥΝΟΨΗ 

Το 2017 αναμένουμε να είναι το πρώτο έτος 

μετάβασης σε ένα λιγότερο εξαρτώμενο από  

τη νομισματική πολιτική κόσμο. Η απεξάρτηση 

των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες δεν  

θα είναι ομαλή και σε κάποιο σημείο θα 

δοκιμαστούν οι προσδοκίες των αγορών. 

Ξεκινώντας από υποεπενδεδυμένες θέσεις  

θα ξεκινήσουμε με μια σταδιακή και 

προσεκτική αύξηση του επενδυτικού κινδύνου, 

καθώς από τη μία πλευρά, σαν αρχή 

ενστερνιζόμαστε την ανάγκη για μια τέτοια 

δομική στροφή στην παγκόσμια οικονομία, 

αλλά από την άλλη ανησυχούμε ακόμα για  

τη διαδικασία προσαρμογής των αγορών και 

της οικονομίας στα νέα δεδομένα.  
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Οι προσδοκίες που απορρέουν από τη δημοσιονομική τόνωση, η οποία αναμένε-

ται να υιοθετηθεί από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, σε συνδυασμό με τη μετά-

βαση της Fed στην «κανονική» νομισματική πολιτική και τη συνέχιση της πολιτι-

κής της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ και την BoJ εκτιμάται ότι θα διαμορ-

φώσουν σε μεγάλο βαθμό το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Όμως, η ενδεχόμε-

νη επιβολή εμπορικών περιορισμών από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση και ο 

αυξανόμενος πολιτικός κίνδυνος στην Ε.Ε. στο πλαίσιο της πολιτικής του απομο-

νωτισμού αποτελούν σημαντική απειλή. 

Η αναμενόμενη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ στις ΗΠΑ στο 4,3% το 2017 από 

2,7% το 2016 και η ανάκαμψη της εταιρικής κερδοφορίας αναμένεται να ευνοή-

σουν τις μετοχές, ενώ η προοπτική λήψης μέτρων δημοσιονομικής επέκτασης  

δημιουργεί θετικούς καταλύτες.  

Ωστόσο, οι αποτιμήσεις στις αναπτυγμένες αγορές είναι ακριβές, με τον S&P500 

να διαπραγματεύεται 2 τυπικές αποκλίσεις υψηλότερα του μέσου όρου 10ετίας 

σε όρους Last12m P/E και Last12m P/BV. Η Ιαπωνία και οι αναδυόμενες αγορές 

εμφανίζονται να είναι πιο ελκυστικές σε επίπεδο αποτιμήσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό ξεκινώντας από υποεπενδεδυμένες θέσεις θα προχωρήσουμε 

με μια σταδιακή και προσεκτική αύξηση του επενδυτικού κινδύνου, καθώς από τη 

μια πλευρά, σαν αρχή ενστερνιζόμαστε την ανάγκη για μια τέτοια δομική στροφή 

στην παγκόσμια οικονομία, αλλά από την άλλη ανησυχούμε ακόμα για την διαδι-

κασία προσαρμογής των αγορών και της οικονομίας στα νέα δεδομένα.  

Αυξάνουμε την έκθεση στις μετοχές και μειώνουμε την έκθεση στα εταιρικά ομό-

λογα, διακρατώντας αυξημένη εκείνη σε μετρητά, ώστε να προστατευθούμε από 

την αύξηση της μεταβλητότητας.  

Στρεφόμαστε σε αξίες όπου το reflation trade δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί επαρ-

κώς, καθώς και στον εκτός ΗΠΑ κόσμο παρατηρούνται σημάδια επιτάχυνσης τα 

οποία, λόγω του «θορύβου» του Tramp, δεν έχουν προεξοφληθεί επαρκώς.  

Στο πλαίσιο αυτό προτιμούμε την Ιαπωνία (unhedged) και τις αναδυόμενες αγο-

ρές, ενώ αναβαθμίζουμε σε ουδέτερη τη θέση στην Ευρωζώνη και υποβαθμίζου-

με τις μετοχές ΗΠΑ σε υποεπενδεδυμένη.  

Στις ομολογιακές επενδύσεις ρίσκου μειώνουμε την έκθεση στα εταιρικά ομόλογα 

επενδυτικής διαβάθμισης, καθώς τα χαμηλά spread δεν προσφέρουν προστασία 

σε περιβάλλον αύξησης επιτοκίων ειδικά με τους ισολογισμούς των εταιρειών να 

παρουσιάζουν το υψηλότερο επίπεδο μόχλευσης των τελευταίων 15 ετών.  

Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στα κρατικά ομόλογα, καθώς προβλέ-

πουμε υψηλότερα επιτόκια σε ΗΠΑ (2,70%) και Γερμανία (0,50%). 

Στο συνάλλαγμα περιμένουμε ανοδικές τάσεις στην ισοτιμία EURUSD μέσα στην 

ζώνη 1,0200-1,1260, ωστόσο λόγω των πολιτικών κινδύνων δεν θα είναι συντηρή-

σιμες. Το USDJPY στην περιοχή του 114 είναι σε ισορροπία και ευνοείται η κίνηση 

σε εύρος 104-123 για το 2017 από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ η ισοτιμία EURGBP 

έχει υπερβάλει σημαντικά σε σχέση με την κυκλική δυναμική των δυο οικονομίων 

και οι αποτιμήσεις γίνονται πιο ελκυστικές για αγορά στερλίνας.  

Στα εμπορεύματα διατηρούμε ουδέτερη θέση στον χρυσό λόγω θεμάτων αποτί-

μησης σε σχέση με το δολάριο, ενώ στο πετρέλαιο αναζητούμε ευκαιρίες για τα-

κτικές τοποθετήσεις στο εύρος 45$-65$.  
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2.1 ΗΠΑ 

 Για το 2017 αναμένουμε ανάκαμψη για την αμερικανική οικονομία, η οποία 

όμως υπολείπεται από αυτή που εκτιμάται από τους αναλυτές, αλλά και 

κυρίως από αυτή που προεξοφλείται από τις αγορές. Συνεπώς, για το 2017 

αναμένουμε επιτάχυνση στο 2,2% από το 1,6% του 2016 (2,6% το 2015). Η 

μέση εκτίμηση των αναλυτών είναι στο 2,3% (από 2,1% πριν από την εκλογή 

Τραμπ), ενώ ενδιαφέρον έχει ότι στο στάδιο αυτό και οι εκτιμήσεις για το 

2018 βρίσκονται σταθερές στο 2,3%, το οποίο φανερώνει την επιφυλακτικό-

τητα των αναλυτών σε σχέση με τις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης.  

 Όλοι οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στα τέλη του 2016 σε 

επίπεδο υψηλότερο του μακροχρόνιου μέσου όρου και ταυτόχρονα χαρακτη-

ρίζονται από ανοδική τάση. Σε μεγάλο βαθμό οι δείκτες αυτοί (ISM, NFIB - 

Δείκτης Αισιοδοξίας Μικρών Επιχειρήσεων) αντανακλούν την αισιοδοξία που 

παρατηρείται και στις αγορές, αλλά και την πτώση του δολαρίου που παρατη-

ρήθηκε στο δολάριο την περίοδο Ιούλιος 2015 - Σεπτέμβριος 2016, η οποία 

ήταν αναζωογονητική για τη μεταποίηση αυξάνοντας τους δείκτες των πωλή-

σεων σε σχέση με τα αποθέματα. 

 Η «απάντηση» στον γρίφο του 2017 (κι ύστερα) θα εξαρτηθεί από το κατά 

πόσο η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στις αγορές, παράλληλα και με 

την ψευδαίσθηση χρήματος των καταναλωτών (money illusion) που επιφέ-

ρει η άνοδος των ονομαστικών μισθών (ενώ οι πραγματικοί μισθοί πέ-

φτουν), θα είναι αυτό-εκπληρούμενη και θα μετουσιωθεί σε αύξηση των 

πραγματικών επενδύσεων, αύξηση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια 

των πραγματικών μισθών, ενώ στο ενδιάμεσο οι αρνητικές συνέπειες του 

ισχυρότερου δολαρίου και του ανοδικού κόστους του χρήματος δεν θα είναι 

τέτοιες που να ακυρώσουν ή και να αντιστρέψουν τη θετική αυτή δυναμική. 

 Η οικονομία παραμένει στο πλαίσιο μιας «μετα-κρίσης» ισορροπίας, όπου η 

χαμηλή παραγωγικότητα (0,2% σε μέση ετήσια βάση) η ανάγκη για απομό-

χλευση (το χρέος των νοικοκυριών διαμορφώνεται στο 103% του διαθεσίμου 

εισοδήματός τους και στο 80% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί 

02 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οι προσδοκίες που απορρέουν από τη 

δημοσιονομική τόνωση, που αναμένεται  

να υιοθετηθεί από τη νέα αμερικανική 

κυβέρνηση σε συνδυασμό με τη μετάβαση 

της Fed στην «κανονική» νομισματική 

πολιτική και τη συνέχιση της πολιτικής της 

ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ και την 

BoJ εκτιμάται ότι θα διαμορφώσουν σε 

μεγάλο βαθμό το διεθνές οικονομικό 

περιβάλλον. Όμως, η ενδεχόμενη επιβολή 

εμπορικών περιορισμών από τη νέα 

αμερικανική κυβέρνηση και ο αυξανόμενος 

πολιτικός κίνδυνος στην Ε.Ε. στο πλαίσιο της 

πολιτικής του απομονωτισμού αποτελούν 

σημαντική απειλή.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 
Πραγματικό ΑΕΠ 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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μετά την κρίση του 2008 από το 65% στο 105% του ΑΕΠ) και άλλοι διαρθρωτι-

κοί παράγοντες (χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος και χαμηλή 

συμμέτοχη στο εργατικό δυναμικό) έχουν μειώσει τη μέση ανάπτυξη στο 2% 

από το, προ του 2007, 3%.  

 Η αναμενόμενη δημοσιονομική τόνωση από τη νέα διακυβέρνηση εκτιμούμε 

ότι θα επιδράσει θετικά στην οικονομία από το Β’ εξάμηνο του 2017 και 

ύστερα. Πιο συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης στο τέλος του 2017 

εκτιμούμε ότι θα διαμορφωνόταν χαμηλότερα κατά 0,2% δίχως την αναμενό-

μενη δημοσιονομική τόνωση. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα του συνολι-

κού προγράμματος δημοσιονομικής τόνωσης εξαρτάται από το μίγμα των 

μέτρων που θα εφαρμοστεί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋ-

πολογισμού του Κογκρέσο (CBO) η περικοπή των φορολογικών συντελεστών 

σε φυσικά πρόσωπα με χαμηλό εισόδημα και η αύξηση της δημόσιας δαπά-

νης που προορίζεται για έργα υποδομής έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή για 

την οικονομία. Από την άλλη πλευρά, η περικοπή των επιχειρηματικών φορο-

λογικών συντελεστών που επηρεάζει κυρίως την ταμιακή ρευστότητά των 

επιχειρήσεων και η περικοπή των φορολογικών συντελεστών σε φυσικά πρό-

σωπα με υψηλό εισόδημα έχουν χαμηλό πολλαπλασιαστή. Πρέπει να σημει-

ωθεί ότι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος δημοσιονομικής τόνω-

σης εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη σχετικά, καθώς αυτό εφαρμόζεται 

σε φάση ωρίμανσης του οικονομικού κύκλου.  

 Η ανάκαμψη των επενδύσεων (ιδίως στις επιχειρήσεις του ενεργειακού κλά-

δου) κι η επιτάχυνση του ρυθμού ενίσχυσης των δημόσιων δαπανών εκτιμού-

με ότι θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Ο ρυθμός 

ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης θα μεταβληθεί σε μικρό βαθμό διότι 

μια πιθανή αρνητική επίδραση από την αύξηση των τιμών ενέργειας θα μπο-

ρούσε να αντισταθμιστεί από τη διαφαινόμενη επιτάχυνση στον ρυθμό αύξη-

σης των ονομαστικών μισθών (χρηματική ψευδαίσθηση - money illusion).  

Στο ενδεχόμενο, όμως που οι καταναλωτές εστιάσουν την προσοχή τους στην 

πτώση των πραγματικών μισθών (καθώς ο πληθωρισμός αυξάνεται ταχύτε-

ρα), τότε ενδεχομένως να επικρατήσουν στην κατανάλωση πτωτικοί κίνδυνοι. 

Η συγκρατημένη συνέχιση της αύξησης των τιμών ενέργειας, όμως, εκτιμού-

με ότι θα επιδράσει θετικά στην αμερικανική οικονομία, διότι θα συμβάλλει 

στην ανάκαμψη των επενδύσεων του ενεργειακού κλάδου.  

 Ο γενικός πληθωρισμός (των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών) εκτι-

μούμε ότι θα διαμορφωθεί προς το 2,1% στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκει-

ας του 2017, λόγω κυρίως του θετικού αποτελέσματος βάσης που θα προκύ-

ψει από την αύξηση στις τιμές της ενέργειας στην αρχή και των τροφίμων 

αργότερα. Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός θα υστερήσει προς το 1,8%, 

λόγω των διαρθρωτικών αδυναμιών οι οποίες, ακόμα και σε ένα θετικό σενά-

ριο, για το 2017, θα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές. Παράλληλα, το πο-

σοστό ανεργίας εκτιμούμε ότι θα παραμείνει χαμηλότερα του 5,0% (ή πολύ 

κοντά στο 5,0%) κατά τη διάρκεια του 2017, λόγω του ταχύτερου ρυθμού 

ανάπτυξης. Ο ρυθμός ενίσχυσης των μισθών επιταχύνθηκε στο τέλος του 

2016 και διαμορφώθηκε σε υψηλό επίπεδο (2,9%). Όμως, λόγω του πολύ 

χαμηλού ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό εκτι-

μούμε ότι είναι δύσκολο να υπερβεί σε διατηρήσιμη βάση το 3,0%. 

 Η ήπια εξέλιξη του δομικού πληθωρισμού εκτιμούμε ότι θα οδηγήσει τη Fed 

σε δύο αυξήσεις (κατά 25μβ η κάθε μία) του βασικού επιτοκίου της, ως πι-

θανότερο σενάριο για το 2017. Επιπλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδε-

χόμενο της λήψης μιας αρχικής απόφασης για τη μείωση του μεγέθους των 

επανεπενδύσεων των λήξεων των τίτλων που κατέχει στον ισολογισμό της. 

Βέβαια, ο αριθμός των αυξήσεων του βασικού επιτοκίου από τη Fed εκτιμού-

με ότι θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και το είδος της δημοσιονομικής τόνωσης 

που θα αποφασιστεί από τη νέα κυβέρνηση, καθώς και από το χρονικό σημείο 

που αυτή θα αρχίσει να επιδρά ενισχυτικά στην οικονομία. Πέρα από τη συνέ-

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 
Παραγωγικότητα Εργασίας 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5 
Αγορά Εργασίας 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση  
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χιση της ενίσχυσης της ισοτιμίας του δολαρίου και την αύξηση του κόστους 

χρήματος, η ενδεχόμενη επιβολή εμπορικών δασμών, αλλά και η κυοφορού-

μενη πολιτική αβεβαιότητα (που συνδέεται με τη νέα κυβέρνηση) εγκυμονεί 

σοβαρούς κινδύνους για την επιχειρηματική εμπιστοσύνη. 

 Για το 2017 παραμένουμε επιφυλακτικοί και θεωρούμε ότι οι κίνδυνοι που 

προκύπτουν από την ενδεχόμενη συνέχιση της ενδυνάμωσης του δολαρίου, 

της αύξησης του κόστους δανεισμού, αλλά και από την ενδεχόμενη επιβολή 

περιορισμών στο διεθνές εμπόριο είναι πιθανό να υπερκεράσουν τη θετική 

επίδραση από την αναμενόμενη υιοθέτηση επεκτατικής δημοσιονομικής 

πολιτικής. Επομένως, εκτιμούμε ότι είναι δύσκολο η οικονομία να επανέλθει 

σε διατηρήσιμη βάση σε περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται από τον υψηλό-

τερο ρυθμό ανάπτυξης που επικρατούσε πριν από τη μεγάλη κρίση του 2008. 

Συνεπώς, είναι πιθανό η νέα διακυβέρνηση να στραφεί υπέρ του λιγότερο 

ισχυρού δολαρίου, ώστε να συμβάλλει στη στήριξη του μεταποιητικού το-

μέα και στη συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος. 

 

 

2.2 Ευρωζώνη 

 Για το 2017 αναμένουμε μικρή επιβράδυνση στο 1,6% από το 1,7% του 

2016 (1,9% 2015). Παρόμοια επιβράδυνση εκτιμούμε ότι θα καταγραφεί 

στην ιδιωτική και τη δημόσια κατανάλωση, καθώς και στις επενδύσεις. Τα 

οικονομικά δεδομένα στο στάδιο αυτό συνηγορούν σε επιτάχυνση, καθώς 

όλοι οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στα τέλη του 2016 σε 

επίπεδο υψηλότερο του μακροχρόνιου μέσου όρου και ταυτόχρονα χαρακτη-

ρίζονται από ανοδική τάση. Στους υπολογισμούς μας έχουμε συμπεριλάβει 

ένα σχετικά υψηλό βαθμό πολιτικής αβεβαιότητας (πιθανή εκλογική ενίσχυ-

ση των πολιτικών κομμάτων που χαρακτηρίζονται από έντονα ευρωσκεπτικι-

στική ρητορική στις μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης), αλλά και μια μεγαλύτερη 

πιθανότητα ενός ασθενέστερου QE προς το τέλος του 2017.  

 Η δυναμική των οικονομικών στοιχείων, αλλά και το ενδεχόμενο μιας δη-

μοσιονομικής χαλάρωσης σαν αντίβαρο του πολιτικού κινδύνου θα μπο-

ρούσαν να προκαλέσουν θετική έκπληξη. 

 Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ θα συνεχίσει να επιδρά θετικά 

καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς το 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΗΠΑ: Μακροοικονομικές Εκτιμήσεις 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 

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

  Πραγματικά Στοιχεία         Εκτιμήσεις  

  2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2015 2016 2017 
  

Πραγματικό ΑΕΠ 0,8 1,4 3,5 1,9 2,0 3,0 2,5 2,5 2,6 1,6 2,2 

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

Επενδύσεις -3,3 -7,9 3,0 10,7 -1,0 7,0 5,0 3,0 5,0 -1,5 2,5 

Δημόσιες Δαπάνες 1,7 -1,7 0,8 1,2 1,5 1,5 3,0 3,0 1,9 0,9 1,5 

Εξαγωγές -0,7 1,8 10,0 -4,3 -3,0 -1,0 5,0 3,0 0,1 0,5 0,5 

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

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

Core PCE PI 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 1,7 1,3 1,7 1,8 

Ποσοστό Ανεργίας 4,9 4,9 4,9 4,7 4,8 4,7 4,6 4,6 5,3 4,9 4,7 

Fed - Παρεμβατικό Επιτόκιο 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 1,00 1,25 1,25 0,50 0,75 1,25 
        

  

ΓΡΑΦΗΜΑ 6 
Ισοτιμία USD & Μεταποίηση 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2546

48

50

52

54

56

58

60

ISM Mεταποίησης (Α)

Σταθμσμένη Ισοτιμία USD-DXY (%,Y/Y) με 
χρονική υστέρηση 6 μηνών (Δ)

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 



11                 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     Επενδυτική Στρατηγική 

κόστος του δημόσιου και του ιδιωτικού δανεισμού θα συγκρατείται σε σχετι-

κά χαμηλό επίπεδο. Αντίθετα, η αύξηση του πολιτικού κινδύνου (καθώς θα 

πραγματοποιηθούν εκλογές σε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και ίσως και στην 

Ιταλία), οι διαδικασίες για το «Brexit» και η ενδεχόμενη επιβολή εμπορικών 

περιορισμών από τη νέα αμερικανική διακυβέρνηση αποτελούν κινδύνους, 

οι οποίοι ενδέχεται να ανακόψουν την παρούσα θετική δυναμική 

 Ο γενικός πληθωρισμός εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί ελαφρώς υψηλότερα 

του 1,5% στο μεγαλύτερο μέρος του 2017, κυρίως λόγω του θετικού αποτελέ-

σματος βάσης που θα προκύψει από την αύξηση στις τιμές της ενέργειας και 

των τροφίμων. Όμως, εκτιμούμε ότι είναι πολύ δύσκολο για το δομικό πληθω-

ρισμό να ανέλθει στο επίπεδο αυτό, λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας και 

του σχετικά χαμηλού ρυθμού αύξησης των μισθών. Επιπλέον, η τραπεζική 

χρηματοδότηση έχει ανακάμψει σε μέτριο βαθμό για να μπορεί να υποστηρίξει 

τη ζήτηση. Το ποσοστό ανεργίας εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί ελαφρώς χα-

μηλότερα του 9,5%, καθώς ο σχετικά χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης δεν επαρκεί 

για να το οδηγήσει σε υποχώρηση υπό του 9,0% εντός του 2017.  

