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Executive Summary 
 
Στις ΗΠΑ οι θετικές εκπλήξεις  στην μεταποίηση συνεχίζονται, με 
αποτέλεσμα την δημιουργία προσδοκιών για επιτάχυνση της ανάπτυξης και 
της κερδοφορίας στο 2014. Ταυτόχρονα όμως, η επιδείνωση της σχέσης 
νέων παραγγελιών προς αποθέματα ίσως να προοιωνίζει το τέλος της 
πρόσφατης σειράς των θετικών εκπλήξεων στον κλάδο. 
 
Η εκτόνωση των γεωπολιτικών ανησυχιών αλλά και η θετική έκπληξη 
από μέρους της FED με την διατήρηση του παρόντος ρυθμού αγορών 
ομολόγων, αποτελούν επιπλέον θετικές εκπλήξεις τόσο λόγω μιας 
ενδεχομένης περεταίρω πτώσης  της τιμής του πετρελαίου, όσο και λόγω της 
διατήρησης του παρόντος περιβάλλοντος υπερβάλλουσας ρευστότητας. Η 
θετική έκπληξη της FED  μπορεί να εξηγείται είτε από ανησυχίες για τα 
αποτελέσματα της εξόδου από τις πολιτικές της είτε από προσδοκίες για 
ισχυρά αρνητικό δημοσιονομικό κλυδωνισμό. 
 
Στην Ευρωζώνη,  με το πέρας των Γερμανικών εκλογών εισερχόμαστε 
σε μια περίοδο όπου, εντονότερες συζητήσεις για το είδος και τον βαθμό της 
ευρωπαϊκής εμβάθυνσης είναι πιθανότερες. Στο πλαίσιο αυτό πιθανή είναι η 
άνοδος των διακυμάνσεων στις ευρωπαϊκές αγορές. Στο στάδιο αυτό το 
κλίμα παραμένει θετικό. 
 
Τα οικονομικά στοιχεία στην Ιαπωνία βελτιώνονται αλλά η διατήρηση 
της υπέρ-χαλαρής νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ και η αύξηση του φόρου 
στις πωλήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο αποτυχίας. Στην Κίνα τα κυκλικά 
στοιχεία βελτιώνονται επίσης, ενώ παράλληλα διατηρούνται οι ενδείξεις 
διόγκωσης του σκιώδους τραπεζικού συστήματος. 
 
Ένα πλήθος θετικών στοιχείων είναι πιθανόν προεξοφλημένο στις 
μετοχικές αγορές των ΗΠΑ, οι οποίες παραμένουν σχετικά ακριβές ενώ 
παράλληλα εισέρχονται σε μια περίοδο ουδέτερων τεχνικών ενδείξεων. Οι 
μετοχές των αναδυομένων αγορών παραμένουν σχετικά φτηνές και είναι 
πιθανό να εισερχόμαστε σε μια περίοδο υπερ-απόδοσης. Ο συνδυασμός της 
ήπιας FED και των δημοσιονομικών ανησυχιών είναι ιδιαίτερα αρνητικός για 
το δολάριο. Στο στάδιο αυτό, ενώ το Ευρωπαϊκό μέτωπο παραμένει ήσυχο, η 
ισοτιμία EURUSD διατηρεί  ανοδική τάση. Ανεβάζουμε τον 12μηνο στόχο μας 
στο 1,30.  Η τιμή του χρυσού αδυνατεί να ωφεληθεί από στο παρόν 
περιβάλλον καθώς οι επενδυτές μειώνουν στρατηγικές θέσεις. Η τιμή του 
πετρελαίου  παραμένει ακριβή ενώ παράλληλα παρατηρείται διόρθωση του 
γεωπολιτικού premium. Στις ΗΠΑ τα κρατικά ομόλογα εμφανίζονται 
ακριβότερα, ενώ και η μακροχρόνια τεχνική εικόνα παραμένει αρνητική. 
Παρά ταύτα στις  ΗΠΑ οι δημοσιονομικές ανησυχίες αντιμετωπίζονται, 
ακόμα, ως αποπληθωριστικές ενισχύοντας τις ομολογιακές αγορές. 
Αναμένουμε οποία τάση ενίσχυσης να είναι βραχυπρόθεσμη. Στην Γερμάνια 
τα κρατικά ομόλογα έχουν  ουδέτερη εικόνα (με αρνητική προδιάθεση) τόσο 
από άποψη αποτιμήσεων όσο και σε σχέση με την δυναμική της αγοράς. Η 
τάση στα spread της Ευρωπαϊκής περιφέρειας παραμένει πτωτική, αλλά ήδη 
πολλά θετικά ίσως να έχουν προεξοφληθεί. 

 
 
 
2 Global Market Risk-Return 

Scoring  
3 Οικονομικές Εξελίξεις  
6 Διεθνείς Αγορές 
8 Μετοχικές Αγορές 
10 Ομολογιακές Αγορές 
11 FX 
13  Εμπορεύματα 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηλίας Λεκκός   •) 
Lekkosi@piraeusbank.gr  
Βασίλης Πατίκης •) 
PatikisV@piraeusbank.gr 
Διονύσης Πολυχρονόπουλος  •) 
Polychronopoulosd@piraeusbank.gr 
 
Τράπεζα Πειραιώς  
Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης και 
Αγορών 
Αμερικής 4, 105 64, Αθήνα 
Bloomberg: <PBGR> 
Tel: (+30) 210 328 8187, Fax: (+30) 
210 328 860 

mailto:Lekkosi@piraeusbank.gr
mailto:PatikisV@piraeusbank.gr
mailto:Polychronopoulosd@piraeusbank.gr
http://www.piraeusbank.gr/


 
                                                                                                                       Economic Analysis & Market Division 

GLOBAL ECONOMIC & MARKET MONTHLY REVIEW 

 
2/10/2013     2 

 

Global Market Risk-Return Scoring  
 (6-9 month horizon) 
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Αντικειμενική αξιολόγηση μεταξύ -2,5 και  2,5, αντικατοπτρίζει μια μέση εκτίμηση (50%) θεμελιωδών ποσοτικών, & (50%) 
τεχνικών παραγόντων που επιδρούν στις επιμέρους αγορές. 