 Η ΕΚΤ αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση του 2016 να προχωρήσει σε 

χρονική επέκταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης έως το τέλος του 

2017, με μηνιαίο μέγεθος αγορών τίτλων ύψους 60 δισ. ευρώ (αντί των 80 

δισ. ευρώ που θα ισχύει έως τον Μάρτιο του 2017). Οι πρόσφατες μακροοι-

κονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ (που δημοσιεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2016) 

αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της περαιτέρω χρονικής επέκτασης του προ-

γράμματος (το 2018, με πιθανώς μικρότερο μέγεθος αγορών), καθώς ο πλη-

θωρισμός εκτιμάται ότι θα αποκλίνει του επιθυμητού στόχου έως τις αρχές 

του 2019. Όμως, η εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης για 

σχετικά μακρύ χρονικό διάστημα ενδεχομένως να αποτελέσει ανασταλτικό 

παράγοντα για την πραγματοποίηση της δημοσιονομικής προσαρμογής και 

των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση της 

μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας κάποιων χωρών της Ευρωζώνης.  

 H πιθανή συνέχιση της απότομης επιτάχυνσης του πληθωρισμού στη Γερμα-

νία και σε άλλες χώρες εγείρει αυξημένες αμφιβολίες για την αναγκαιότητα 

συνέχισης του προγράμματος, καθιστώντας εμφανέστερες τις έντονες διαφο-

ρές που επικρατούν μεταξύ των οικονομιών των χωρών του πυρήνα της Ευ-

ρωζώνης και εκείνων της περιφέρειάς της. Οι χώρες του πυρήνα ενδεχομένως 

να σημειώσουν υψηλότερο πληθωρισμό σε πιο διατηρήσιμη βάση, που σε 

συνδυασμό με το πολύ χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που εμφανίζουν διαχρο-

νικά, καθιστούν επιθυμητή τη μετάβαση σε σφιχτή νομισματική πολιτική. Αντί-

θετα, η προσωρινού χαρακτήρα επιτάχυνση του πληθωρισμού στις χώρες της 

περιφέρειας, το πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας που επικρατεί και η επιβεβλη-

μένη προσπάθεια της δημοσιονομικής προσαρμογής και των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων χρειάζονται τη συνέχιση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής. 

Η αντιμετώπιση της πληθωριστικής αυτής απόκλισης μεταξύ του κέντρου και 

της περιφέρειας αποτελεί κομβικό παράγοντα για την πορεία της Ευρωζώνης.  

 Στον βαθμό που η απόκλιση αυτή θα αποτελέσει μοχλό για ταχύτερη μείωση 

του QE, αλλά και γενικότερη αμφισβήτηση της ισχύος της ΕΚΤ, θα λειτουργή-

σει αρνητικά για την Ευρωζώνη. Στον βαθμό, όμως, που οι αποκλίσεις στον 

πληθωρισμό βοηθήσουν την σύγκλιση του κόστους παραγωγής μεταξύ κέ-

ντρου και περιφέρειας και κατά συνέπεια των εσωτερικών ανισορροπιών στα 

ισοζύγια πληρωμών, τότε θα μπορούσε να συντελέσει θετικά.  

 Παράλληλα αναγκαία παραμένει και η θεσμική θωράκιση της ΕΖ, όπου μέσα 

από μια χρονιά εκλογικών αναμετρήσεων και Brexit, είναι αναγκαίο να δια-

φανούν τάσεις προς μια ουσιαστικότερη ενοποίηση, χωρίς ένα τυφλό, 

«μηχανικό» δημοσιονομικό «περιτύλιγμα». Στην αντίθετη περίπτωση είναι 

πιθανή η αναζωπύρωση του «ευρωπαϊκού κινδύνου» με αρνητικές επιπτώ-

σεις στην επιχειρηματική και επενδυτική εμπιστοσύνη.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 7 
Πραγματικό ΑΕΠ 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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Εξέλιξη Τιμών 
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Τραπεζική Χρηματοδότηση 
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2.3 Ηνωμένο Βασίλειο 

 To 2016, o ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 2,1% (2015: 2,2%), ενώ για 

το 2017 αναμένουμε επιβράδυνση του ρυθμού σε επίπεδο ελαφρώς χαμηλό-

τερο του 1,5%, σύμφωνα και με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών, 

κυρίως λόγω της συρρίκνωσης των επενδύσεων εξαιτίας του «Brexit». Ο 

πληθωρισμός εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 2,5% κατά τη διάρ-

κεια του 2017, λόγω της διολίσθησης της ισοτιμίας της στερλίνας και των 

αυξημένων διεθνών τιμών της ενέργειας και των τροφίμων.  

 Η ΤτΑ εκτιμούμε ότι θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο της στο 0,25% για μα-

κρύ χρονικό διάστημα, καθώς η αυξημένη αβεβαιότητα που προκύπτει από 

το «Brexit» υπερβαίνει τις ανησυχίες από την άνοδο του πληθωρισμού. Επι-

πλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί κάποια απόφαση από την ΤτΑ για περαιτέ-

ρω αύξηση του μεγέθους του ενεργητικού της (από τις 435 δισ. στερλίνες) για 

την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το «Brexit».  

 Το βασικό διακύβευμα των όρων του «Brexit» θα είναι η εξασφάλιση της 

πρόσβασης στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά για κάποιους κρίσιμους τομείς της 

οικονομίας, όπως είναι ο χρηματοπιστωτικός και εκείνος των αυτοκινήτων. 

Επιπλέον, μεγάλη πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η στάση που θα τηρήσουν 

ενόψει του «Brexit» η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία. Στην περίπτωση πλήρους 

αποκοπής από την κοινή αγορά της Ε.Ε. η εμπορική δραστηριότητα του Η.Β. 

θα μειωθεί σημαντικά, οδηγώντας σε συρρίκνωση του ελλείμματος του ισοζυ-

γίου τρεχουσών συναλλαγών, αλλά και σε επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυ-

ξης. Στην περίπτωση αυτή, η βρετανική κυβέρνηση θα επιδιώξει προνομιακές 

εμπορικές συμφωνίες με άλλες μεγάλες οικονομίες (όπως των ΗΠΑ).  

 

2.4 Ιαπωνία 

 Με ετήσιο ρυθμό 1,0% περίπου αναπτύχθηκε η οικονομία κατά το Γ΄ τρίμηνο 

του 2016 (Γ΄ τρίμ. 15: 2,1%), στηριζόμενη κυρίως στις καθαρές εξαγωγές, ενώ 

αξιοσημείωτη ήταν και η συμβολή της κατανάλωσης και των ιδιωτικών επεν-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Ευρωζώνη: Μακροοικονομικές Εκτιμήσεις 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 

  Q/Q-% Y/Y-% 
 

  Πραγματικά Στοιχεία        Εκτιμήσεις  

  2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2015 2016 2017 
  

Πραγματικό ΑΕΠ 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 1,9 1,7 1,6 

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

Επενδύσεις -0,7 0,3 0,7 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 2,2 2,5 1,5 

Δημόσιες Δαπάνες 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 1,4 1,9 1,7 

Εξαγωγές 1,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,3 2,2 1,9 

Εισαγωγές -0,1 1,1 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 6,9 2,9 1,9 

Πληθωρισμός 0,0 0,0 0,3 0,7 1,7 1,7 1,7 1,5 0,0 0,3 1,6 

Ποσοστό Ανεργίας 10,3 10,1 9,9 9,7 9,5 9,4 9,3 9,2 10,9 10,1 9,4 

EKT - Παρεμβατικό Επιτόκιο 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 
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δύσεων σε ακίνητα. Συνεπώς, το 9μηνο του 2016, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθη-

κε κατά 0,8% (9μηνο 15: 1,3%). Βάσει των προβλέψεων του ΔΝΤ και τις συ-

γκλίνουσες εκτιμήσεις στο Bloomberg, η οικονομία προβλέπεται να αναπτυ-

χθεί το 2016 με ρυθμό 0,9%-1,0% (2015: 1,2%) και με 0,8%-1,1% το 2017.  

 Παρόμοια εξέλιξη προδιαγράφεται και από την πορεία του πρόδρομου επιχει-

ρηματικού δείκτη Τάνκαν. Η τιμή του δείκτη για τις μεγάλες επιχειρήσεις της 

μεταποίησης αυξήθηκε το Δ΄ τρίμηνο του 2016 στο 10 έναντι 6 κατά τα πρώτα 

3 τρίμηνα του τρέχοντος έτους, ενώ για το Α΄ τρίμηνο του 2017 εκτιμάται 

μικρή υποχώρησή του στο 8. Το 2015 η τιμή του δείκτη κυμάνθηκε στο 12-15. 

Επιπλέον, ενθαρρυντική ένδειξη για το προσεχές διάστημα αποτελεί η αναρ-

ρίχηση, τον Ιανουάριο του πρόδρομου επιχειρηματικού δείκτη Nikkei PMI 

στον τομέα της μεταποίησης, στο υψηλότερο σημείο του τελευταίου χρόνου.  

 Μείωση της αξίας του εμπορίου της με τον υπόλοιπο κόσμο κατέγραψε το 

2016 η Ιαπωνία, εξέλιξη που ωστόσο εκτιμάται πως μετριάστηκε προς το τέ-

λος του χρόνου λόγω της σημαντικής διολίσθησης του νομίσματός της (που 

αντιστάθμισε την έντονη ανατίμηση που είχε καταγραφεί στα μέσα του 

έτους). Ειδικότερα, το 2016 οι εξαγωγές σε γιεν περιορίστηκαν κατά 7,4% 

(2015: 3,4%) και οι εισαγωγές κατά 15,9% (2015: -8,7%) με αποτέλεσμα να 

προκύψει εμπορικό πλεόνασμα αξίας 4,07 δισ. γιεν (2015:έλλειμμα 2,79 δισ.).  

 Πολύ χαλαρή αναμένεται να παραμείνει η νομισματική πολιτική. Προκειμέ-

νου η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (ΤτΙ) να επιτύχει το μεσομακροπρόθεσμο 

στόχο για τον πληθωρισμό (2%) εισήγαγε τη σύνδεση του προγράμματος πο-

σοτικής χαλάρωσης με «τον έλεγχο της καμπύλης αποδόσεων», ο οποίος ερμη-

νεύεται ως έλεγχος επί των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων. 

Αυτό επιδιώκεται αντίστοιχα μέσω του επιτοκίου που χρεώνει στις καταθέσεις 

που η ίδια δέχεται (σήμερα: -0,10%) και μέσω της απόδοσης των δεκαετών 

κρατικών ομολόγων (σήμερα επιθυμεί να βρίσκεται πλησίον του μηδενός και 

εκτιμά ότι με αγορές 80 τρισ. γιεν, ετησίως, μπορεί να το επιτύχει).  

 Παρόλα αυτά, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποκλίνει σημαντικά έναντι 

του στόχου του 2% της ΤτΙ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τον Δεκέμ-

βριο του 2016 υποχώρησε στο 0,3% (Νοέμ. 16: 0,5%), ενώ αφαιρουμένων των 

νωπών τροφίμων διαμορφώθηκε στο -0,2% (Νοέμ. 16: -0,4%). Η ΤτΙ εκτιμά ότι 

ο στόχος του πληθωρισμού θα επιτευχθεί στις αρχές του 2019.  

 Παράλληλα, η δημοσιονομική πολιτική παραμένει επεκτατική. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί που υιοθετήθηκαν για το 

δημοσιονομικό έτος 2016 οι οποίοι αύξησαν τις δαπάνες κατά περίπου 4 τρισ. 

γιεν και των οποίων η επίδρασή στην οικονομία αναμένεται να φανεί εντονό-

τερα το Α΄ μισό του 2017 (καθώς το δημοσιονομικό έτος 2016 λήγει στις 

31/3/17).  

 Σημαντικές προκλήσεις για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις αποτελούν, μεταξύ 

άλλων, η επιτυχής προσαρμογή τους στις τεχνολογικές εξελίξεις και η μεταρ-

ρύθμιση στον τομέα της εργασίας (από ένα μοντέλο «δια βίου απασχόλησης 

σε μία εταιρεία» προς αυτό που θα σχετίζεται με συγκεκριμένη θέση εργασί-

ας και θα επιτρέπει τη μετακίνηση των εργαζομένων μεταξύ εταιρειών).  

 Συνεπώς, η αναπτυξιακή δυναμική εκτιμάται ότι το 2017 θα παραμείνει μέ-

τρια, χωρίς σημαντική ενίσχυση συγκριτικά με το 2016. Θα ευνοηθεί από την 

επεκτατική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική και την ενδεχόμενη 

αποδυνάμωση του γιεν έναντι του δολαρίου. Ταυτόχρονα, όμως, το υψηλό 

δημόσιο χρέος και ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός θα παραμείνουν. Τέλος, 

επισημαίνεται η αβεβαιότητα που προκύπτει από τη στροφή της οικονομικής 

πολιτικής στις ΗΠΑ ιδίως στη συναλλαγματική ισοτιμία και στο εμπόριο.  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 14 
ΤτΙ: Σύνολο Ενεργητικού (σε τρισ. γιεν) 

Πηγή: Datastream | Οικονομική Ανάλυση  
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2.5 Κίνα 

 Με ρυθμό 6,7% αναπτύχθηκε το 2016 η οικονομία (2015: 6,9%), με τα 3 πρώτα 

τρίμηνα να αναπτύσσεται με ρυθμό 6,7% ετησίως και το τελευταίο με 6,8%. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής 2016-2020, ο στόχος για το 

ρυθμό ανάπτυξης το 2016 ήταν να κινηθεί «μεταξύ του 6,5%-7,0%», ενώ για τα 

επόμενα έτη προβλέπει οριακή επιβράδυνσή του χωρίς, ωστόσο, να βρεθεί υπό 

του 6,5%. Για το 2017 ο στόχος αυτός κρίνεται γενικά εφικτός, καθώς τόσο οι 

συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών στο Bloomberg, όσο και οι πρόσφατες 

προβλέψεις του ΔΝΤ διαμορφώνονται στο 6,4%-6,5%.  

 Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορεί και η εξέλιξη των λιανικών πωλήσεων 

και της βιομηχανικής παραγωγής εντός του 2016. Αναλυτικότερα, οι λιανικές 

πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,4% (2015: 10,7%) και η βιομηχανική παραγωγή 

κατά 6,0% (2015: 6,1%). Επιπλέον, ο πρόδρομος δείκτης Caixin PMI στη μεταποί-

ηση τον Ιανουάριο του 2017 διαμορφώθηκε στο 51, παραμένοντας για έβδομο 

διαδοχικό μήνα άνω του ορίου του 50 που διαχωρίζει τη φάση της επέκτασης 

από εκείνη της συρρίκνωσης. Η ανάπτυξη της οικονομίας το 2016 στηρίχθηκε 

κυρίως στην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική που ευνόησε τις επενδύσεις 

στις υποδομές και στον χώρο των ακινήτων ταυτόχρονα με την ταχεία δανειακή 

επέκταση και την περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση του υψηλού εταιρι-

κού χρέους, ιδίως των κρατικών εταιρειών. Η κρατική στήριξη εκτιμάται ότι θα 

συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του 2017.  

 Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα συρρικνώθηκαν το 2016 κατά σχεδόν $320 δισ. 

(2015: $-513 δισ.) και το γουάν υποχώρησε έναντι του δολαρίου κατά περίπου 

7,0% (2015: -4,6%). Ωστόσο, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 7,7% (2015: -3,0%) και 

οι εισαγωγές κατά 5,6% (2015: -14,3%). Η μείωση των συναλλαγματικών διαθε-

σίμων οδήγησε στην ελεγχόμενη διολίσθηση του γουάν, έτσι ώστε να αποφευ-

χθεί η αρνητική επίδραση στην εσωτερική ζήτηση που αποτελεί βασικό παράγο-

ντα ανάπτυξης σύμφωνα με τον νέο οικονομικό προγραμματισμό.  

 Βασικό καταλύτη των εξελίξεων το 2017 θα αποτελέσει η νέα οικονομική πολι-

τική των ΗΠΑ, ιδίως στο εμπόριο. Ενδεχόμενη επιβολή υψηλών δασμών στα 

κινεζικά προϊόντα θα περιορίσει περαιτέρω τις κινεζικές εξαγωγές με άμεση 

δυσμενή επίδραση στον ρυθμό ανάπτυξης της Κίνας εντείνοντας το ενδεχόμενο 

ανάλογης αντίδρασης από τις κινεζικές αρχές. Όμως, στην περίπτωση που η 

Κίνα κατορθώσει στη συνέχεια να καλύψει σημαντικό μέρος του εμπορίου που 

χαθεί από τις ΗΠΑ (λόγω της υιοθέτησης της πολιτικής του προστατευτισμού) 

μπορεί να αποτελέσει θετικό παράγοντα για την κινεζική οικονομία.  

 Η αναμενόμενη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου της Fed θα καταστήσει 

ελκυστικότερες τις επενδύσεις σε δολάρια ενισχύοντας την πίεση στο γουάν και 

τον προβληματισμό σχετικά με το ύψος του αποδεκτού ποσοστού διολίσθησης 

του γουάν και της μείωσης των συναλλαγματικών διαθεσίμων προκειμένου να 

μην αυξηθεί το κόστος των εισαγόμενων πρώτων υλών και κατά συνέπεια του 

πληθωρισμού (που διαμορφώθηκε στο 2,1% τον Δεκέμβριο).  

 Η μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων καθιστά το γουάν πιο ευάλωτο 

σε κερδοσκοπικές πιέσεις και παράλληλα αφαιρεί από την παγκόσμια οικο-

νομία ένα θεσμικό πάροχο ρευστότητας (αρνητικό QE). Επιπλέον, η υποτίμη-

ση του γουάν αυξάνει την πιθανότητα εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, καθώς 

θα αυξάνονται οι φωνές στη νέα κυβέρνηση σχετικά με «τον μη δίκαιο εμπο-

ρικό ανταγωνισμό» που επιφέρει το φτηνότερο γουάν. Οι δυνάμεις αυτές 

αποτελούν πολύ σημαντικό κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία και τις αγο-

ρές, καθώς είναι αυτοτροφοδοτούμενες και συμβάλλουν σε ανοδικές πιέσεις 

στο κινεζικό κόστος χρήματος σε ένα περιβάλλον πολύ υψηλής μόχλευσης.  

 Ταυτόχρονα, οι υφιστάμενες προκλήσεις παραμένουν. Μεταξύ άλλων, ο ομαλός 

εξορθολογισμός των τιμών των ακινήτων, η απαιτούμενη αναδιάρθρωση του 

ΓΡΑΦΗΜΑ 16 
Πραγματικό ΑΕΠ 

Πηγή: TR Datastream, Bloomberg | Οικονομική Ανάλυση 
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χρηματοπιστωτικού συστήματος, το υψηλό εταιρικό χρέος (ιδίως των κρατικών 

εταιρειών), αλλά και η χωρίς έντονους κλυδωνισμούς μετάβαση προς το νέο 

αναπτυξιακό πρότυπο που αποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενισχυμένη 

εγχώρια κατανάλωση έναντι των εξαγωγών και των επενδύσεων. 

 Συμπερασματικά, με την προϋπόθεση ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι 

στα κινεζικά προϊόντα δεν θα μεταβληθεί σημαντικά, οι διαμορφούμενες 

κατά το 2016 τάσεις στην κινεζική οικονομία αναμένεται το 2017 γενικά να 

συνεχιστούν με το ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται πλησίον το 6,5%. Η 

πιθανή εκλογή της νέας κυβερνητικής ομάδας από το διεξαγόμενο κάθε 5 

χρόνια συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος που έχει προγραμματιστεί για 

τον προσεχή Νοέμβριο, εκτιμάται πως δεν θα επιφέρει ουσιαστικές διαφο-

ροποιήσεις στην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική.  

 

2.6 Ρωσία 

 H οικονομία της Ρωσίας απορρόφησε τους κραδασμούς από τις διακυμάνσεις 

των τιμών πετρελαίου, καθώς και από τις κυρώσεις που είναι ακόμη σε ισχύ, 

με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημάδια πρώιμης ανάπτυξης για το 2017. 

 Το 9μηνο του 2016, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε με μικρότερη ένταση στο 

0,7% ετησίως από αντίστοιχη μείωση 3,7% το 9μηνο του 2015, ενώ για το έτος 

εκτιμάται περιορισμός της ύφεσης στο 0,2%. Για το 2017, η οικονομική δραστη-

ριότητα αναμένεται να σημειώσει θετικό ρυθμό μετά από 2 χρόνια ύφεσης 

και συγκεκριμένα το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,2%. 

 Οι αρχές έχουν δρομολογήσει μεσοπρόθεσμα τις αναγκαίες, αλλά φιλόδοξες 

δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό να προσαρμοστούν στις μειωμένες 

πλέον τιμές του πετρελαίου.  

 Οι πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας σηματοδοτούν τη βελτίωση στην οικονο-

μική δραστηριότητα, καθώς τους 2 τελευταίους μήνες του έτους ο δείκτης βιο-

μηχανικής παραγωγής σημείωσε βελτίωση αποκλίνοντας από τις προσδοκίες.  

 Τον Δεκέμβριο, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας διατήρησε αμετάβλητο το 

παρεμβατικό επιτόκιο στο 10%, διατηρώντας στάση αναμονής. Εκτιμάται ότι 

το πρώτο 6μηνο του τρέχοντος έτους η τάση αποπληθωρισμού θα πραγματο-

ποιηθεί, αφήνοντας περιθώριο για πιθανή μείωση του παρεμβατικού επιτοκί-

ου το δεύτερο 3μηνο του έτους.  

 Τον Δεκέμβριο, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 5,4% σημειώνοντας ιστορικά χα-

μηλό για κλείσιμο έτους. Η ενδυνάμωση του ρουβλίου, καθώς και η καλή 

γεωργική χρονιά συνέβαλλαν θετικά στην αποδυνάμωση των τιμών, συγκλί-

νοντας τον πληθωρισμό προς στον στόχο της Κεντρικής Τράπεζας. 

 Στον εξωτερικό τομέα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να παρα-

μείνει πλεονασματικό, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα τα επόμενα έτη, καθώς η 

ανάκαμψη των εισαγωγών ξεπερνά την αύξηση των εισπράξεων από εισαγωγές.  

 

2.7 Ελλάδα 

 Στο πρώτο 3μηνο του έτους αναμένεται να δημοσιευτούν τα συνολικά στοι-

χεία, τα οποία θα επιβεβαιώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 

2016 και θα παρέχουν μια ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί το 

2017. Κρίσιμες, βέβαια, για την πορεία της οικονομίας σε μακροοικονομικό 

και δημοσιονομικό επίπεδο εξακολουθούν να είναι η πορεία ολοκλήρωσης 

της δεύτερης αξιολόγησης, η εκταμίευση των δόσεων του προγράμματος, η 

εφαρμογή μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και η λήψη νέων μέτρων δημο-

σιονομικής προσαρμογής. 

Πηγή: Datastream | Οικονομική Ανάλυση  

ΓΡΑΦΗΜΑ 19 
Πραγματικό ΑΕΠ και τιμή πετρελαίου 

ΓΡΑΦΗΜΑ 20 
Πραγματικό ΑΕΠ (% ρυθμός μεταβολής)  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ| Οικονομική Ανάλυση 
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 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πραγματικό ΑΕΠ του  

Γ’ 3μηνου 2016 σε 3μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,8% σημειώνοντας θετικό 

ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1,8%. Η τάση αυτή υποδεικνύει για το 9μηνο οριακή 

άνοδο του ΑΕΠ της τάξεως του 0,2% ΥοΥ. Η άνοδος του ΑΕΠ το Γ’ τρίμηνο συν-

δέεται με αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 4,7%, λόγω ανόδου της ιδιωτι-

κής κατανάλωσης και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Αντίθετα, αρνητικά 

συνέβαλε η μεταβολή των αποθεμάτων, καθώς ο ακαθάριστος σχηματισμός 

κεφαλαίου μειώθηκε κατά 16,9%. Στο εξωτερικό εμπόριο η αύξηση των εξα-

γωγών κατά 10,2% και των εισαγωγών κατά 12,0% οδήγησε σε θετικό εμπορι-

κό ισοζύγιο ύψους €194 εκατ., αξία που υπολείπεται της αντίστοιχης του  

Γ’ 3μηνου του 2015, όταν όμως είχαν επιβληθεί capital controls και είχαν πε-

ριοριστεί οι εισαγωγές κατά 14,1%. 

 Συμφωνά με τις εκτιμήσεις μας το 2016 αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κοντά 

στο 0,4%, ενώ παράλληλα δημιουργείται θετικό carry over effect για το 2017 

και ενισχύονται οι προοπτικές ανάπτυξης σε επίπεδο κοντά στο 2,0%. 

 Παράλληλα, ο πληθωρισμός έκλεισε το 2016 στο -0,8% έναντι -1,7% το 2015, 

ενώ ο εναρμονισμένος ΔΤΚ παρουσίασε μηδενική μεταβολή έναντι -1,1% το 

2015 (επιβεβαιώνοντας τις σχετικές προβλέψεις μας για το έτος). Για το 2017 

προβλέπουμε μηδενικό πληθωρισμό και θετική μεταβολή του εναρμονισμέ-

νου ΔΤΚ κατά 0,8%. Τον Δεκέμβριο, ο πληθωρισμός για πρώτη φορά μετά από 

45 μήνες δεν ακολούθησε την αποπληθωριστική του πορεία και παρουσίασε 

μηδενική μεταβολή σε ετήσια βάση (Δεκ.’15: -0,2%, Νοε.’16: -0,9%). Ταυτό-

χρονα, οριακά θετική ήταν η ετήσια μεταβολή του εναρμονισμένου δείκτη 

τιμών καταναλωτή (0,3%, Δεκ.’15: 0,4%, Νοε.’16: -0,2%).  

 Βελτιωμένη είναι η εικόνα του δείκτη οικονομικού κλίματος τo 2016, ο οποίος 

διαμορφώθηκε στις 91,3 μνδ. έναντι 89,4 μνδ. το 2015, καθώς οι δείκτες επι-

χειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες βελτιώθηκαν, ο 

δείκτης λιανικού εμπορίου επέστρεψε σε θετικό επίπεδο, ενώ αντίθετα ο 

δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών περιορίστηκε και ο δείκτης επιχειρηματι-

κών προσδοκιών στις κατασκευές διατηρήθηκε ουσιαστικά αμετάβλητος σε 

αρνητικά επίπεδα.  

 Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΟ, σε ταμειακά τροποποιημένη 

βάση, o κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 

παρουσίασε έλλειμμα ύψους €-1,1 δισ. έναντι στόχου για έλλειμμα της τάξε-

ως των €-3,6 δισ. και έναντι ελλείμματος €-3,5 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 

2015. Η καλύτερη εικόνα έναντι του στόχου οφείλεται τόσο στις χαμηλότερες 

δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά €-791 εκατ. (μείωση των δαπα-

νών του τακτικού προϋπολογισμού κατά €-329 εκατ., αλλά και μείωση των 

δαπανών ΠΔΕ κατά €-462 εκατ.), όσο και στην υπέρβαση των καθαρών εσό-

δων κατά €1,7 δισ., καθώς η αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογι-

σμού κατά €1,9 δισ. (κυρίως λόγω της αύξησης των φορολογικών εσόδων 

κατά €1,7 δισ.) υπερκέρασε τη μείωση των εσόδων του ΠΔΕ κατά €-198 εκατ.. 

Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 δια-

μορφώνεται σε €4,4 δισ., έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα €2,0 

δισ. και έναντι του πρωτογενούς πλεονάσματος €2,3 δισ. το 2015. 

 Τέλος, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε το Γ’ 3μηνο του 2016 στο 22,6% 

έναντι 24,0% το αντίστοιχο 3μηνο του 2015, καθώς η απασχόληση αυξήθηκε 

κατά 1,8% και οι άνεργοι μειώθηκαν κατά -5,9%. Συνολικά το 9μηνο το ποσο-

στό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 23,5% του εργατικού δυναμικού, επίπεδα 

στα οποία αναμένουμε να κινηθεί το ποσοστό ανεργίας συνολικά για το 2016. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τον Οκτώβριο το ποσοστό ανεργίας βάσει 

εποχικά διορθωμένων στοιχείων, διαμορφώθηκε στο 23,0% έναντι 24,5% τον 

Οκτ.’15 (Σεπ.’16: 23,1%). Για το 2017 το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μει-

ωθεί περαιτέρω στο 21,9%. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ| Οικονομική Ανάλυση  

ΓΡΑΦΗΜΑ 21 
Δείκτες Τιμών Καταναλωτή (ετήσια % μεταβολή) 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή-DG ECFIN| Οικονομική Ανάλυση  
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 Η διάσωση του Long Term Capital Management από τη Fed το φθινόπωρο του 

1998 ξεκίνησε μια εποχή όπου η νομισματική πολιτική και παράλληλα ο χρη-

ματοπιστωτικός τομέας έπαιξαν ένα κομβικό ρόλο στην εξέλιξη των αγορών 

και των οικονομιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βιώσαμε 2 σημαντικές κρίσεις 

και παγκόσμιες υφέσεις αλλά και, τελικά, μια σημαντική απόδοση των βασι-

κών αξιών (μετοχών και ομολόγων). Παράλληλα, όμως, η εστίαση στη ρευστό-

τητα και όχι στην πραγματική οικονομία οδήγησε σε στασιμότητα στα πραγ-

ματικά μέσα εισοδήματα, σε οικονομική ανισότητα και άνοδο των λαϊκίστικών 

κινημάτων & πολιτικών, οι οποίες, με εμπροσθοφυλακή την εκλογή του κ. 

Τραμπ στις ΗΠΑ, σκιαγραφούν μια απομάκρυνση από το νομισματικό μοντέλο 

και επικέντρωση στην πραγματική οικονομία με αιχμή τη δημοσιονομική τό-

νωση. Η στροφή αυτή έχει οδηγήσει μια σημαντική ευφορία στις αγορές, κα-

θώς σωστά προεξοφλούν ότι το νέο μοντέλο μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο 

ισορροπημένη και διατηρήσιμη οικονομική επιτάχυνση.  

 Η «απάντηση» στον γρίφο του 2017 (κι ύστερα) θα εξαρτηθεί από το κατά 

πόσο η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος που παρατηρείται στις αγορές και 

σε σημαντικούς πρόδρομους οικονομικούς δείκτες, θα είναι, αρχικά τουλάχι-

στον, αυτοεκπληρούμενη και η μετάβαση στο νέο μοντέλο ομαλή. Οι πρόσφα-

τες τάσεις των αγορών, το δυνατό δολάριο και το υψηλότερο κόστος χρήμα-

τος, δεν υποστηρίζονται από το παρόν περιβάλλον που παραμένει όπως και το 

2016, με υψηλή μόχλευση, χαμηλή παραγωγικότητα, και χαμηλή ταχύτητα 

κυκλοφορίας του χρήματος. Υπενθυμίζουμε ότι το υπόδειγμα της νομισματι-

κής τόνωσης είχε αρχίσει να εμφανίζει σημάδια κορεσμού από το 2015 όπου 

ξεκινώντας από το σημείο μιας ταυτόχρονης άσκησης υπερ-χαλαρής νομισμα-

τικής πολιτικής από 3 κεντρικές τράπεζες (Fed, ECB, BoJ) παράλληλα με την 

δήλωση πρόθεσης των ΗΠΑ για περιορισμό της πολιτικής αυτής, δημιούργησε 

συνθήκες συναλλαγματικού πολέμου και τριγμών σε μια παγκόσμια απομο-

χλούμενη οικονομία χωρίς ουσιαστική (πέρα από την νομισματική) ώθηση. Oι 

τριγμοί αυτοί οδήγησαν τη Fed να αναθεωρήσει σημαντικά μέσα στο 2016 την 

επιστροφή στην κανονικότητα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η υποχώρηση του 

κόστους του δολαριακού δανεισμού και του δολαρίου, προκαλώντας έτσι  

03 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ξεκινάμε σταδιακή και προσεκτική αύξηση 

των μετοχών στα χαρτοφυλάκια, καθώς 

ενστερνιζόμαστε την ανάγκη για μια δομική 

στροφή στην παγκόσμια οικονομία, αλλά 

από την άλλη ανησυχούμε ακόμα για τη 

διαδικασία προσαρμογής των αγορών και 

της οικονομίας στα νέα δεδομένα. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 24 
Δείκτες επενδυτικού κλίματος για τις μεγάλες οικο-
νομίες (ISM, PMI) 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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εν μέρει τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την οικονομική επιτάχυν-

ση που βιώνουμε σήμερα. 

 Έτσι σε ένα μεταβατικό στάδιο, θα μπορούσε να παρατηρηθεί μια σημαντική 

αύξηση της μεταβλητότητας, καθώς τελικά το ζητούμενο για την αύξηση των 

μεσαίων εισοδημάτων και την τόνωση της μεταποίησης στις ΗΠΑ μπορεί να 

έρθουν υστέρα από μια περίοδο οικονομικού απομονωτισμού και σημαντικής 

υποτίμησης του δολαρίου, έτσι ώστε να μεταφερθεί παραγωγική δυναμικότη-

τα από την Ασία στις ΗΠΑ, ενώ αντίθετα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

για μια ενδυνάμωση της ασιατικής κατανάλωσης. 

 Θεωρούμε το 2017 ένα μεταβατικό έτος, όπου, στην πορεία προς ένα νέο, 

μη νομισματικό κόσμο, σε κάποιο σημείο θα δοκιμαστούν οι προσδοκίες 

των αγορών. Η βαλβίδα ασφάλειας του παγκοσμίου χρηματοπιστωτικού συ-

στήματος μπορεί να καταστεί, όπως και το 2016 το δολάριο και οι προσδοκίες 

για ενίσχυση αυτού να μην εκπληρωθούν. Παράλληλα και η Fed θα πρέπει να 

διατηρήσει μια σχετικά ηπία στάση, και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον ανοδι-

κού πληθωρισμού, που όμως θα προκαλείται κατά το μεγαλύτερο του μέρος 

από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. 

 Στο πλαίσιο αυτό ξεκινώντας από υποεπενδυμενες θέσεις θα προχωρήσου-

με με μια σταδιακή και προσεκτική αύξηση του επενδυτικού κινδύνου, κα-

θώς από τη μια πλευρά, σαν αρχή ενστερνιζόμαστε την ανάγκη για μια τέ-

τοια δομική στροφή στην παγκόσμια οικονομία, αλλά από την άλλη ανησυ-

χούμε ακόμα για την διαδικασία προσαρμογής των αγορών και της οικονο-

μίας στα νέα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό στρεφόμαστε σε αξίες όπου το re-

flation trade δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί επαρκώς, καθώς και στον εκτός ΗΠΑ 

κόσμο παρατηρούνται σημάδια επιτάχυνσης τα οποία, λόγω του «θορύβου» 

του Tramp, δεν έχουν προεξοφληθεί επαρκώς.  

 Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου αυξάνουμε την έκθεση στις μετοχές, ωστόσο 

διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση και περιμένουμε καλύτερες αποτιμή-

σεις ή σαφέστερες ενδείξεις εκπλήρωσης ή μη του θετικού σεναρίου. 

 Στις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές αυξάνουμε την έκθεση μας στην Ιαπωνί-

α (χωρίς αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου) και την Ευρωζώνη, μειώ-

νοντας αντίστοιχα έκθεση στις μετοχές ΗΠΑ, καθώς εκτιμούμε ότι, σε αντίθε-

ση με τις μετοχές ΗΠΑ, οι αποτιμήσεις των δύο πρώτων αγορών δεν έχουν 

ενσωματώσει τη βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης και κερδοφορίας, αλλά και 

τη θετική επίδραση της υποτίμησης των νομισμάτων τους στη διάρκεια του 

προηγούμενου έτους και των (ακόμα) χαλαρών νομισματικών πολιτικών. Σε 

κλαδικό επίπεδο διατηρούμε την προτίμηση στην Τεχνολογία, καθώς συνδυά-

ζει ισχυρούς ρυθμούς αύξησης κερδοφορίας με ελκυστικές αποτιμήσεις. Από 

την άλλη μειώνουμε την έκθεση μας στη μικρή κεφαλαιοποίηση λόγω απώλει-

ας του αποτιμησιακού πλεονεκτήματος έναντι της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, 

μετά το εντυπωσιακό ράλι το τελευταίο 3μηνο του έτους. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 25 
Case Shiller PE για τον S&P500 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στις αναδυόμενες αγορές, λόγω της 

θετικής δυναμικής των οικονομιών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, 

ωστόσο κατοχυρώνουμε κέρδη για λόγους διαχείρισης ρίσκου. Διατηρούμε 

την προτίμηση στην αγορά της Ρωσίας, λόγω θετικού momentum κερδοφορί-

ας και ελκυστικών αποτιμήσεων. 

 Στα κρατικά ομόλογα διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση, καθώς εκτι-

μούμε ότι τα μακροχρόνια επιτόκια θα κινηθούν υψηλότερα με αποτέλεσμα 

οι προσδοκώμενες αποδόσεις για το επόμενο διάστημα να είναι αρνητικές. 

Ωστόσο, σε ενδεχόμενη ανοδική έξαρση πάνω από το 2,70% σχεδιάζουμε να 

αυξήσουμε την έκθεση με στόχο την καλύτερη αντιστάθμιση του μετοχικού 

ρίσκου του χαρτοφυλακίου. Προτιμούμε τα κρατικά ομόλογα αναδυομένων 

αγορών (ουδέτερη θέση), καθώς τα spreads παραμένουν ικανοποιητικά και τα 

θεμελιώδη είναι βελτιωμένα σε σχέση με το παρελθόν. 

 Το τρέχον σημείο του οικονομικού κύκλου δεν ευνοεί ιστορικά τα εταιρικά 

ομόλογα, ενώ οι μοχλευμένοι ισολογισμοί δημιουργούν προβληματισμό σε 

περιβάλλον αύξησης των επιτοκίων. Έτσι αποφασίζουμε να υποβαθμίσουμε 

την υπερεπενδεδυμένη θέση στα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης 

σε ουδέτερη. Προτιμούμε τα ομόλογα σε δολάριο, λόγω ελκυστικότερων απο-

τιμήσεων. Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στα ομόλογα υψηλών απο-

δόσεων, καθώς οι αποτιμήσεις έχουν αποκλίνει σημαντικά από τα θεμελιώδη. 

 Στο συνάλλαγμα, βασιζόμενοι σε οικονομικά στοιχεία περιμένουμε αρχικώς 

ανοδικές πιέσεις στο EURUSD μέσα στη ζώνη 1,0200-1,1260. Ωστόσο, μακρο-

χρόνια, οι φυγόκεντρες τάσεις στην Ευρωζώνη κάνουν μη συντηρήσιμες τις 

ανοδικές εξάρσεις του ευρώ και πιο πιθανή την επαναπροσέγγιση του 

1,0500 προς το τέλος του έτους.  

 Στο USDJPY θεωρούμε ότι η ισοτιμία στην περιοχή του 114 είναι σε ισορρο-

πία, καθώς οι παράγοντες που σχετίζονται με τη σχετική δυναμική της ιαπωνι-

κής οικονομίας αντισταθμίζονται από τους παράγοντες που σχετίζονται με την 

επεκτατική νομισματική πολιτική που συνεχίζει να προάγει η BoJ. Ευνοείται η 

κίνηση σε εύρος 104-123.  

 Εκμεταλλευόμαστε ανοδικές κινήσεις στην ισοτιμία EURGBP για αγορά 

στερλίνας, καθώς στα τρέχοντα επίπεδα έχουν προεξοφληθεί πολλά από τα 

ρίσκα που αντιμετωπίζει η οικονομία του Η.Β. από το Brexit, ενώ η κυκλική 

δυναμική των οικονομιών ευνοεί τη στερλίνα. Οι τεχνικοί δείκτες δίνουν σήμα 

πώλησης με στόχο το 0,7700. 

 Ο χρυσός μπορεί να ευνοηθεί βραχυπρόθεσμα από ένα ασθενέστερο δολά-

ριο και μια πιο ήπια Fed, ωστόσο η τιμή στα τρέχοντα επίπεδα δεν έχει ενσω-

ματώσει την ενδυνάμωση του δολαρίου από το 2014, ενώ η κερδοσκοπική 

ζήτηση έχει μειωθεί σημαντικά.  

 Το πετρέλαιο εκτιμούμε ότι θα προσφέρει ευκαιρίες για τακτικές τοποθετή-

σεις στη διάρκεια του έτους, καθώς θα κινηθεί σε εύρος 45$-65$. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Επενδυτικές θέσεις 

Πηγή: Επενδυτική Στρατηγική 

Κατηγορία Επένδυσης  Αλλαγή Επενδυτική Θέση  

Μετοχές  Υποεπενδεδυμένη  ↑ 

Κρατικά Ομόλογα  Υποεπενδεδυμένη    

Εταιρικά Ομόλογα  
Επενδυτικής Αξιολόγησης 

Ουδέτερη 
↓ 

Εταιρικά Ομόλογα  
Υψηλών Αποδόσεων  

Υποεπενδεδυμένη  
  

Ομόλογα  
Αναδυομένων Αγορών  

Ουδέτερη  
 

Μετοχές  
Αναδυομένων Αγορών  

Υπερεπενδεδυμένη  
  

Μετρητά  Υπερεπενδεδυμένη  ↓ 

EURUSD  Ουδέτερη  ↑ 

USDJPY  Ουδέτερη  ↓ 

EURGBP  Υπέρ GBP  ↓ 

Χρυσός  Ουδέτερη   

Πετρέλαιο  Ουδέτερη    
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4.1 Κρατικά Ομόλογα: Η σφικτότερη νομισματική πολιτική της Fed, το μικρό-

τερο QE της ΕΚΤ και η επιτάχυνση του πληθωρισμού θα οδηγήσουν υψηλότε-

ρα τα μακροχρόνια επιτόκια του δολαρίου και του ευρώ  

 Οι αποδόσεις στη λήξη των κρατικών ομολόγων ΗΠΑ και Γερμανίας το  

Δ’ 3μηνο ενισχύθηκαν από τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από το 

αποτέλεσμα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών και έκλεισαν ελαφρώς 

υψηλότερα του 2,40% και του 0,20% αντίστοιχα. Η βελτίωση των πρόδρο-

μων οικονομικών δεικτών, οι εκτιμήσεις για την επιτάχυνση του πληθωρι-

σμού και για τη δημοσιονομική τόνωση στις ΗΠΑ, καθώς και η διάθεση για 

ανάληψη ρίσκου οδήγησαν τα επιτόκια υψηλότερα.  

 Για το επόμενο 6μηνο περιμένουμε τα επιτόκια της αμερικανικής 10ετίας να 

κινηθούν ανοδικά, λόγω αύξησης του πληθωρισμού, σχετικής επιτάχυνσης 

της αμερικανικής οικονομίας και μείωσης των τοποθετήσεων από επενδυ-

τές. Το άνω εύρος της κίνησης ορίζεται από τη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

μας, δίκαιη τιμή του 2,70%. Επιπλέον, το επιτόκιο της αμερικανικής 10ετίας 

αποκλίνει σε αξιοσημείωτο βαθμό σε σχέση με τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης 

(περίπου 3,7%) του ονομαστικού ΑΕΠ της τελευταίας 5ετίας.  

 Δεδομένης της επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του  

Γ’ 3μήνου, εκτιμούμε ότι το 2016 η οικονομία των ΗΠΑ κινήθηκε με ρυθμό 

ανάπτυξης 1,6%, ο οποίος είναι ο χαμηλότερος από τη μεγάλη ύφεση του 

2008-2009. Για το 2017, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμούμε ότι θα διαμορφω-

θεί στο 2,2% (εκτιμήσεις Οικονομικής Ανάλυσης).  

04 
ΟΜΟΛΟΓΑ Αναμένουμε οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις 

των ομολόγων ΗΠΑ να κινηθούν προς το 

2,70%. Τα επιτόκια στα γερμανικά bunds θα 

αναρριχηθούν στο 0,50%. Προτιμούμε τα 

εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης 

εκδοτών ΗΠΑ, ενώ βρίσκουμε ευκαιρίες στα 

κρατικά ομόλογα αναδυομένων 

οικονομιών.  

Αποδόσεις 10ετίας ΗΠΑ  
& Πληθωριστικές προσδοκίες ΗΠΑ 

ΓΡΑΦΗΜΑ 26 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

'12 '13 '14 '15 '16 '16

Αμερικανική δεκαετία (αριστ.) USD SWAP 5Y5Y (δεξ.)

ΓΡΑΦΗΜΑ 27 
Συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναλυτών για ΑΕΠ ΗΠΑ 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Οι νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις της Fed αφήνουν ανοιχτό το ενδεχό-

μενο της αύξησης του βασικού επιτοκίου της 2 φορές (κατά 25μβ η κάθε 

φορά) εντός του 2017, ασκώντας πίεση στο κοντινό μέρος της καμπύλης.  

 Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια του Δ’ 3μήνου 

γεγονός που αποτυπώθηκε και στις πληθωριστικές προσδοκίες. Εκτιμούμε 

ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά προς τον στόχο της Fed 

(2,0%), δημιουργώντας πιέσεις στο μακροχρόνιο μέρος της καμπύλης. Ω-

στόσο η άνοδος μπορεί να αποδειχθεί παροδική, καθώς ο δομικός πληθωρι-

σμός δεν φαίνεται να μπορεί να ξεπεράσει το 1,80%.  

 Οι τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα ΗΠΑ συνεχίζουν να μειώνονται με 

επιταχυνόμενο ρυθμό. Οι επενδύσεις ξένων επενδυτών του επίσημου τομέα 

σε US Treasuries κατέγραψαν ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο του 2014 και 

έκτοτε υποχωρούν. Οι ρευστοποιήσεις επιταχύνθηκαν από τον περασμένο 

Μάιο, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις ρευστοποιήσεις από 

την Κίνα, πιθανόν στην προσπάθειά της να σταματήσει την υποτίμηση του 

γουάν. Στη δυναμική αυτή προστέθηκε πρόσφατα και η εντεινόμενη ρητορι-

κή από μέλη της Fed υπέρ της σταδιακής μείωσης του ισολογισμού της Κε-

ντρικής Τράπεζας με εφαλτήριο το 1,00% στο Fed Funds rate.  

 Αρνητικές ενδείξεις παρουσιάζουν και οι κερδοσκοπικές θέσεις short σε US 

Treasuries, οι οποίες βρίσκονται στα υψηλότερα ιστορικά επίπεδα.  

 Με αυτά τα δεδομένα, η κλίση της καμπύλης των αμερικανικών επιτοκίων 

θα γίνει περισσότερο απότομη (bear steepening). 

 Τεχνικά, σε εβδομαδιαίο επίπεδο το yield της αμερικανικής 10ετίας βρίσκε-

ται σε υπερ-αγορασμένα επίπεδα, και θα μπορούσε να κάνει μια στάση στα 

τρέχοντα επίπεδα (2,46% - 2,35%) πριν κινηθεί και πάλι ανοδικά. Σε μηνιαίο 

επίπεδο, η ανοδική κίνηση των yields, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2016 

και εντάθηκε μετά τις αμερικάνικες εκλογές, θα μπορούσε να συνεχιστεί 

καθώς κανένας από τους τεχνικούς δείκτες (RSI, MACD, DMI) δεν βρίσκεται 

σε υπερ-αγορασμένα επίπεδα. Βέβαια θα θέλαμε να επισημάνουμε την 

δυνατή αντίσταση που βρίσκεται κοντά στο 2,6% και είναι το επάνω εύρος, 

ενός πολυετούς καθοδικού καναλιού, το οποίο δεν θα είναι εύκολο να δια-

σπαστεί ανοδικά. 

 Παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, καθώς 

οι προσδοκόμενες αποδόσεις για το επόμενο διάστημα είναι αρνητικές. 

 Στην Ευρωζώνη, ο συνδυασμός του σχετικά χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης και 

συνέχισης έως τα τέλη του 2017 της εφαρμογής του προγράμματος της πο-

σοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, καθώς και της αυξανόμενης πολιτικής 

αβεβαιότητας, δικαιολογεί τη διατήρηση του επιτοκίου στη γερμανική 

10ετία σε (πολύ) χαμηλό επίπεδο. 

 Δεδομένης της επιβράδυνσης που σημειώθηκε στο ρυθμό ανάπτυξης κατά 

τη διάρκεια των Β’ και Γ’ 3μήνων, το 2016 εκτιμούμε η οικονομία της Ευρω-

ζώνης κινήθηκε με ρυθμό ανάπτυξης 1,7%, ενώ για το 2017 εκτιμούμε ότι 

θα επιβραδυνθεί στο 1,6% (εκτίμηση Οικονομικής Ανάλυσης).  

 Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης ανακάμπτει σταδιακά και εκτιμούμε ότι θα 

διαμορφωθεί ελαφρά υψηλότερα από το 1,5% κατά τη διάρκεια του 2017. 

Ωστόσο, αυτή η επιτάχυνση του πληθωρισμού ενδεχομένως θα είναι προσωρι-

νή (λόγω των αυξημένων διεθνών τιμών της ενέργειας και των τροφίμων), 

καθώς το υψηλό ποσοστό ανεργίας, η υποτονική αύξηση της πιστωτικής επέ-

κτασης και ο χαμηλός ρυθμός αύξησης των μισθών δεν μπορούν να υποστηρί-

ξουν την επιτάχυνση του πληθωρισμού από την πλευρά της ζήτησης. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 28 
Επενδύσεις σε US Treasuries  
(επίσημος τομέας και Κίνα) 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 29 
Θέσεις Short σε 10yr US Treasury Futures 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 30 
Αποδόσεις 10ετίας Γερμανίας & Πληθωριστικές  
προσδοκίες ΕΖ 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.60

2.80

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

'12 '13 '14 '15 '16

Γερμανική δεκαετία (αριστ.) EUR SWAP 5Y5Y (δεξ.)



22                 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     Επενδυτική Στρατηγική 

 Η ΕΚΤ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου τη συνέχιση της εφαρ-

μογής του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης έως τα τέλη του 2017, με 

μικρότερο όμως μέγεθος αγορών. Η απόφαση αυτή ενδεχομένως είναι 

τιμολογημένη στα τρέχοντα επίπεδα. Η πολιτική αβεβαιότητα στην Ευρω-

ζώνη θα παραμείνει έντονη. Η πιθανή υποβάθμιση της πιστωτικής διαβάθ-

μισης των περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης, οι επερχόμενες εκλογές 

σε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και ίσως στην Ιταλία και οι διαπραγματεύ-

σεις για το «Brexit» θα κρατήσουν σε υψηλό επίπεδο τη ζήτηση για 

«ασφαλή καταφύγια» και θα συγκρατήσουν τις ανοδικές πιέσεις στο επιτό-

κιο της γερμανικής 10ετίας. 

 Για το επόμενο 6μηνο περιμένουμε τα επιτόκια της γερμανικής 10ετίας να 

κινηθούν υψηλότερα, λόγω της σημαντικής επιτάχυνσης του γερμανικού 

πληθωρισμού. Η ανοδική κίνηση μπορεί να φθάσει και να ξεπεράσει το 

0,50% (δίκαιη τιμή βάση μακροοικονομικού μοντέλου), ειδικά στο ενδεχό-

μενο που οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη μεταφραστούν σε πιο 

επιθετική ρητορική στην ΕΚΤ. 

 Η απόκλιση των πληθωρισμών σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη το τελευταίο 6μηνο 

δεν έχει αποτυπωθεί στα 10ετή επιτόκια ΗΠΑ—Γερμανίας με αποτέλεσμα 

το spread να έχει αναρριχηθεί σε νέο πολυετές υψηλό. Η αντιστροφή της 

τάσης αυτής μπορεί να δώσει το έναυσμα για αναρρίχηση της γερμανικής 

10ετίας μέχρι το 0,70%. 

 Επιπλέον, το επιτόκιο της γερμανικής 10ετίας αποκλίνει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό σε σχέση με τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης (περίπου 3,1% για τη Γερ-

μανία και περίπου 1,9% για το σύνολο της Ευρωζώνης) του ονομαστικού 

ΑΕΠ της τελευταίας 5ετίας. 

 Τεχνικά σε εβδομαδιαίο επίπεδο το yield της Ευρωπαϊκής 10ετίας θα μπο-

ρούσε να συνεχίσει λίγο ακόμη ανοδικά, καθώς οι τεχνικοί δείκτες παρότι 

κοντά, δεν είναι σε υπερ-αγορασμένα επίπεδα. Βέβαια το πρόσφατο υψη-

λό του 0,50% είναι κάπως δύσκολο να διασπαστεί, καθώς είναι το επάνω 

μέρος ενός καθοδικού καναλιού, το οποίο έρχεται από το καλοκαίρι του 

2008 με yields κοντά στο 4,7%. Σε μηνιαίο επίπεδο η ανοδική κίνηση των 

yields θα μπορούσε να συνεχιστεί, καθώς κανένας από τους τεχνικούς δεί-

κτες που παρακολουθούμε δεν βρίσκεται σε υπερ-αγορασμένα επίπεδα. 

Βέβαια η αντίσταση του 0,50% ισχύει και εδώ, με αμέσως επόμενη το 

0,78%. 

 Παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι στα γερμανικά κρατικά ομόλογα, κα-

θώς πιστεύουμε πως στα τρέχοντα επίπεδα οι αποδόσεις στη λήξη δεν 

αποζημιώνουν τους επενδυτές για τον κίνδυνο διάρκειας που εμπεριέ-

χουν. 

 

4.2 Ομόλογα περιφέρειας Ευρωζώνης:  

 Τα spreads των ομολόγων των περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης διευ-

ρύνθηκαν το τελευταίο 3μηνο του έτους με τη μεγαλύτερη άνοδο να παρα-

τηρείται στα ιταλικά, λόγω της ανησυχίας των επενδυτών για τις πολιτικές 

εξελίξεις στη χώρα και το μέλλον του τραπεζικού κλάδου. Για το σύνολο 

του έτους τα ομόλογα της περιφέρειας παρουσίασαν σημαντικές αποκλί-

σεις. Τα ισπανικά και ιρλανδικά spreads διατηρήθηκαν χαμηλά, καθώς οι 

οικονομίες τους αναπτύχθηκαν με υψηλούς ρυθμούς, ενώ στον αντίποδα 

τα ιταλικά και πορτογαλικά spreads κινήθηκαν ανοδικά καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του έτους, καθώς οι οικονομίες τους κατέγραψαν ασθενείς ρυθμούς 

ανάπτυξης για ακόμα ένα έτος επιδεικνύοντας κόπωση στις προσπάθειες 

μεταρρύθμισης των οικονομιών τους. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 32 
Spreads ομολόγων περιφέρειας Ευρωζώνης 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 31 
Απόκλιση spreads και πληθωρισμού 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Η ύπαρξη ενός πρόθυμου αγοραστή (ΕΚΤ) για τα ομόλογα των περιφερειακών 

κρατών της Ευρωζώνης είναι ο βασικός τροφοδότης για την παραμονή των 

spreads στα σημερινά επίπεδα. Ωστόσο, ήδη από τη συνεδρίαση του Δεκεμβρί-

ου η ΕΚΤ έβαλε στο τραπέζι, με την απόφαση της να περιορίσει τις αγορές 

ομολόγων από τον Μάρτιο κατά 20 δισ. ευρώ, τη συζήτηση για τον σταδιακό 

περιορισμό του προγράμματος αγοράς ομολόγων. Αν οι πληθωριστικές πιέσεις 

διατηρηθούν, η ΕΚΤ θα δεχθεί πιέσεις να τερματίσει το πρόγραμμα αγοράς 

ομολόγων στο τέλος του έτους, γεγονός που θα δημιουργήσει ανοδικές πιέσεις 

στα επιτόκια, περισσότερο της περιφέρειας. 

 Οι προπορευόμενοι δείκτες σηματοδοτούν επιτάχυνση της οικονομίας και του 

πληθωρισμού στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις 

θα είναι πιο έντονες στον πυρήνα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πιέσεις προς 

την ΕΚΤ για ταχύτερη έξοδο από τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης. 

 Το 2016 οι ευρωπαϊκές αρχές επέδειξαν σημαντική ευελιξία στη διαχείριση 

των προβληματικών τραπεζών, ακυρώνοντας επί της ουσίας την εφαρμογή 

της οδηγίας του bail in. Αν ωστόσο δεν εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των 

τραπεζών το πρόβλημα δεν θα λυθεί και κάποια στιγμή θα ενταθούν ξανά 

οι πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Δεδομένης της αλληλεξάρτη-

σης κρατών και τραπεζών, οι τριγμοί στον τραπεζικό κλάδο μπορεί να επη-

ρεάσουν και το κόστος δανεισμού των κρατών.  

 Ωστόσο, ο πιο σημαντικός κίνδυνος, φέτος στην Ευρωζώνη θα είναι η ανα-

μενόμενη ενίσχυση των φυγόκεντρων δυνάμεων στις εκλογικές αναμετρή-

σεις σε Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία και ενδεχομένως Ιταλία, οι οποίες θα 

αυξήσουν το risk premium που ζητούν οι επενδυτές για να επενδύσουν στα 

ομόλογα των χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης.  

 Αποφεύγουμε τις τοποθετήσεις στα ομόλογα της περιφέρειας της Ευρωζώ-

νης, καθώς οι προσδοκώμενες αποδόσεις δεν αποζημιώνουν για το ρίσκο 

που αναλαμβάνουμε. 

 

4.3 Ομόλογα αναδυομένων αγορών: Ουδέτερη Θέση  

 Παρά την πτώση στο τελευταίο 3μηνο του έτους (-5%), τα κρατικά ομόλογα 

αναδυομένων αγορών κατέγραψαν την καλύτερη ετήσια απόδοση από το 

2012 (+10%). 

 Η αναζήτηση αποδόσεων στήριξε τη ζήτηση για ομόλογα αναδυομένων 

αγορών το 2016, ωστόσο το 2017 φέρνει αρκετές προκλήσεις για αυτή την 

κατηγορία επενδύσεων. Η άνοδος των επιτοκίων, το ισχυρό δολάριο και η 

αβεβαιότητα για το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου είναι παράγοντες 

αρνητικοί για τις αναδυόμενες αγορές. Επίσης, το επιτοκιακό πλεονέκτημα 

των ομολόγων αναδυομένων αγορών έναντι των αναπτυγμένων έχει περιο-

ριστεί σημαντικά και πλέον τα spreads των α.α. έχουν υποχωρήσει στον 

μακροχρόνιο ιστορικό μέσο όρο. 

 Αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες συσσωρεύονται στο τέλος μιας χρονιάς που 

τα ομόλογα α.α δέχθηκαν ρεκόρ εισροών.  

 Ωστόσο, με εξαίρεση την Κίνα, τα θεμελιώδη μεγέθη των αναδυομένων 

οικονομιών είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με το παρελθόν. Η 

αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων, η μείωση των ελλειμμάτων και 

η συνετή νομισματική πολιτική έχουν βάλει τις αναδυόμενες αγορές σε ένα 

ενάρετο κύκλο. Για το 2017 οι αναδυόμενες οικονομίες αναμένεται να ανα-

κάμψουν, εν μέρει λόγω της εξόδου από την ύφεση των οικονομιών της 

Ρωσίας και της Βραζιλίας. Επίσης, η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων 

θα βοηθήσει τη βελτίωση των οικονομιών των χωρών παραγωγών.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 34 
Spreads ομολόγων αναδυομένων αγορών και δεί-
κτης δολαρίου DXY 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 33 
Spreads ομολόγων αναδυομένων αγορών και επιτό-
κιο 10ετίας ΗΠΑ 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Διαφορετική είναι, όμως, η εικόνα των εταιρειών αναδυομένων αγορών, 

όπου τα θεμελιώδη μεγέθη των ισολογισμών τους παρουσιάζουν επιδείνω-

ση. Eιδικά η μόχλευση, όπως αποτυπώνεται από τον δείκτη Net Debt/ 

Ebitda έχει αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999. 

 Διατηρούμε την ουδέτερη θέση στις αναδυόμενες αγορές, καθώς οι προσ-

δοκώμενες αποδόσεις παραμένουν ελκυστικές στο περιβάλλον χαμηλών 

αποδόσεων. Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα ο βασικός κίνδυνος εμφανίζεται στα 

επίπεδα χρέους των αναδυομένων οικονομιών, τα οποία, αν και σε χαμη-

λότερα επίπεδα από εκείνα των αναπτυγμένων, έχουν αυξηθεί σημαντικά 

τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Συνεχίζουμε να προτι-

μούμε να είμαστε τοποθετημένοι σε επενδύσεις σε ξένο νόμισμα.  

 

4.4 Εταιρικά ομόλογα: Υποβαθμίζουμε τη θέση στα Ομόλογα Επενδυτικής Διαβάθ-

μισης σε ουδέτερη και διατηρούμε την Υποεπενδεδυμένη θέση στα Ομόλογα Υψη-

λών Αποδόσεων 

 Τα εταιρικά ομόλογα κατέγραψαν μικτές τάσεις το τελευταίο τρίμηνο του έτους. 

Τα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης κατέγραψαν απώλειες (-4% τα USD και –

1% τα ευρώ), ενώ τα ομόλογα υψηλής απόδοσης ενισχύθηκαν 2%. Στα επενδυτι-

κής διαβάθμισης οι απώλειες προέκυψαν ωστόσο από το σκέλος του επιτοκια-

κού ρίσκου και όχι από το πιστωτικό ρίσκο, καθώς τα spreads έναντι των αντί-

στοιχων κρατικών ομολόγων υποχώρησαν.  

 Για την ανάλυση των θεμελιωδών χρησιμοποιούμε ως δείγμα τις εταιρείες που 

χρησιμοποιούνται στο Piraeus Bond Screening Model. Στις ΗΠΑ, οι δείκτες μό-

χλευσης και κάλυψης τόκων επιδεινώνονται για τα εταιρικά ομόλογα επενδυτι-

κής διαβάθμισης, με τον δείκτη Net Debt/ Ebitda να διαμορφώνεται στο 1,74%, 

το υψηλότερο σημείο από το 2004 και 15% υψηλότερα από τον μέσο όρο 

15ετίας ενώ ο δείκτης Interest Coverage διαμορφώνεται στο 10,8%, κοντά σε 

χαμηλά 6ετίας.  

 Επίσης, στη φάση του οικονομικού κύκλου που διανύει η αμερικανική οικονομία, 

αυτόν της ανάπτυξης, τα εταιρικά ομόλογα τείνουν να καταγράφουν αρνητικές 

αποδόσεις, καθώς τα ήδη χαμηλά spreads και οι αυξήσεις των επιτοκίων δημι-

ουργούν αρνητικό μίγμα για τις προσδοκώμενες αποδόσεις. 

 Το spread των ομολόγων, ωστόσο είναι υψηλό σε σχέση με τον ιστορικό μέσο 

όρο και διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους στις 140 μβ. 

 Στην Ευρώπη, τα θεμελιώδη επιδεινώνονται με τη μόχλευση να βρίσκεται σε 

υψηλά 15ετίας, ενώ πτωτική πορεία ακολουθεί ο δείκτης κάλυψης, ο οποίος 

βρίσκεται κοντά σε χαμηλά 2003. 

 Οι αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων δεν είναι ελκυστικές, καθώς το QE 

της ΕΚΤ μειώνει την προσφορά. Η πολιτική της ΕΚΤ προσφέρει, εν μέρει, μαξιλάρι 

ασφαλείας για επιμέρους εταιρικές εκδόσεις μεγάλων εταιρειών, ωστόσο με τα 

θεμελιώδη να επιδεινώνονται, το risk reward δεν είναι ελκυστικό. Το spread 

διαμορφώνεται στις 68 μβ και είναι κοντά στον ιστορικό μέσο όρο. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 37 
Δείκτες μόχλευσης για IG εταιρείες στις ΗΠΑ 

Πηγή: Bloomberg | FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 35 
Μόχλευση εταιρειών MSCI EM 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 36 
Δείκτες Merrill Lynch: Spreads 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Υποβαθμίζουμε τη θέση μας στα ομόλογα Επενδυτικής Διαβάθμισης από Υπε-

ρεπενδεδυμένη σε ουδέτερη, καθώς οι προσδοκώμενες αποδόσεις στην συγκε-

κριμένη κατηγορία επένδυσης έχουν μειωθεί και το ρίσκο έχει αυξηθεί. 

 Στις ΗΠΑ, τα θεμελιώδη για τα εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων συνεχί-

ζουν να επιδεινώνονται, με τους δείκτες μόχλευσης να παραμένουν στο υψηλό-

τερο σημείο της τελευταίας 15ετίας, ενώ αντίθετα τα ταμειακά διαθέσιμα, ως 

ποσοστό προς το συνολικό χρέος, διαμορφώνονται στο 13%, το χαμηλότερο ση-

μείο της 15ετίας. 

 Το επίπεδο των spreads δεν αποτυπώνει την επιδείνωση των θεμελιωδών μεγε-

θών, καθώς διαμορφώθηκε στο τέλος του 3μήνου στις 385 μβ., χαμηλότερα από 

τον ιστορικό μέσο όρο των 461μ.β. 

 Στην Ευρώπη, τα θεμελιώδη των εταιρειών υψηλών αποδόσεων είναι επιδει-

νούμενα, αλλά παραμένουν σε καλύτερα επίπεδα έναντι των αντίστοιχων στις 

ΗΠΑ. Οι δείκτες μόχλευσης είναι σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι αυτών στις ΗΠΑ 

ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα, ως ποσοστό προς το συνολικό χρέος, διαμορφώνο-

νται στο 35%. 

 Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων, 

καθώς οι τρέχουσες αποτιμήσεις είναι αρκετά ακριβές σε σχέση με το παρελ-

θόν (άνω της μίας τυπικής απόκλισης) και δεν απεικονίζουν τον αναλαμβανό-

μενο κίνδυνο. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 38 
Δείκτες μόχλευσης για IG εταιρείες στην Ευρώπη 

Πηγή: Bloomberg | FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 39 
Μόχλευση και ρευστότητα  
για non IG εταιρείες στις ΗΠΑ 

Πηγή: Bloomberg | FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 40 
Μόχλευση και ρευστότητα για non IG στην Ευρώπη 

Πηγή: Bloomberg | FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Η επικράτηση του κ.Τραμπ στις εκλογές στις ΗΠΑ και οι προσδοκίες για την 

οικονομική πολιτική που θα ακολουθηθεί ώθησαν τις μετοχικές αγορές σε 

ιστορικά υψηλά παρόλο που είχε διαφανεί προεκλογικά ότι δεν ήταν ο επιθυ-

μητός υποψήφιος από τις αγορές. Η αύξηση των επιτοκίων από τη Fed και οι 

εκτιμήσεις για 3 αυξήσεις το 2017 δεν δημιούργησαν ανησυχίες στη μετοχική 

αγορά, ενώ η απόφαση του ΟΠΕΚ για περιορισμό της παραγωγής ώθησε υψη-

λότερα τις τιμές του πετρελαίου χωρίς να προβληματίζει ένας πιθανός περιο-

ρισμός των περιθωρίων κέρδους. Παράλληλα, η διαδικασία για το Brexit έχει 

ξεκινήσει και οι μετοχικές αγορές είναι ανεπηρέαστες. 

 Το σύνολο των κυριότερων μετοχικών αγορών έκλεισε με θετικό πρόσημο το 

2016, με την Ιαπωνία να καταγράφει τα υψηλότερα κέρδη στο Δ’ 3μηνο και τις 

αναδυόμενες αγορές να δέχονται πιέσεις λόγω ενίσχυσης του δολαρίου. 

 Η δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα, 

με τα πρόσφατα στοιχεία σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη να είναι ενθαρρυντικά και την 

αισιοδοξία να ενισχύεται, ενώ η οικονομία του H.B. εκπλήσσει θετικά μετά το 

δημοψήφισμα για το Brexit. Η μετοχική αγορά δεν έχει αντιδράσει αρνητικά 

στην επιθετικότητα της Fed σχετικά με τις επερχόμενες αυξήσεις των επιτοκί-

ων και την περιοριστική νομισματική πολιτική, ενώ η ΕΚΤ θα συνεχίζει έως τα 

τέλη του 2017 την εφαρμογή του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης, 

παρότι η Γερμανία διαφωνεί με τη συγκεκριμένη ακολουθούμενη πολιτική. 

 Οι δημοσιονομικές πολιτικές που έχει εξαγγείλει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ 

είναι πιθανόν να προσφέρουν τόνωση στην οικονομία και κατ’ επέκταση στις 

επενδύσεις ρίσκου, εφόσον εφαρμοστούν σωστά και έχουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Τα ρίσκα βρίσκονται στον βαθμό υλοποίησης των εξαγγελιών, 

καθώς και στη διάχυση των τάσεων προστατευτισμού της νέας κυβέρνησης με 

συνέπειες τη μείωση του παγκόσμιου εμπορίου. Όμως, η συνέχιση της αύξη-

σης του κόστους δανεισμού και της ενίσχυσης της ισοτιμίας του USD, θα μπο-

ρούσαν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία, 

αντισταθμίζοντας τη θετική δημοσιονομική επίδραση.  

05 
ΜΕΤΟΧΕΣ Η επιτάχυνση της οικονομίας και η 

ανάκαμψη της κερδοφορίας λειτουργούν 

θετικά για τις μετοχές, ενώ η προοπτική 

δημοσιονομικής επέκτασης από τη νέα 

κυβέρνηση δημιουργούν θετικούς 

καταλύτες. Αυξάνουμε θέσεις, ωστόσο 

παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι κυρίως 

λόγω αποτιμήσεων.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 41 
Αποδόσεις κυριότερων μετοχικών αγορών  
στο Δ’ 3μηνο 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Πορεία εκτιμήσεων για EPS17 κύριων αγορών  
(rebased 2015) 
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 Οι εκτιμήσεις για το EPS του 2017, μετά από διάστημα πτωτικών αναθεωρή-

σεων, δείχνουν σημάδια βελτίωσης το τελευταίο διάστημα για επιμέρους 

περιοχές. Εάν λάβουμε υπόψη τις εκτιμήσεις στατιστικού μοντέλου που χρη-

σιμοποιεί πρόδρομους βιομηχανικούς δείκτες και μακροχρόνια επιτόκια, η 

εταιρική κερδοφορία θα ενισχυθεί ελαφρώς (κατά περίπου 3%) το 2017, πο-

σοστό που αφενός αποτελεί βελτίωση από το προηγούμενο –9% και αφετέ-

ρου υποεκτιμά τη θετική επίδραση από τις αναμενόμενες μειώσεις φόρων. 

 Οι αποτιμήσεις στις αναπτυγμένες αγορές είναι ακριβές, με τον S&P500 να 

διαπραγματεύεται 2 τυπικές αποκλίσεις υψηλότερα του μέσου όρου 10ετίας 

σε όρους Last12m P/E και Last12m P/BV. Η Ιαπωνία και οι αναδυόμενες αγο-

ρές εμφανίζονται να είναι πιο ελκυστικές σε επίπεδο αποτιμήσεων.  

 Λαμβάνοντας υπ' όψη στατιστικό μοντέλο με μεταβλητές τον δείκτη ταχύτη-

τας κυκλοφορίας χρήματος, την κλίση καμπύλης των επιτοκίων, την 5ετή με-

ταβολή αποδόσεων υψηλής απόδοσης εταιρικών ομολόγων (Moody’s BAA) 

και την 3ετή απόδοση της σταθμισμένης, ως προς τις εμπορικές συναλλαγές, 

συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου, θα καταλήξουμε σε αντίστοιχα συ-

μπεράσματα. Σύμφωνα με αυτό, η δίκαιη τιμή του P/E του S&P500 είναι 

14,3x, χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα στοιχεία έναντι του 13,5x που ήταν 

η εκτίμηση βάσει στοιχείων πριν από 3 μήνες. Ο ρυθμός σύγκλισης στη δίκαιη 

τιμή είναι σύμφωνος με δείκτη P/E 18x στα τέλη του 2017.  

 Το επενδυτικό κλίμα (σύμφωνα με τον δείκτη AAII Index (Bull - Bears) είναι 

θετικό, ωστόσο η έκρηξη αισιοδοξίας μετά τις εκλογές έχει μετριαστεί. Η 

τεχνική εικόνα παραμένει θετική, με διαφοροποιήσεις σε επιμέρους γεωγρα-

φικές περιοχές και κλάδους. 

 Η βελτίωση της δυναμικής της οικονομίας, η ανάκαμψη της κερδοφορίας, οι 

προοπτικές δημοσιονομικής επέκτασης, το καλό επενδυτικό κλίμα και η θετι-

κή τεχνική εικόνα μας οδηγούν σε αύξηση θέσεων στις μετοχές, ωστόσο δια-

τηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση, καθώς οι αποτιμήσεις είναι ακριβές, 

ενώ η μορφή και ο βαθμός υλοποίησης των προεκλογικών εξαγγελιών αυξά-

νουν το ρίσκο.  

 Στον σχετικό πίνακα παρατίθενται συγκεντρωτικά οι εκτιμήσεις για τις κυριό-

τερες αγορές το 2017. 

 

5.1 ΗΠΑ: Μειώνουμε σε Υποεπενδεδυμένη θέση από Ουδέτερη θέση 

 Οι προσδοκίες για την οικονομική πολιτική του νέου προέδρου έδωσαν 

ώθηση στη μετοχική αγορά στο τέλος του 2016 και πλέον η τάση της αγοράς 

το 2017 θα καθοριστεί από τον βαθμό υλοποίησης των προεκλογικών εξαγ-

γελιών, καθώς και τι έχει ήδη προεξοφληθεί. 

 Η εταιρική κερδοφορία δεν βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδια-

φέροντος το τελευταίο διάστημα, καθώς οι αγορές προεξοφλούν οικονομική 

πολιτική που επηρεάζει άμεσα τις εταιρείες (φορολογία, επενδύσεις, επιτόκι-

α). Με το momentum κερδοφορίας να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά να υστε-

ρεί έναντι των κυριοτέρων αγορών. Ερωτηματικό αποτελεί το guidance που 

θα δώσουν (εάν δώσουν) οι εταιρείες για το επόμενο διάστημα, ενώ εστιά-

ζουμε στην επίδραση του ισχυρού δολαρίου στην κερδοφορία. 

 Όπως προαναφέρθηκε, οι αποτιμήσεις του S&P500 δεν είναι φθηνές και 

ξεπερνούν σημαντικά τους μέσους όρους 10ετίας, ενώ η επιχειρηματολογία 

ενισχύεται εάν αντιπαραβάλλουμε την κεφαλαιοποίηση των εταιρειών του 

S&P500 ως ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο είναι κοντά σε υψηλά 15ετίας.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 43 
Last12m P/E κυριότερων αγορών 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 44 
Πορεία EPS & πωλήσεων ανά 3μηνο (ε/ε) για S&P500 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Κεφαλαιοποίηση S&P500 / ΑΕΠ (ονομαστικό) 

Πηγή: FactSet | Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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Εκτιμήσεις για κύριες αγορές το 2017 
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  μτβ % 
P/E 

P/ 
BV 

D/Y 
EV/ 

Ebitda 
ROE 

N.Debt
/Ebitda 

  πωλ. EPS μερ. 

 
         

S&P 500 8% 11% 6% 19,1 4,9 2,1% 11,1 22% 0,63 

Eurostoxx 7% 12% 7% 16,8 2,4 3,3% 9,6 14% 1,09 

Nikkei 225 4% 12% 7% 16,1 1,5 2,5% 7,8 10% 0,64 

FTSE 100 11% 21% 8% 15,4 2,5 4,1% 9,0 21% 1,50 

Em Markets 11% 14% 11% 14,6 2,2 3,0% 8,8 15% 0,54 
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 Η δυναμική που έχει αναπτύξει η οικονομία των ΗΠΑ και η διάχυτη αισιοδοξία 

αποτελούν θετικό καταλύτη. Η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει το discount 

rate, καθιστώντας λιγότερο ελκυστικές τις μετοχικές επιλογές, ιδιαίτερα τις 

εταιρείες με χαμηλό growth και μερισματικές αποδόσεις πέριξ των επιτοκίων. 

 Παράλληλα, η αύξηση των επιτοκίων ενισχύει το κόστος χρήματος, με αποτέ-

λεσμα οι εταιρείες να εμφανίζονται πιο συντηρητικές στη διαχείριση των 

ταμειακών διαθεσίμων. 

 Οι εταιρείες περιορίζουν το ποσό που διατίθεται για επαναγορές ιδίων μετο-

χών και μερίσματα, ωστόσο είναι θετικό ότι τα καθαρά κέρδη επανήλθαν σε 

υψηλότερα επίπεδα από το ποσό που προορίζεται για επαναγορές. Παράλλη-

λα, η επιχειρηματική δραστηριότητα σε επίπεδο M&As αυξήθηκε στο  

Δ’ 3μηνο, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά 2ετίας.  

 Το ενδεχόμενο να δοθούν κίνητρα επαναπατρισμού κεφαλαίων και φορολογι-

κές ελάφρυνσης θα λειτουργήσει ευνοϊκά για τις εταιρείες και ίσως να αυξήσει 

το ποσό που διατίθεται για επαναγορές ιδίων μετοχών και μερίσματα. 

 Τα θεμελιώδη παρουσίασαν μικτές τάσεις στη διάρκεια του Γ΄ τριμήνου, με τα 

ταμειακά διαθέσιμα να ανακάμπτουν, ωστόσο οι δείκτες μόχλευσης διατηρή-

θηκαν κοντά σε υψηλά, δημιουργώντας προβληματισμό για τις συνέπειες 

που θα έχει η αύξηση του κόστους δανεισμού στις εταιρείες. 

 Η τεχνική εικόνα τόσο του S&P500 όσο και των επιμέρους μετοχικών δεικτών 

στις ΗΠΑ παραμένει θετική. Με εβδομαδιαίες, αλλά και μηνιαίες παρατηρή-

σεις, η τεχνική εικόνα δείχνει ότι η τάση στο σύνολό της παραμένει θετική για 

την αγορά. Η ανοδική κίνηση που ξεκίνησε μετά τις αμερικάνικες εκλογές πα-

ραμένει σε ισχύ και οι τεχνικοί δείκτες (RSI, MACDD) απέχουν από υπερ-

αγορασμένα επίπεδα. Επίσης, η υπερ-αισιοδοξία των επενδυτών για την αγο-

ρά παραμένει μεν θετική, αλλά έχει υποχωρήσει από τα πολύ υψηλά επίπεδα 

που ήταν πρόσφατα, πράγμα που μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν είμαστε 

ακόμη στη ζώνη κινδύνου. 

 Η αναμενόμενη επιτάχυνση της οικονομίας, η οποία ειδικά σε όρους ονομα-

στικού ΑΕΠ θα ανακάμψει από το 2,7% στο 4,3%, η θετική δυναμική της κερ-

δοφορίας και η τεχνική εικόνα του S&P500 αποτελούν θετικούς καταλύτες για 

τη μετοχική αγορά των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι ακριβές αποτιμήσεις, τόσο έναντι των 

ιστορικών μέσων όσο και σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές λειτουργούν απο-

τρεπτικά, ενώ η αύξηση του κόστους δανεισμού επηρεάζει την ήδη υψηλή 

μόχλευση των εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό μειώνουμε σε Υποεπενδεδυμένη 

από ουδέτερη τη θέση στις ΗΠΑ . 

Κλάδοι: Υπερεπενδεδυμένη θέση σε Τεχνολογία 

 Οι προσδοκίες για την οικονομική πολιτική του νέου προέδρου καθόρισαν τη 

πορεία των κλάδων στο Δ’ 3μηνο. Ο χρηματοοικονομικός κλάδος κατέγραψε 

τα υψηλότερα κέρδη (+20,5%), καθώς οι τράπεζες ευνοούνται από την άνοδο 

των αποδόσεων των 10ετών κρατικών ομολόγων ΗΠΑ και μια πιθανή χαλάρω-

ση του ρυθμιστικού πλαισίου. Ακολούθησαν βιομηχανία και ενέργεια (6,6%), 

καθώς ευνοούνται από μια πιθανή αύξηση των επενδύσεων στις υποδομές και 

την ενίσχυση της τιμής του πετρελαίου. Στον αντίποδα, οι αμυντικοί κλάδοι 

των μη κυκλικών προϊόντων, της κοινής ωφέλειας και της υγείας υποχώρησαν 

στη διάρκεια του Δ΄ 3μήνου. 

 Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στην τεχνολογία, καθώς αναμένε-

ται να έχει από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης κερδών μεταξύ των επι-

μέρους κλάδων για το 2017, ενώ σε επίπεδο αποτιμήσεων είναι πιο κοντά σε 

ιστορικούς μέσους σε σχέση με τους άλλους κλάδους. 

 Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά το Γ΄ 3μηνο ($673δισ) και 

αποτελούν το 44% του συνόλου του S&P500 ex financials, το υψηλότερο ποσο-

στό από το 2003, όπου και διαθέτουμε στοιχεία. Η πιθανή υιοθέτηση κινήτρων 

ΓΡΑΦΗΜΑ 47 
S&P500 (ex fin): Ταμειακά διαθέσιμα & μόχλευση 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Επαναγορές & μερίσματα, M&As 

Πηγή: FactSet | Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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Αποδόσεις επιμέρους κλάδων S&P500 
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επαναπατρισμού κεφαλαίων, είναι πιθανόν να λειτουργήσει ευνοϊκά για τον 

κλάδο, καθώς μεγάλο ποσοστό διαθεσίμων βρίσκονται εκτός ΗΠΑ, ενώ μέρος 

του ποσού είναι πιθανόν να οδηγηθεί προς επαναγορές και μερίσματα, με τον 

κλάδο να διαθέτει ήδη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των κλάδων. 

 Παρόλο, που το ποσό προς διάθεση έχει υποχωρήσει τα τελευταία 3μηνα,  

ωστόσο ως ποσοστό του FCF και των καθαρών κερδών είναι από τα πλέον 

χαμηλά μεταξύ των κλάδων. Παράλληλα, η τεχνολογία ήταν από τους ελάχι-

στους κλάδους, όπου τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν περισσότερο από 

τις δανειακές υποχρεώσεις και παραμένει ο μοναδικός κλάδος με αρνητικό 

καθαρό δανεισμό. 

 Η τεχνική εικόνα του κλάδου παραμένει θετική, τόσο σε βραχυπρόθεσμο 

(εβδομαδιαίο) όσο και σε μεσοπρόθεσμο (μηνιαίο) ορίζοντα. Ο κλαδικός 

δείκτης, παρόλο που βρίσκεται στο επάνω μέρος του ανοδικού καναλιού, που 

έχει ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2009, παραμένει ευλαβικά μέσα στα όρια αυτά 

χωρίς να δημιουργεί σημαντικά υπερ-αγορασμένες καταστάσεις. Συνεπώς, 

από την τεχνική εικόνα, παραμένουμε θετικοί για τον κλάδο. 

 Η τεχνολογία είναι ο κλάδος με το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων εκτός ΗΠΑ 

επί του συνόλου, οπότε τα ρίσκα για τον κλάδο αφορούν τον περιορισμό του 

ελεύθερου εμπορίου.  

Μικρή κεφαλαιοποίηση: Μειώνουμε σε Ουδέτερη από υπερεπενδεδυμένη θεση 

 Η επικράτηση του κ. Τραμπ στις εκλογές και οι προσδοκίες για την οικονομική 

πολιτική που αναμένεται να ακολουθήσει έδωσε ώθηση στη μικρή κεφαλαιο-

ποίηση, λόγω του εγχώριου προσανατολισμού τους. Η μικρή κεφαλαιοποίηση 

(S&P600) ενισχύθηκε 10,7% στη διάρκεια του Δ’ 3μήνου (έναντι 3,2% για 

S&P500) και σημείωσε κέρδη 24,7% το 2016 έναντι 9,5% για S&P500. 

 Το momentum κερδοφορίας του S&P600 είναι αρνητικό, ενώ οι εκτιμήσεις 

για το EPS% στο Δ΄ 3μηνο συγκλίνουν σε πτώση 0,75%, σε αντίθεση με την 

αύξηση 5,35% για S&P500. Για το 2017, οι εκτιμήσεις για τον S&P600 συγκλί-

νουν σε αύξηση EPS και πωλήσεων κατά 16% και 9%, υψηλότερα έναντι του 

S&P500, αλλά όχι τόσο όσο να δικαιολογεί την υπερεπενδεδυμένη θέση και 

το υψηλότερο ρίσκο που έχει η μικρή κεφαλαιοποίηση. 

 Σε επίπεδο αποτιμήσεων, ο S&P600 δεν είναι πλέον πιο ελκυστικός έναντι 

του S&P500, καθώς το premium μεταξύ τους έχει διευρυνθεί και διαμορφώ-

νεται στο 23,3%, όσο είναι και ο μέσος όρος 10ετίας.  

 Η τεχνική εικόνα του δείκτη είναι θετική στο σύνολο της. Σε βραχυπρόθεσμο 

(εβδομαδιαίο) ορίζοντα η τάση έχει γυρίσει λίγο αρνητική, λόγω της μείωσης 

των υπερ-αγορασμένων επιπέδων που βρέθηκε ο δείκτης αμέσως μετά το 

ανοδικό ξέσπασμα που ακολούθησε τις εκλογές. Σε μεσοπρόθεσμο (μηνιαίο) 

ορίζοντα, ο δείκτης βρίσκεται μεν στο πάνω εύρος του ανοδικού καναλιού 

χωρίς να βρίσκεται σε υπερ-αγορασμένο έδαφος. Συνεπώς, η τεχνική εικόνα 

για τον δείκτη είναι θετική. 

 Μειώνουμε την προτίμηση μας στη μικρή κεφαλαιοποίηση έναντι της μεγά-

λης και υιοθετούμε ουδέτερη θέση, καθώς έχει απωλέσει το discount που 

είχε σε επίπεδο αποτιμήσεων έναντι της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. 

 

5.2 Ευρωζώνη: Αναβάθμιση σε Ουδέτερη από Υποεπενδεδυμένη θέση 

 Ο EuroStoxx ενισχύθηκε 7,67% στο Δ’ 3μηνο, με τις κυριότερες μετοχικές αγο-

ρές στην Ευρωζώνη να καταγράφουν ικανοποιητικά κέρδη. Ο χρηματοοικονο-

μικός κλάδος σημείωσε τα υψηλότερα κέρδη, αφού περιορίστηκαν οι ανησυ-

χίες για τις ιταλικές τράπεζες, καθώς το ιταλικό κράτος θα στηρίξει με κονδύ-

λια τον τραπεζικό κλάδο. Ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε τη μεγαλύτερη 

ΓΡΑΦΗΜΑ 50 
Αποδόσεις κυριότερων αγορών στην Ευρωζώνη 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Εκτιμήσεις για κλάδους στις ΗΠΑ το 2017 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

  μτβ % 
P/E 

P/
BV 

D/Y 
EV/ 

Ebitda 
ROE 

N.Debt
/Ebitda 

  πωλ. EPS μερ. 

 

         

Βιομηχανία 3% 4% 10% 18,9 7,0 2,3% 11,4 28% 1,13 

Τεχνολογία 10% 12% 9% 19,5 5,3 1,5% 10,5 28% -1,18 

Μη Κυκλικά 2% 6% 7% 20,3 8,2 2,8% 13,3 26% 1,73 

Κυκλικά Πρ 8% 9% 2% 19,5 6,9 1,5% 11,8 25% 0,95 

Υγεία 5% 8% 9% 16,1 4,3 1,9% 11,1 29% 0,66 

Ενέργεια 26% 342% 0% 29,1 2,4 2,6% 10,2 7% 1,41 

Financials 4% 11% 12% 14,7 1,9 1,8% 10,9 10% 1,53 

Πρώτες Ύλες 6% 15% 4% 19,7 4,9 2,2% 10,5 28% 1,36 

Κοινή Ωφέλ 5% 0% 6% 17,5 1,8 3,8% 10,0 11% 4,38 

Τηλεπ/νων 1% 4% 2% 14,2 4,3 4,4% 6,8 32% 2,17 

Real Estate 6% -24% -14% 37,7 4,6 3,6% 18,2 13% 4,20 

  
                  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Εκτιμήσεις για S&P600 vs S&P500 στις ΗΠΑ το 2017 

  μτβ % 
P/E 

P/
BV 

D/Y 
EV/ 

Ebitda 
ROE 

N.Debt
/Ebitda 

  πωλ. EPS μερ. 

 

         

S&P 500 8% 11% 6% 19,1 4,9 2,1% 11,1 22% 0,63 

S&P 600 9% 16% 2% 22.7 2.4 1.5% 10.8 12% 0.79 
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Last12m P/E S&P600 vs S&P500 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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άνοδο, ενώ ακολούθησε ο Γαλλικός CAC40, λόγω της έκθεσης που έχει σε 

τράπεζες αλλά και στην ενέργεια, κλάδος με σημαντικά κέρδη στο τρίμηνο.  

 Σε μάκρο επίπεδο, τα πρόσφατα στοιχεία για την οικονομία της Ευρωζώνης 

είναι θετικά, ενώ η ΕΚΤ θα συνεχίζει τουλάχιστον έως τα τέλη του 2017 την 

εφαρμογή του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης. Με τις εκτιμήσεις 

για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη να διαμορφώνονται για το 2017 σε 1,6%, 

είναι πιθανόν οι διαπραγματεύσεις για το Brexit να επιδράσουν αρνητικά. Τα 

αποτελέσματα των εκλογών που θα διεξαχθούν σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. 

είναι αρκετά πιθανόν να αυξήσουν τον πολιτικό κίνδυνο και τον ευρωσκεπτι-

κισμό, δημιουργώντας αρνητικό καταλύτη στην προσπάθεια εμβάθυνσης της 

ενοποίησης. Οι παραπάνω παράγοντες συντελούν αρνητικά στις τιμές των 

ευρωπαϊκών μετοχών. 

 Οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία στην Ευρωζώνη αναθεωρούνται ανοδικά, 

με τις προσδοκίες να διαμορφώνονται θετικά για το σύνολο των κλάδων, κα-

θώς και για την πλειοψηφία των επιμέρους μετοχικών αγορών. Η κερδοφορία 

των γερμανικών εταιρειών διατηρεί τη δυναμική των τελευταίων χρόνων, ενώ 

οι προσδοκίες βελτιώνονται και για τις υπόλοιπες κύριες αγορές. 

 Η τεχνική εικόνα του EuroStoxx είναι θετική τόσο σε βραχυπρόθεσμο 

(εβδομαδιαίο) όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (μηνιαίο). Το ανοδικό ξέ-

σπασμα που είδαμε μετά τις αμερικάνικες εκλογές, παραμένει σε ισχύ και οι 

τεχνικοί δείκτες δεν έχουν μπει σε υπερ-αγορασμένα επίπεδα. Συνεπώς, πα-

ραμένουμε θετικοί. 

 Σε επίπεδο αποτιμήσεων, ο Euro Stoxx διαπραγματεύεται σε υψηλότερα επί-

πεδα από τον μέσο όρο 10ετίας, ωστόσο σε σχέση με τις υπόλοιπες κύριες 

αγορές διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικούς μέσους όρους.  

 Σε επιμέρους αγορές, ο Dax30 παραμένει η πιο φθηνή αγορά σε σχέση με τις 

υπόλοιπες σε όρους P/E (15,0x), με εκτιμήσεις για αύξηση 9% του EPS, 5% 

αύξηση πωλήσεων και 8% αύξηση μερίσματος. Οι εκτιμήσεις για αύξηση EPS% 

σε Ιταλία και Ισπανία είναι υψηλές (46% και 20% αντίστοιχα), ωστόσο το 70% 

της αύξησης προέρχεται από τις τράπεζες. Διατηρούμε την προτίμηση στη 

Γερμανία έναντι της περιφέρειας. 

 Η βελτίωση που παρουσιάζει η οικονομία της Ευρωζώνης, η ανάκαμψη της 

κερδοφορίας, η θετική τεχνική εικόνα, ο περιορισμός των εκροών από Α/Κ και 

οι καλύτερες αποτιμήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες κύριες αγορές μας οδη-

γούν στην αναβάθμιση σε ουδέτερη από υποεπενδεδυμένη τη θέση μας 

στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, το πολιτικό ρίσκο μάς διατηρεί σε επαγρύπνηση. 

 

5.3 Ιαπωνία: Υπερπενδεδυμένη θέση από Ουδέτερη (unhedged) 

 Ο δείκτης Nikkei225 σημείωσε εντυπωσιακές αποδόσεις στη διάρκεια του 

3μήνου (16,2%) καλύπτοντας τις απώλειες που κατέγραφε στο πρώτο μισό 

του έτους. Η υποτίμηση του γιεν έχει συντελέσει στην ενίσχυση της μετοχι-

κής αγοράς, καθώς αναθεωρήθηκαν ανοδικά οι εκτιμήσεις για την κερδοφο-

ρία, με πλέον κερδισμένους τις εξαγωγικές εταιρείες. 

 Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να συνεχίσει το 2017 την εφαρ-

μογή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης διατηρώντας τη 10ετία στο 

0,0% προκειμένου ο πληθωρισμός να προσεγγίσει το 2,0%. Η οικονομία ανα-

μένεται να συνεχίσει να κινείται με ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 1,0%. 

 Οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές, 

καθώς διαπραγματεύεται με discount 12% σε όρους Last12m P/E σε αντίθεση 

με τις κυριότερες αγορές, όπου διαπραγματεύονται σε premium. Σε επίπεδο 

relative αποτιμήσεων, ο Nikkei225 είναι σε ελκυστικά επίπεδα και διαπραγμα-

τεύεται σε discount, ενώ ιστορικά ήταν σε premium. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 51 
Next12m EPS για μετοχικές αγορές Ευρωζώνης—

(Rebased 2012) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 52 
EuroStoxx: Last12m PE & Relative PE vs MSCI Κόσμου 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Πορεία Nikkei225 και ισοτιμία USD/JPY 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Οι ισολογισμοί των ιαπωνικών εταιρειών βελτιώνονται, με τα ταμειακά δια-

θέσιμα να παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά, το ποσό που διατίθεται για 

επαναγορές και μερίσματα διατηρείται κοντά σε ιστορικά υψηλά, τα περιθώ-

ρια κέρδους να βελτιώνονται, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, τα θεμελιώδη των 

εταιρειών είναι σε καλύτερα επίπεδα από τα αντίστοιχα σε EuroStoxx και 

S&P500. 

 Η τεχνική εικόνα του Nikkei225 είναι μεν θετική στο σύνολο της, αλλά λόγω 

του ότι σε βραχυπρόθεσμο (εβδομαδιαίο) ορίζοντα η τάση είναι πτωτική μας 

κάνει λίγο επιφυλακτικούς. Σε μεσοπρόθεσμο (μηνιαίο) ορίζοντα, η εικόνα 

είναι καλύτερη, με τον RSI να βρίσκεται σε ανοδική φάση και μακριά από 

υπερ-αγορασμένα επίπεδα ενώ ο MACD μόλις έδωσε σήμα αγοράς. Συνεπώς, 

θα περιμέναμε μια θετικότερη συμπεριφορά του δείκτη σε μεσοπρόθεσμο 

ορίζοντα. 

 Αναβαθμίζουμε σε υπερπενδεδυμένη από ουδέτερη τη θέση μας στην Ιαπω-

νία, καθώς η δυναμική της κερδοφορίας ανακάμπτει μετά την υποχώρηση του 

γιεν το προηγούμενο διάστημα, οι αποτιμήσεις είναι πιο ελκυστικές σε σχέση 

με τις υπόλοιπες αγορές, ενώ τα θεμελιώδη των Ιαπωνικών εταιρειών είναι 

ικανοποιητικά. Ωστόσο, η έκθεση μας διαμορφώνεται σε unhedged, καθώς 

αναμένουμε η ισοτιμία να κινηθεί εντός εύρους. 

 

5.4 Αναδυόμενες Αγορές: Υπερεπενδεδυμένη θέση 

 Ο δείκτης αναδυομένων αγορών MSCI EM($) υποχώρησε 4,6% στη διάρκεια 

του Δ΄ 3μήνου, περιορίζοντας τα κέρδη για το 2016 σε 8,6%. Οι χώρες παρα-

γωγοί πρώτων υλών σημείωσαν τα υψηλότερα κέρδη, με τη Ρωσία να ενισχύ-

εται κατά 16,3% και τη Βραζιλία κατά 3,2%. Η μετοχική αγορά της Κίνας 

(CSI300) ενισχύθηκε κατά 1,7% ενώ στον αντίποδα, η Ινδία υποχώρησε κατά 

4,4%. 

 Η υποχώρηση των αναδυομένων αγορών δημιούργησε προσωρινά εκροές στα 

Α/Κ που επενδύουν στην ευρύτερη περιοχή, ωστόσο οι ροές επενδυτικών 

κεφαλαίων σταθεροποιήθηκαν. 

 Οι αποτιμήσεις στις αναδυόμενες αγορές παραμένουν πιο ελκυστικές από 

τις αναπτυγμένες αγορές, αλλά και τους ιστορικούς μέσους σε όρους Last12m 

P/E, P/BV και DY. Ο MSCI EM διαπραγματεύεται με discount 19% αντίστοιχα 

σε όρους Last12m P/E και P/BV έναντι των αναπτυγμένων, μεγέθη που ξεπερ-

νούν τη μία τυπική απόκλιση σε σχέση με τον μέσο όρο στη 10ετία. 

 Η ανοδική αναθεώρηση των κερδών σε χώρες παραγωγούς πρώτων υλών έχει 

ωθήσει υψηλότερα τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2017 για το σύνολο των 

αναδυομένων αγορών. 

 Οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών παραμένουν ευάλωτες σε περιόδους 

ενίσχυσης του δολαρίου, όπως φάνηκε από τη σημαντική υποαπόδοση των 

αναδυομένων αγορών έναντι των αναπτυγμένων τα προηγούμενα χρόνια. 

Όπως είχαμε περιγράψει στα προηγούμενα, ένα δυνατό δολάριο έχει ήδη 

προεξοφληθεί από επιμέρους αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η υποαπόδοση των 

αναδυομένων σε σχέση με τις ΗΠΑ σε όρους δολαρίου διαμορφώνεται στο 

113% από 31/12/2010 και έχει ήδη απορροφήσει τις αρνητικές συνέπειες της 

ενδυνάμωσης του δολαρίου στην ίδια περίοδο (28% σε εμπορικά σταθμισμέ-

νους όρους). 

 Η τάση της απόκλισης του ρυθμού ανάπτυξης μεταξύ των οικονομιών των ανα-

δυομένων και των αναπτυγμένων αγορών αναμένεται να αντιστραφεί την επό-

μενη 3ετία, καθώς οι εκτιμήσεις της αγοράς συγκλίνουν σε διεύρυνση του ρυθ-

μού ανάπτυξης των οικονομιών αναδυομένων και αναπτυγμένων αγορών. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 55 
Αποδόσεις κυριοτέρων αναδυομένων αγορών 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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Last12m P/E Αναδυομένων έναντι ανεπτυγμ. αγορών 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
Εκτιμήσεις για το 2017  
στις κύριες αναδυόμενες αγορές 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 

  μτβ % 
P/E 

P/
BV 

D/Y 
EV/ 

Ebitda 
ROE 

N,Debt/
Ebitda 

  πωλ. EPS μερ. 

 

         

Κίνα 14% 12% 10% 15,3 1,8 2,8% 11,5 12% 0,40 

Ινδία 13% 18% 11% 17,0 3,6 2,0% 10,3 19% 0,17 

Βραζιλία 8% 19% 38% 14,9 2,2 3,2% 7,6 15% 1,84 

Ρωσία 16% 15% 21% 7,9 1,5 4,4% 5,2 18% 1,06 

Αν. Αγορές 11% 14% 11% 14,6 2,2 3,0% 8,8 15% 0,54 

  
                  

ΓΡΑΦΗΜΑ 54 
Nikkei225 (ex fin): Ταμειακά διαθέσιμα & μόχλευση 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Η τεχνική εικόνα του δείκτη παραμένει θετική τόσο σε βραχυπρόθεσμο 

(εβδομαδιαίο) ορίζοντα όσο και σε μεσοπρόθεσμο (μηνιαίο). Θα θέλαμε να 

τονίσουμε ότι ο MACD μόλις έδωσε σήμα αγοράς σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 

και ο RSI κινείται ανοδικά και μακριά από υπέρ-αγορασμένα επίπεδα. Σε μεσο-

πρόθεσμο ορίζοντα, η ανοδική τάση παραμένει. Συνεπώς, διατηρούμε θετική 

άποψη για την πορεία του δείκτη μεσοπρόθεσμα. 

 Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στις αναδυόμενες αγορές, καθώς οι 

αποτιμήσεις είναι πιο ελκυστικές από τις αναπτυγμένες, η κερδοφορία ανακά-

μπτει, η δυναμική των οικονομιών βελτιώνεται με υψηλότερους ρυθμούς από 

τις αναπτυγμένες, ενώ η τεχνική εικόνα παραμένει θετική. Ωστόσο, περιορί-

ζουμε την έκθεση, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί όπως 

έδειξε η αύξηση των εκροών την περίοδο που ενισχυόταν το δολάριο. 

 Στην Κίνα, οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία αναθεωρούνται ανοδικά για το 

2017, ενώ η οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί (+6,5%). Η μεγάλη μείωση 

των συναλλαγματικών διαθεσίμων αντανακλά την προσπάθεια των αρχών για 

συγκρατημένη διολίσθηση του γουάν, ώστε να στηριχθεί η εσωτερική ζήτηση. 

Ενδεχόμενη επιβολή εμπορικών δασμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επη-

ρεάσει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα. Με τη μόχλευση των εται-

ρειών να είναι σε υψηλά επίπεδα και την επενδυτική εμπιστοσύνη να μην έχει 

αποκατασταθεί στον μέγιστο βαθμό, διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση. 

 Στην Ινδία, η απόφαση της κυβέρνησης για απόσυρση χαρτονομισμάτων και οι 

συνέπειες της στην οικονομία επηρεάζει αρνητικά τις εκτιμήσεις για την ανά-

πτυξη το επόμενο διάστημα, με τις εκτιμήσεις της κερδοφορίας να αναθεω-

ρούνται πτωτικά, ενώ οι αποτιμήσεις είναι ακριβές.  

 Η τεχνική εικόνα μας κάνει επιφυλακτικούς. Σε βραχυπρόθεσμο (εβδομαδιαίο) 

ορίζοντα, ο δείκτης SENSEX έχει θετική εικόνα και ο MACD μόλις έδωσε σήμα 

αγοράς. Ο RSI κινείται ανοδικά και βρίσκεται μακριά από υπερ-αγορασμένα 

επίπεδα και ο ADI κινείται ανοδικά και θα μπορούσε να δώσει αγοραστικό 

σήμα σύντομα. Στον αντίποδα, όμως, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (μηνιαίο), ο 

μεν RSI κινείται ανοδικά και είναι μακριά από υπερ-αγορασμένα επίπεδα, ο 

MACD, όμως έχει δώσει πρόσφατα σήμα πώλησης, το οποίο δεν έχει αναιρέσει 

ακόμη. Συνεπώς, παραμένουμε επιφυλακτικοί μέχρι να οριστεί μια ποιο ξεκά-

θαρη τάση. Υποβαθμίζουμε τη θέση μας σε υποεπενδεδυμένη από ουδέτερη. 

 Η Ρωσία έχει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την πορεία της τιμής του πετρελαί-

ου, καθώς το 55% του δείκτη ανήκει στον κλάδο ενέργειας. Η ενίσχυση της 

τιμής του πετρελαίου, η ανατίμηση του ρουβλίου και η ανάκαμψη της οικονο-

μίας βοήθησαν στην ενίσχυση του RTS($). Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν για το 

2017 σε αύξηση του EPS στο 15% και τη μερισματική απόδοση στο 4,4%. Παρα-

μένει η πλέον φθηνή αγορά στις αναδυόμενες αγορές, με το momentum κερ-

δοφορίας να είναι ιδιαίτερα θετικό. 

 Η τεχνική εικόνα του δείκτη είναι μικτή. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η εικόνα 

είναι θετική, αλλά ο RSI βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα και ο ADI είναι 

θετικός, αλλά extended. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ βρίσκεται σε ανοδική 

τάση και δεν έχει βγει ακόμα σε υπεραγορασμένα επίπεδα το γεγονός ότι η 

πτωτική γραμμή τάσης από την κορυφή του 2008 κινείται γύρω στις 1.255 

μονάδες (+5% περίπου), καθώς και οι 1.247 μονάδες (50% retracement) είναι 

μόλις 8% υψηλότερα, μας κάνουν πιο επιφυλακτικούς περιμένοντας καλύτερα 

σημεία εισόδου, διατηρώντας, όμως τις long θέσεις στον δείκτη. 

 Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 57 
Last12m P/E ανεπτυγμένων αγορών 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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Δείκτες αποτίμησης MSCI EM και MSCI Κόσμος 
(Last12m) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 59 
Πορεία RTS($) 

Πηγή: FactSet | Επενδυτική Στρατηγική 
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6.1 EURUSD 

 Η ισοτιμία EURUSD κινήθηκε το 2016 σε εύρος καταγράφοντας, τελικά, μι-

κρή πτώση (-3%) μετά από 2 έτη με διψήφια υποτίμηση (-12% το 2014 και 

10% το 2015). 

 Οι πολιτικές που έχει εξαγγείλει η νέα ηγεσία των ΗΠΑ θα μπορούσαν μα-

κροχρόνια να απελευθερώσουν τη Fed και να οδηγήσουν σε ταχύτερη εξο-

μάλυνση των επιτοκίων στις ΗΠΑ από ότι έχει αποτυπωθεί στις προσδοκίες 

των αγορών. Τα Fed Funds Futures προεξοφλούν 2 αυξήσεις επιτοκίων το 

2017, όσες και η μέση εκτίμηση των μελών της Fed. Μια επιτυχημένη εφαρ-

μογή της δημοσιονομικής πολιτικής στις ΗΠΑ, που θα επιφέρει άνοδο της 

παραγωγικότητας και των πραγματικών μισθών θα μπορούσε τελικά να οδη-

γήσει σε ένα, διαρθρωτικά, δυνατότερο δολάριο. Στο ενδιάμεσο όμως, όπως 

αναφέραμε και στα προηγούμενα, η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει σε ένα 

στάδιο, όπως και τη περίοδο 2015-2016, οπού οι αρνητικές συνέπειες του 

ισχυρού δολαρίου είναι σημαντικές. Παράλληλα, η αναβίωση της μεταποίη-

σης, στην οποία στηρίζονται οι ψηφοφόροι του νέου προέδρου, έχει ανάγκη 

ένα ασθενέστερο δολάριο γεγονός που αναδύεται και από την ρητορική 

πολλών μελών της νέας κυβέρνησης. Το οικονομικό αυτό πλαίσιο είναι πιθα-

νό να χαρακτηρίσει την ισοτιμία για το μεγαλύτερο μέρος του 2017. 

 Όπως αναφέραμε και στο τμήμα των ομολόγων, ενώ τα spreads Ευρωζώνης 

– ΗΠΑ συνεχίζουν να προεξοφλούν σημαντική κυκλική υπεροχή στις ΗΠΑ 

(και λόγω του εκλογικού αποτελέσματος), μια σειρά από στοιχεία όπως ο 

πληθωρισμός, η βιομηχανική παραγωγή, αλλά και πρόδρομοι δείκτες δεί-

χνουν μια σχετική επιτάχυνση στην Ευρωζώνη, γεγονός που είναι πιθανό να 

ασκήσει ανοδική πίεση στα spreads αυτά (υπερ ΕΖ) και παράλληλα ανοδική 

πίεση στο ευρώ. Στην ίδια κατεύθυνση συνηγορούν και πιο διαρθρωτικά 

θεμελιώδη μεγέθη, όπως το ισχυρό πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών της Ευρωζώνης σε σύγκριση με το έλλειμμα που παρουσιάζει η 

αμερικανική οικονομία. Γι’ αυτό και τα περισσότερα οικονομετρικά μοντέλα 

υπολογίζουν τη δίκαιη τιμή της ισοτιμίας EURUSD πάνω από το 1,1500.  

06 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Η πτώση του γιεν έναντι του δολαρίου έχει 

βελτιώσει την αποτίμηση του ιαπωνικού 

νομίσματος και γι’ αυτό λαμβάνουμε 

ουδέτερη θέση.  

Σε εύρος θα παραμείνει η ισοτιμία EURUSD. 

Εκμεταλλευόμαστε ανοδικές κινήσεις για 

αγορά στερλίνας έναντι ευρώ. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 60 
Ισοτιμία EUR/USD & διαφορά 2ετών αποδόσεων  
Γερμανίας-ΗΠΑ 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

2001.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60 EURUSD (αριστ.)

US-GE 2yr (αντ. δεξ.)



34                 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ     Επενδυτική Στρατηγική 

 Οι δίκαιες τιμές, οι οποίες αντιστοιχούν στη θεωρία της εξίσωσης της αγορα-

στικής αξίας (Purchasing Power Parity), βρίσκονται στο 1,1500 (Bloomberg-

χρήση δεικτών τιμών καταναλωτή) και 1,3300 (OECD, μεγαλύτερο εύρος 

τιμών που αντιστοιχεί σε όλο το ΑΕΠ πέρα από την κατανάλωση).  

 Μία παράμετρος που θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά για την ισο-

τιμία είναι το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του προγράμματος αγοράς 

ομολόγων από την ΕΚΤ μετά τον Δεκέμβριο του 2017, γεγονός που αναμένε-

ται να γίνει θέμα συζήτησης από το πρώτο μισό του έτους και μπορεί να 

δημιουργήσει έντονες ανοδικές τάσεις στο ευρώ. Βραχυπρόθεσμα, όμως η 

διαφοροποίηση στη νομισματική πολιτική των 2 κεντρικών τραπεζών, μάλ-

λον θα ευνοήσει το δολάριο. 

 Τα πολιτικά ρίσκα στις 2 μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως είναι μοιρα-

σμένα μεσοπρόθεσμα, η εκλογική αβεβαιότητα στην Ευρωζώνη από τη μια 

πλευρά, από την άλλη η τάση απομονωτισμού στις ΗΠΑ και η αβεβαιότητα 

πολιτικής είναι δυνατό να δημιουργήσουν ένα discount στο δολάριο των 

ΗΠΑ, καθώς θα μπορούσε να χάσει μέρος της ελκυστικότητας του ως αποθε-

ματικό νόμισμα. Μακροχρόνια, όμως η βασική αβεβαιότητα βρίσκεται στην 

Ευρωζώνη όπου ο συνδυασμός επικράτησης εθνικιστικών τάσεων στις εκλο-

γές με τη διαδικασία του Brexit, θα μπορούσαν να επιταχύνουν φυγόκεντρες 

δυνάμεις στην Ευρωζώνη βάζοντας το νόμισμα υπό αμφισβήτηση.  

 Τεχνικά, σε εβδομαδιαίο επίπεδο το ευρώ κινείται ανοδικά έναντι του δολαρί-

ου και θα μπορούσε να συνεχιστεί, καθώς οι τεχνικοί δείκτες που παρακολου-

θούμε δεν είναι σε υπεραγορασμένα επίπεδα. Αντίσταση βρίσκεται κοντά στο 

1,0897 και μετά στο 1,1097. Σε μηνιαίο επίπεδο το ευρώ κινείται κοντά σε 

υπερπουλημένα επίπεδα, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να κινηθεί ανοδικά 

το επόμενο διάστημα, αρκεί να καταφέρει να ξεπεράσει κάποιες αντιστάσεις 

που βρίσκονται κοντά στο 1,0811. 

 Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, η μακροοικονομική εικόνα, αλλά και η αβεβαιότη-

τα για τη νέα κυβέρνηση στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να οδηγήσουν, αρχικά, 

την ισοτιμία σε ανοδικές τάσεις, μέσα στη ζώνη 1,0450-1,1260. Οι τάσεις 

δεν αναμένουμε να είναι μακροχρόνια συντηρήσιμες δεδομένης της πολύ 

πιθανής έξαρσης φυγόκεντρων τάσεων στην ΕΖ ,σαν αποτέλεσμα των εκλο-

γικών αναμετρήσεων με πιθανή την επαναπροσέγγιση του 1,0500 προς το 

τέλος του έτους. Η επικράτηση του πολιτικού κινδύνου ως βασικός παρά-

γοντας καθορισμού της ισοτιμίας προσθέτει ένα επιπλέον βαθμό αβεβαιό-

τητάς και η διατήρηση του σημείου αυτού θα εξαρτηθεί κυρίως από τις 

πολιτικές δυναμικές στην ΕΖ προς το τέλος του 2017. 

 

6.2 USDJPY 

 Η υποτίμηση του γιεν έναντι του δολαρίου κατά 15% το τελευταίο 3μηνο του 

έτους βελτίωσε τις αποτιμήσεις του ιαπωνικού νομίσματος. 

 Η απόφαση της BoJ να σταθεροποιήσει το επιτόκιο 10ετίας στο 0%, συνεχίζει 

να δημιουργεί ροές ιαπωνικών κεφαλαίων προς το αμερικανικό νόμισμα, το 

οποίο προσφέρει θετικό επιτόκιο σε μακροχρόνιες διάρκειες συνυπολογίζο-

ντας και το κόστος αντιστάθμισης του συναλλαγματικού ρίσκου. Επίσης, η 

αύξηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων στις μεγάλες αναπτυγμένες χώρες 

εντείνει εκ νέου το επιτοκιακό μειονέκτημα του JPY. Στο σημείο αυτό πρέπει 

να παρατηρήσουμε ότι τόσο στη 10ετία, αλλά κυρίως στη 2ετία οι αποδόσεις 

των ιαπωνικών ομολόγων βρίσκονται πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους 

τους. Η υπεροχή αυτή ξεκίνησε από το 2008 και ενίσχυσε την ελκυστικότητα 

του γιεν κατά την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά και σε όλη τη 

διάρκεια των πολιτικών νομισματικής χαλάρωσης, οι οποίες επηρέασαν κυρί-

ως τις αποδόσεις των ΗΠΑ και της ΕΖ. Η υπεροχή αυτή, όμως βρίσκεται 

ΓΡΑΦΗΜΑ 61 
USDJPY και διαφορά 2 ετών επιτοκίων US-JP 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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σε διαδικασία υποχώρησης (καθώς παρατηρούνται αυξήσεις των αποδόσεων 

στις υπόλοιπες χώρες). 

 Παράλληλα, η πολύ σημαντική νομισματική ενίσχυση στην Ιαπωνία συνεχίζει 

να αποτελεί, σημαντικά, αρνητικό παράγοντα για το γιεν. 

 Από την άλλη, τα οικονομικά στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη 

και ειδικότερα η βελτίωση του δείκτη Tankan, φανερώνουν μια οριακή δυναμι-

κή της ιαπωνικής οικονομίας σε σχέση με τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα η βιομηχα-

νική παραγωγή στην Ιαπωνία αναπτύσσεται με 3% ετησίως έναντι 0,5% στις 

ΗΠΑ, αλλά και η διαφορά του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ (1% έναντι 2,2% στις 

ΗΠΑ) βρίσκεται κοντά στον μακροχρόνιο μέσο όρο της. Παράλληλα, η Ιαπωνία 

διατηρεί το εμπορικό της πλεόνασμα έναντι των ΗΠΑ (κοντά στον μακροχρόνιο 

μέσο όρο αυτού), ενώ και η σύγκριση των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών 

των 2 οικονομιών δηλώνει πλεονέκτημα για το Ιαπωνικό νόμισμα. 

 Οι δίκαιες τιμές, οι οποίες αντιστοιχούν στη θεωρία της εξίσωσης της αγορα-

στικής αξίας (Purchasing Power Parity), βρίσκονται στο 86,61 (Bloomberg-

χρήση δεικτών τιμών καταναλωτή) και 102 (OECD, μεγαλύτερο εύρος τιμών 

που αντιστοιχεί σε όλο το ΑΕΠ πέρα από την κατανάλωση). 

 Στο πλαίσιο αυτό, παράγοντες που συνδυάζονται με τη συνεχιζόμενη νομισματι-

κή επέκταση στην Ιαπωνία, αλλά και την πιθανή περαιτέρω διεύρυνση των 

spreads υπερ των ΗΠΑ θα μπορούσαν να οδηγήσουν την ισοτιμία προς τα υψη-

λά του 2016, ενώ ο συνδυασμός της υπεροχής της εξωτερικής θέσης, αλλά και 

της διατήρησης στο στάδιο αυτό μιας μέσης δυναμικής στο μέτωπο της σχετικής 

ανάπτυξης με τις ΗΠΑ, θα μπορούσε να οδηγήσει την ισοτιμία προς τα χαμηλά 

του 2016 (κυρίως σε περιπτώσεις αύξησης της μεταβλητότητας στις αγορές).  

 Τεχνικά, το δολάριο, σε εβδομαδιαίο επίπεδο, κινείται πτωτικά σε σχέση με το 

γιεν, μετά τα υπεραγορασμένα επίπεδα που βρέθηκε πρόσφατα. Η κίνηση 

αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενη, καθώς η ενδυνάμωση του δολα-

ρίου μετά τις εκλογές ήταν τόσο δυνατή όσο και απότομη. Σε μηνιαίο επίπεδο 

η ανοδική κίνηση του δολαρίου σε σχέση με το γιεν δείχνει να μην έχει ολο-

κληρωθεί και μετά από μια μικρή ανάπαυλα να επανεκκινήσει την ανοδική 

του πορεία με στόχο τα 120 -122. 

 Αναθεωρούμε τη θέση μας στην ισοτιμία από υπέρ του δολαρίου σε ουδέ-

τερη, καθώς θεωρούμε ότι η ισοτιμία στην περιοχή του 114 είναι σε ισορ-

ροπία και ευνοείται η κίνηση σε εύρος 104-123 για το 2017 από τα τρέχο-

ντα επίπεδα.  

 

6.3 EURGBP 

 Η έξοδος του Η.Β. από την Ε.Ε. συνεχίζει να προκαλεί μεταβλητότητα και συ-

ντηρεί την ανοδική τάση στην ισοτιμία. Η τάση αυτή θα μπορούσε να συνεχι-

στεί και τους επομένους μήνες, καθώς πλησιάζουμε στην ημερομηνία ενεργο-

ποίησης του Άρθρου 50, οπότε και η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα θα 

ενταθούν.  

 Το Η.Β. βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα πολύ υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρε-

χουσών συναλλαγών (-5,2%), το οποίο την τελευταία 5ετία το χρηματοδοτού-

σε εξολοκλήρου από εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Η προοπτική διατή-

ρησης των εισροών αυτών είναι ιδιαίτερα αβέβαιη μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι 

όροι που θα διέπουν τη νέα σχέση Ε.Ε. και Η.Β. Παράλληλα συνεχίζει να διατη-

ρεί ένα πολύ σημαντικό έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο με την ΕΖ, το οποίο 

βρίσκεται στα υψηλά όλων των εποχών (9,8 δισ. ευρώ ο μηνιαίος ετήσιος 

μ.ο.). Πέρα από την αβεβαιότητα σε σχέση με το Brexit, οι διαρθρωτικές αυτές 

αδυναμίες είναι οι μόνες οικονομικές αίτιες που θα δικαιολογούσαν μέρος της 

αποδυνάμωσης της στερλίνας. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 62 
USDJPY και ισολογισμός Fed/BoJ (αντ) 

Πηγή: Bloomberg | Επενδυτική Στρατηγική 
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 Τα κυκλικά στοιχεία (ΑΕΠ, βιομηχανική παραγωγή, νομισματική κυκλοφορία) 

δεν καταδεικνύουν κάποια σημαντική υπεροχή μεταξύ του Η.Β. ή της Ε.Ε. σε 

σχέση με τους μακροχρόνιους μέσους όρους τους. Τα στοιχεία πληθωρισμού 

από το Η.Β. δείχνουν αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων γεγονός που μπορεί 

να οδηγήσει την Κεντρική Τράπεζα σε αύξηση των επιτοκίων συντομότερα 

από ότι περιμένει η αγορά, αλλά και το ίδιο παρατηρείται και στην ΕΖ όπου 

αυξάνει η πιθανότητα μιας πιο αυστηρής ρητορικής από την ΕΚΤ.  

 Οι δίκαιες τιμές, οι οποίες αντιστοιχούν στην θεωρία της εξίσωσης της αγορα-

στικής αξίας (Purchasing Power Parity), βρίσκονται στο 0,8400 (Bloomberg-

χρήση δεικτών τιμών καταναλωτή) και 0,9200 (OECD, μεγαλύτερο εύρος τιμών 

που αντιστοιχεί σε όλο το ΑΕΠ πέρα από την κατανάλωση). 

 Τεχνικά το ευρώ σε σχέση με τη στερλίνα βρίσκεται σε πτωτική τροχιά, η οποί-

α δικαιολογείται μετά τα υπεραγορασμένα επίπεδα που βρέθηκε τον περα-

σμένο Οκτώβριο. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να συνεχιστεί μέχρι τα επίπεδα 

του 0,8408, αλλά πολύ πιθανόν μέχρι το 0,8265. Σε μηνιαίο επίπεδο, παρατη-

ρούμε την ίδια εικόνα, το ευρώ να κινείται πτωτικά με κάποιους από τους 

τεχνικούς δείκτες να έχουν δώσει σήμα πώλησης και κάποιους άλλους να 

είναι κοντά στο να δώσουν. Εδώ η πρώτη στήριξη βρίσκεται στο 0,8081– 

0,8135 και μετά τα επίπεδα του 0,7700. 

 Εκμεταλλευόμαστε ανοδικές κινήσεις για αγορά στερλίνας με μακροπρόθε-

σμο ορίζοντα, καθώς η ισοτιμία από τη μια υπερβάλει σημαντικά σε σχέση 

με την κυκλική δυναμική των 2 οικονομιών, οι αποτιμήσεις γίνονται πιο 

ελκυστικές και έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει τις τάσεις του παγκό-

σμιου εθνικισμού όπως αυτές διαγράφονται στις αναπτυγμένες χώρες, ενώ 

η Ευρωζώνη αναμένεται να δοκιμαστεί μέσα στο 2017 κατά τη διαδικασία 

των πολλαπλών εκλογών.  
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7.1 Χρυσός 

 Ο χρυσός κινήθηκε πτωτικά στη διάρκεια του Δ’ 3μήνου και έκλεισε στα 

$1.152 η ουγγιά, καταγράφοντας απώλειες 12,4% στο 3μηνο, οι οποίες περιό-

ρισαν τα κέρδη από την αρχή του έτους στο 8,5%. 

 Το δολάριο και τα πραγματικά επιτόκια σε συνδυασμό με την πορεία της κα-

μπύλης των επιτοκίων, συνεχίζουν να αποτελούν καταλύτες για τον χρυσό. 

Μία ήπια Fed και ένα ασθενέστερο δολάριο θα μπορούσαν να αντιστρέψουν 

την πτωτική πορεία του μετάλλου μεσοπρόθεσμα. Υπολογίζουμε, ωστόσο, ότι 

σε μακροχρόνιο ορίζοντα η τιμή στα παρόντα επίπεδα δεν έχει ενσωματώσει 

την ενδυνάμωση του δολαρίου που παρατηρήθηκε από τον Ιούλιο του 2014 

(+17%). Έτσι στον βαθμό που η συσχέτιση αυτή δεν έχει αλλοιωθεί σημαντικά 

και το δολάριο δεν υποχωρήσει σημαντικά, εκτιμούμε μια δίκαιη τιμή του 

χρυσού κάτω από τις 1.050 μονάδες.  

 Επίσης, στα τρέχοντα επίπεδα, η τιμή του χρυσού προεξοφλεί πολύ υψηλότε-

ρη μεταβλητότητα στα στοιχεία του πληθωρισμού.  

 Η επενδυτική ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο μειώθηκε το προηγούμενο 

3μηνο, καθώς ανέκαμψε η διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Στην αγορά παρα-

γώγων, επίσης, οι καθαρές θέσεις υπέρ του χρυσού μειώθηκαν από τα ιστο-

ρικά υψηλά και πλέον βρίσκονται κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο. 

 Τεχνικά, ο χρυσός από την αρχή του έτους κινείται σε εβδομαδιαίο επίπεδο 

ανοδικά και με τους τεχνικούς δείκτες να έχουν δώσει σήμα αγοράς. Υπάρχει 

αντίσταση κοντά στα $ 1.228 - $1.230, η οποία, θεωρούμε ότι θα διασπάσει με 

στόχο τα $1.300 - $1.310. Σε μηνιαίο επίπεδο τα πράγματα δεν είναι τόσο 

αισιόδοξα. Ο χρυσός κινείται πτωτικά από τα υψηλά του περασμένου Ιουλίου 

($1.375), έχει τους κινητούς μέσους όρους ακριβώς επάνω από την τρέχουσα 

($1.205) τιμή ( 6μην. $1.216 και 30μην. $1.235) και η τάση του είναι για τη 

στήριξη των πρόσφατων χαμηλών των $1.040. 

07 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Διατηρούμε ουδέτερη θέση στον χρυσό και 

θεωρούμε ότι το πετρέλαιο θα κινηθεί σε 

εύρος 45-65$ το 2017 με την ανοδική κίνηση 

να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες.  
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 Ωστόσο, στο σημερινό περιβάλλον έντονης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιό-

τητας παγκοσμίως, ο χρυσός μπορεί να λειτουργήσει σαν ασφαλές καταφύγιο 

σε περίπτωση ακραίων γεγονότων στο πλαίσιο ενός χαρτοφυλακίου. 

 Διατηρούμε την ουδέτερη θέση. 

 

7.2 Πετρέλαιο 

 Μετά από 2 έτη σημαντικής υποχώρησης, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμ-

ψαν εντυπωσιακά το 2016 (+47%), καθώς οι μεγάλοι παραγωγοί εμφανίστη-

καν διατεθειμένοι να σταματήσουν τον «πόλεμο τιμών» που οδήγησε τις 

τιμές από τα 110$ το 2013 στα 26$/βαρ. στις αρχές του 2016.  

 Για το 2017 οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την τιμή του πετρελαίου θα 

είναι ο βαθμός συμμόρφωσης των μελών του ΟΠΕΚ στα συμφωνηθέντα, οι 

οικονομικές και εμπορικές πολιτικές που θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση 

των ΗΠΑ και ο βαθμός ισχυροποίησης του δολαρίου και ανόδου των επιτοκίων. 

 Αν οι χώρες-παραγωγοί συμμορφωθούν απόλυτα με την απόφαση για μείωση 

της παραγωγής κατά 1,8 εκατ. βαρέλια, είναι πιθανό να οδηγηθούμε από το 

καθεστώς υπερπροσφοράς σε έλλειμμα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγή-

σει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 70$/βαρ. ή και υψηλότερα. Ωστόσο, 

ιστορικά ο βαθμός συμμόρφωσης των μελών του ΟΠΕΚ με τις αποφάσεις τους 

είναι σχετικά χαμηλός. Είναι ενδεικτικό ότι το τελευταίο 3μηνο του έτους η 

παγκόσμια παραγωγή αυξήθηκε και ξεπέρασε τα 97 εκατομμύρια βαρέλια την 

ημέρα, παρόλη την αρχική συμφωνία στα τέλη Σεπτεμβρίου για μείωση της 

παραγωγής. Το πιθανότερο είναι η μερική συμμόρφωση των παραγωγών με 

αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής κατά 1 εκατ. βαρέλια, η οποία βάζει 

ένα θεωρητικό κάτω όριο στις τιμές στα 40$/βαρ. 

 Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, ωστόσο, ενθαρρύνει όλο και περισσότε-

ρους παραγωγούς σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ να επαναλειτουργή-

σουν τις πλατφόρμες τους, με αποτέλεσμα ο αριθμός των εν ενεργεία πετρε-

λαιοπηγών στις ΗΠΑ να έχει αυξηθεί κατά 26% από το ιστορικό χαμηλό του 

Μαΐου. Η επαναλειτουργία ανενεργών πετρελαιοπηγών βάζει ένα άνω όριο 

στις τιμές του πετρελαίου.  

 Από το σκέλος της ζήτησης οι ενδείξεις είναι θετικές. Οι προπορευόμενοι οικο-

νομικοί δείκτες σε ΗΠΑ, Ευρωζώνη και Κίνα παρουσιάζουν τάσεις επιτάχυν-

σης, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης το 

2017. Σε αυτή τη φάση του οικονομικού κύκλου το πετρέλαιο καταγράφει 

θετικές αποδόσεις, ενώ η εφαρμογή επεκτατικών δημοσιονομικών πολιτικών 

δημιουργεί περαιτέρω ανοδικά ρίσκα για την ανάπτυξη.  

 Ωστόσο, τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνονται σε νέα 

ιστορικά υψηλά, γεγονός που μόνο εν μέρει αντισταθμίζεται από τη μείωση 

των αποθεμάτων εκτός ΗΠΑ. Η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο αναμένεται 

να αυξηθεί το 2017 (1,5 εκατ. βαρέλια τη μέρα) με τον ίδιο ρυθμό του 2016, 

παρά τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου. 

 Τεχνικά το πετρέλαιο, σε εβδομαδιαίο επίπεδο, κινείται ανοδικά, από τα χα-

μηλά που βρέθηκε την άνοιξη του 2016 (οριακά κάτω από τα $30/βαρ.) και 

χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις πάει προ τα $60, όπου θεωρούμε ότι θα είναι και η 

ποιο ουσιαστική του αντίσταση. Την ίδια εικόνα παρατηρούμε και σε μηνιαίο 

επίπεδο. Ανοδική κίνηση με μία μικρή αντίσταση $55 και πρώτο στόχο τα $60. 

 Βάσει των οικονομετρικών μοντέλων παρατηρούμε μία μείωση της δίκαιης 

τιμής κάτω από το 40$, κυρίως λόγω της ενδυνάμωσης του δολαρίου και της 

διεύρυνσης της κλίσης της καμπύλης των επιτοκίων. 

 Συνυπολογίζοντας ωστόσο, και τις κερδοσκοπικές θέσεις που έχουν αυξηθεί 

σε αριθμό ρεκόρ, η δίκαιη τιμή αναρριχάται στα 70$/βαρ. 
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 Συμπερασματικά, τα θεμελιώδη του πετρελαίου αναμένουμε να συνεχίσουν 

να βελτιώνονται, ωστόσο πλέον θα συμμετέχει και το σκέλος της προσφο-

ράς εκτός από το σκέλος της ζήτησης. Τεχνικά, το πετρέλαιο βρίσκεται σε 

ανοδική τάση, ενώ μία σταθεροποίηση του δολαρίου θα στηρίξει τις αποτιμή-

σεις 

 Το πετρέλαιο θα προσφέρει ευκαιρίες για τακτικές τοποθετήσεις στη διάρ-

κεια της χρονιάς, καθώς θα κινηθεί σε εύρος 45-65$. Εκμεταλλευόμαστε τις 

πτώσεις για αγορά. 
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Μετοχές Υποεπενδεδυμένη 

Η βελτίωση της δυναμικής της οικονομίας, η ανάκαμψη της κερδοφορίας, οι προοπτικές δημοσιονομικής επέκτασης, το 
καλό επενδυτικό κλίμα και η θετική τεχνική εικόνα, μας οδηγούν σε αύξηση θέσεων στις μετοχές, ωστόσο διατηρούμε την 
υποεπενδεδυμένη θέση, καθώς οι αποτιμήσεις είναι ακριβές, ενώ η μορφή και ο βαθμός υλοποίησης των προεκλογικών 
εξαγγελιών αυξάνουν το ρίσκο. 

   

ΗΠΑ Υποεπενδεδυμένη 

Η επιτάχυνση της οικονομίας (ειδικά σε όρους ονομαστικού ΑΕΠ), η θετική δυναμική της κερδοφορίας και η θετική τεχνική 
εικόνα του S&P500 αποτελούν θετικούς καταλύτες για τη μετοχική αγορά των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι ακριβές αποτιμήσεις, τόσο 
έναντι των ιστορικών μέσων όσο και σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές λειτουργούν αποτρεπτικά, ενώ η αύξηση του 
κόστους δανεισμού επηρεάζει την ήδη υψηλή μόχλευση των εταιρειών. Στα πλαίσια αυτά μειώνουμε σε Υποεπενδεδυμέ-
νη από ουδέτερη θέση στις ΗΠΑ. Περιορίζουμε την έκθεση μας στη μικρή κεφαλαιοποίηση. 

Ευρωζώνη Ουδέτερη 

Η βελτίωση που παρουσιάζει η οικονομία της Ευρωζώνης, η ανάκαμψη της κερδοφορίας, η θετική τεχνική εικόνα, ο περιο-
ρισμός των εκροών από Α/Κ και οι καλύτερες αποτιμήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες κύριες αγορές μας οδηγούν στην 
αναβάθμιση σε ουδέτερη από υποεπενδεδυμένη της θέσης μας στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, το πολιτικό ρίσκο μάς διατηρεί 
σε επαγρύπνηση. Διατηρούμε την προτίμηση σε Dax30 έναντι περιφέρειας. 

Ιαπωνία Υπερεπενδεδυμένη 

Αναβαθμίζουμε σε υπερπενδεδυμένη από ουδέτερη τη θέση μας στην Ιαπωνία, καθώς η δυναμική της κερδοφορίας 
ανακάμπτει μετά την υποχώρηση του γιεν το προηγούμενο διάστημα, οι αποτιμήσεις είναι πιο ελκυστικές σε σχέση με τις 
υπόλοιπες αγορές, ενώ τα θεμελιώδη των Ιαπωνικών εταιρειών είναι ικανοποιητικά. Ωστόσο, η έκθεση μας διαμορφώνε-
ται σε unhedged, καθώς αναμένουμε η ισοτιμία να κινηθεί εντός εύρους. 

Ελλάδα Ουδέτερη 
Κρίσιμη για την πορεία της οικονομίας και της αγοράς εξακολουθεί να είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης,  
η εφαρμογή μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από  
τις τράπεζες.  

Αναδυόμενες Αγορές Υπερεπενδεδυμένη 

Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση στις αναδυόμενες αγορές, καθώς οι αποτιμήσεις είναι πιο ελκυστικές από τις 
αναπτυγμένες, η κερδοφορία ανακάμπτει, η δυναμική των οικονομιών βελτιώνεται με υψηλότερους ρυθμούς από τις 
αναπτυγμένες, ενώ η τεχνική εικόνα παραμένει θετική. Ωστόσο, περιορίζουμε την έκθεση, καθώς οι επενδυτές παραμέ-
νουν επιφυλακτικοί όπως έδειξε η αύξηση των εκροών την περίοδο που ενισχυόταν το δολάριο. 

Βραζιλία Υποεπενδεδυμένη Η οικονομία παραμένει σε ύφεση και οι αποτιμήσεις είναι σε ιστορικά υψηλά. 

Ρωσία Υπερεπενδεδυμένη 
Έχει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την τιμή του πετρελαίου. Η οικονομία ανακάμπτει, το momentum κερδοφορίας είναι 
θετικό και οι αποτιμήσεις διατηρούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες αναδυόμενες αγορές. 

Ινδία Υποεπενδεδυμένη 
Η απόφαση της κυβέρνησης για απόσυρση χαρτονομισμάτων και οι συνέπειές της στην οικονομία επηρεάζουν αρνητικά 
τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη το επόμενο διάστημα, με τις εκτιμήσεις της κερδοφορίας να αναθεωρούνται πτωτικά, ενώ 
οι αποτιμήσεις είναι ακριβές. Υποβαθμίζουμε τη θέση μας σε υποεπενδεδυμένη από ουδέτερη. 

Κίνα Υποεπενδεδυμένη 
Οι εκτιμήσεις για τη κερδοφορία αναθεωρούνται ανοδικά, ωστόσο, μια ενδεχόμενη επιβολή εμπορικών δασμών από την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ σε συνδυασμό με την υψηλή μόχλευση των εταιρειών και την επενδυτική εμπιστοσύνη να μην έχει 
αποκατασταθεί στον μέγιστο βαθμό, μας οδηγούν στη διατήρηση της υποεπενδεδυμένης θέσης. 

Κλαδικές Προτιμήσεις 
ΗΠΑ 

 Προτίμηση στην τεχνολογία 

   

Ομόλογα     

   

Κρατικά ομόλογα ΗΠΑ Υποεπενδεδυμένη 
Για το επόμενο 6μηνο περιμένουμε τα επιτόκια της αμερικανικής 10ετίας να κινηθούν προς το 2,70%, λόγω αύξησης του 
πληθωρισμού, επιτάχυνσης της αμερικανικής οικονομίας και μείωσης των τοποθετήσεων από επενδυτές.  

Κρατικά ομόλογα  
Γερμανίας 

Υποεπενδεδυμένη 
Για το επόμενο 6μηνο περιμένουμε τα επιτόκια της γερμανικής 10ετίας να κινηθούν υψηλότερα, λόγω της σημαντικής 
επιτάχυνσης του γερμανικού πληθωρισμού. Η ανοδική κίνηση μπορεί να ξεπεράσει το 0,50%.  

Ομόλογα περιφέρειας 
Ευρωζώνης 

Υποεπενδεδυμένη 
ο πιο σημαντικός κίνδυνος φέτος στην Ευρωζώνη θα είναι η αναμενόμενη ενίσχυση των φυγόκεντρων δυνάμεων στις 
εκλογικές αναμετρήσεις σε Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία και ενδεχομένως Ιταλία, οι οποίες θα αυξήσουν το risk premium 
που ζητούν οι επενδυτές για να επενδύσουν στα ομόλογα των χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης.  

Κρατικά ομόλογα  
αναδυόμενων αγορών 

Ουδέτερη 
Διατηρούμε την ουδέτερη θέση στις αναδυόμενες αγορές, καθώς οι προσδοκώμενες αποδόσεις παραμένουν ελκυστικές 
στο περιβάλλον χαμηλών αποδόσεων. Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα ο βασικός κίνδυνος εμφανίζεται στα επίπεδα χρέους των 
αναδυομένων οικονομιών, τα οποία έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα.  

Εταιρικά ομόλογα  
επενδυτικής διαβάθμισης 

Ουδέτερη 
Υποβαθμίζουμε τη θέση μας στα ομόλογα Επενδυτικής Διαβάθμισης από Υπερεπενδυμένη σε ουδέτερη, καθώς οι προσ-
δοκώμενες αποδόσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης έχουν μειωθεί και το ρίσκο έχει αυξηθεί.  

Εταιρικά ομόλογα  
υψηλών αποδόσεων 

Υποεπενδεδυμένη 
Διατηρούμε την υποεπενδεδυμένη θέση στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων, καθώς θεωρούμε ότι σε όρους αποτιμήσεων 
δεν είναι ελκυστικά.  

   

Συνάλλαγμα     

   

EURUSD Ουδέτερη 
Η μακροοικονομική εικόνα, αλλά και η αβεβαιότητα για τη νέα κυβέρνηση στις ΗΠΑ , θα μπορούσαν να οδηγήσουν,  
αρχικά, σε ανοδικές τάσεις την ισοτιμία μέσα στη ζώνη 1,0200-1,1260. Οι τάσεις δεν αναμένουμε να είναι μακροχρόνια 
συντηρήσιμες.  

EURGBP Υπέρ GBP 
Εκμεταλλευόμαστε ανοδικές κινήσεις για αγορά στερλίνας με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς η ισοτιμία υπερβάλλει 
σημαντικά σε σχέση με την κυκλική δυναμική των 2 οικονομιών και οι αποτιμήσεις γίνονται πιο ελκυστικές.  

USDJPY Ουδέτερη 
Αναθεωρούμε τη θέση μας στην ισοτιμία από υπέρ του δολαρίου σε ουδέτερη, καθώς θεωρούμε ότι η ισοτιμία στην 
περιοχή του 114 είναι σε ισορροπία και ευνοείται η κίνηση σε εύρος 104-123 για το 2017 από τα τρέχοντα επίπεδα.  

   

Εμπορεύματα     

   

Χρυσός Ουδέτερη 
Η επενδυτική ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο υποχωρεί, η τιμή στα παρόντα επίπεδα δεν έχει ενσωματώσει την ενδυνάμω-
ση του δολαρίου. 

Πετρέλαιο Ουδέτερη 
Το πετρέλαιο θα προσφέρει ευκαιρίες για τακτικές τοποθετήσεις στη διάρκεια της χρονιάς, καθώς θα κινηθεί σε εύρος 45-
65$. Εκμεταλλευόμαστε τις πτώσεις για αγορά. 
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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 χαρτοφυ-

λακίου πολύ χαμηλής μεταβλητότητας.  

Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι 2 έως 3 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 χαρτοφυλακίου 

χαμηλής μεταβλητότητας.  

Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι 2 έως 3 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 2 έως 3 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 χαρτοφυλακίου υψηλής 

μεταβλητότητας. 

Η εύλογη χρονική διάρκεια της επένδυσης είναι 3 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. 

Ομόλογα, 
25.7%

Μετοχές, 
8.7%

Μετρητά, 
65.6%

Cash Plus

Ομόλογα, 
56.3%

Μετοχές, 
14.2%

Μετρητά, 
27.5%

Εναλλακτικές 
Επεν., 2.0%

Συντηρητικό

Ομόλογα, 
42.5%

Μετοχές, 
40.0%

Μετρητά, 
14.0%

Εναλλακτικές 
Επεν., 3.5%

Ισορροπημένο

Ομόλογα, 
16.8%

Μετοχές, 
62.0%

Μετρητά, 
16.2%

Εναλλακτικές 
Επεν., 5.0%

Αναπτυξιακό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Διαδικασία Τεχνικής Ανάλυσης 

Επιγραμματικά, η λειτουργία της μεθόδου αυτής συνίσταται στην ποσοτικοποίηση 

των ενδείξεων ευρέως χρησιμοποιουμένων δεικτών τεχνικής ανάλυσης, όπως 

είναι το RSI (Relative Strength Index) και το MACD (Moving Average Convergence / 

Divergence). Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για την διατύπωση συμπερασμά-

των σχετικά με τη δυναμική μιας αγοράς σε διάφορους ορίζοντες. Η μεθοδολογία 

που κατασκευάσαμε, αντιστοιχεί τη φάση στην οποία βρίσκεται ο κάθε δείκτης 

(RSI/MACD), με την ιστορική σχέση απόδοσης – κινδύνου της αγοράς, η οποία 

βρίσκεται υπό εξέταση. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την εμπειρική κατανομή 

της αγοράς αυτής κατηγοριοποιούμε την ένδειξη σε 7 ομάδες: Πολύ δυνατή, δυ-

νατή, οριακά δυνατή, ουδέτερη κ.ο.κ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οικονομική Ανάλυση  

& Επενδυτική Στρατηγική 

Λεκκός Ηλίας  
Chief Economist 

 

Πατίκης Βασίλειος 
Head 

 

Οικονομική Ανάλυση 

 

Αγγελοπούλου Αναστασία 

 
Πολυχρονόπουλος Διονύσης 

 

Παπακώστας Χρυσοβαλάντης 
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Papakostasc@piraeusbank.gr 
Τηλ: 2163004491 
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Το παρόν έντυπο εκδόθηκε από την υπηρεσία Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η «Τράπεζα»), η 
οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, και αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση τρίτων χωρίς να υπάρχει υποχρέωση προς τούτο από το 
συντάκτη του. Το παρόν κείμενο ή μέρος του δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον 
συντάκτη του.  

Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν πληροφορίες ή απόψεις απευθύνονται σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες με γενικό τρόπο, χωρίς να έχουν 
λάβει υπ' όψιν τις εξατομικευμένες περιστάσεις, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική δυνατότητα και την πείρα ή γνώση των πιθανών 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 
εταιρείες του Ομίλου της έχουν θεσπίσει, εφαρμόζουν και διατηρούν αποτελεσματική πολιτική, η οποία αποτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων 
συγκρούσεως συμφερόντων και τη διάδοση των κάθε είδους πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ("σινικά τείχη"), καθώς επίσης συμμορφώνονται 
διαρκώς με τις προβλέψεις και τους κανονισμούς σχετικά με τις προνομιακές πληροφορίες και την κατάχρηση αγοράς. Επίσης, η Τράπεζα βεβαιώνει 
ότι δεν έχει οποιουδήποτε είδους συμφέρον ή σύγκρουση συμφερόντων με α) οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή πρόσωπο που θα μπορούσαν να 
συμμετάσχουν στην προετοιμασία της παρούσας έρευνας και β) με οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα ή πρόσωπο τα οποία δεν θα μπορούσαν να 
συμμετάσχουν στην προετοιμασία της παρούσας έρευνας, αλλά που είχαν πρόσβαση στην παρούσα έρευνα πριν από τη δημοσιοποίησή της. Ρητά 
επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις που περιγράφονται στο παρόν έντυπο εμπεριέχουν επενδυτικούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων και ο κίνδυνος 
απώλειας του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι: 

 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 



H «Επενδυτική Στρατηγική - 1ο Τρίμηνο 2017» είναι διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://www.piraeusbankgroup.com/el/oikonomiki-analisi-ependitiki-stratigiki/ependytiki-stratigiki  
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