· -0,49 έως 0,49 ουδέτερη εκτίμηση, 
· 0,5 έως 1,49 θετική εκτίμηση (-0,5 έως -1,49 αρνητική εκτίμηση) 
· >1,5 πολύ θετική εκτίμηση  (<-1,5 πολύ αρνητική εκτίμηση) 

Για μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις (+12 μήνες) περισσότερο βάρος θα πρέπει να δίνεται στους θεμελιώδεις & ποσοτικούς 
παράγοντες, ενώ για μεσοπρόθεσμες (3-6 μήνες) περισσότερο βάρος θα πρέπει να δίνεται στους τεχνικούς παράγοντες. 

Θεμελιώδεις & Ποσοτικές Εκτιμήσεις Τεχνική Εικόνα  Αγορών 
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Θετικές & Θεμελιώδεις εκτιμήσεις: Αποκλίσεις από μακροχρονίους  μέσους όρους μέτρων αξίας (πχ P/E για τις μετοχές, ονομαστική ανάπτυξη για  τα ομόλογα) όπως 

και από ποσοτικά εκτιμώμενες «δίκαιες τιμές» χρησιμοποιώντας για κάθε αγορά τα ανάλογα θεμελιώδη μεγέθη προσδιορισμού της αξίας αυτών. Τεχνική Εικόνα: 

Τυποποιημένη απεικόνιση μεγεθών όπως MACD, RSI και άλλων μεγεθών αξιολόγησης της εικόνας των αγορών. 

http://www.piraeusbank.gr/
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Οικονομικές Εξελίξεις 
ΗΠΑ: Σε Θετική Τροχιά 
 
·  Η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε μια πορεία ικανοποιητικής ανάπτυξης η οποία όμως παραμένει 

κάτω από το (ολοένα και μειούμενο) βάρος των διαρθρωτικών κλυδωνισμών της περιόδου 2007-2009. 
Έτσι παρατηρούμε παράλληλα, ενδείξεις ισχυρής κυκλικής δυναμικής η οποία αποτυπώνεται πρωτίστως 
στους δείκτες μεταποίησης ISM  (στο 56,2)  με σχετίσεις όμως νέων παραγγελιών και πωλήσεων προς 
αποθέματα που αρχίζουν πιθανόν να προοιωνίζουν τέλος των θετικών εκπλήξεων. Ο λόγος αυτών 
αυξήθηκε στο 1,21 από το 0,99 πριν από 4 μήνες, αλλά μειώθηκε από το 1,33 του προηγούμενου μήνα 
υποστηρίζοντας έναν δείκτη ISM προς το 53.  Παράλληλα και ο τομέας των υπηρεσιών εμφάνισε επίσης 
σημαντική θετική έκπληξη με τον αντίστοιχο δείκτη ISM να εκπλήσσει στα 58,6.  Αποτέλεσμα αυτών  είναι 
η δημιουργία προσδοκιών για επιτάχυνση της ανάπτυξης και της κερδοφορίας μέσα στο 2014. Η αγορά 
των ακίνητων η οποία υπήρξε στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης  η οποία όμως 
έχει πρόσφατα δείξει σημάδια, προσωρινής κατά πάσα πιθανότητα, κόπωσης. 
 

· Σημείο εστίασης παραμένει η υψηλή ανεργία, το τελευταίο «σύμπτωμα» της μεγάλης ύφεσης, η 
οποία αποτελεί (μαζί με τον χαμηλό πληθωρισμό) την βασική αιτία πίσω από την παρούσα συγκυρία της 
υπέρ-χαλαρης νομισματικής πολιτικής και των χαμηλών ακόμα μακροχρονίων επιτοκίων (β’ διάγραμμα). 
Στο τομέα αυτό  παρατηρείται βελτίωση,  με την ανεργία να έχει υποχωρήσει στο 7,3%  από το προ 
12μηνου 7,8%, αλλά παράλληλα η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό συνεχίζει να βαίνει μειούμενη στο 
63,2% από το 63,6% πριν από έναν χρόνο και 66% το 2007. Ο παράγοντας αυτός σε συνδυασμό με την 
σχετική επιβράδυνση των προσλήψεων το τελευταίο τρίμηνο (στις 148.000 κατά μέσο όρο από 190.000 
που είναι ο δωδεκάμηνος μέσος όρος) αποτέλεσε παράγοντα ανησυχίας για την FED και συμπεριλήφθηκε 
στην αιτιολόγηση για την μη μείωση του ρυθμού αγορών ομολόγων. Επιπλέον παράγοντας πρέπει να 
υπήρξε και η σημαντική άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων (140 μβ περίπου από τις αρχές Μαΐου για 
την δεκαετία) η οποία αύξησε το κόστος δανεισμού σε τομείς όπως η αγορά κατοικιών και πιθανόν 
συνέβαλε στην πρόσφατη επιβράδυνση. Στα θετικά συγκαταλέγεται και αύξηση της παραγωγικότητας στο 
ετησιοποιημένο 2,3% για το β’ τρίμηνο. Στον τομέα του πληθωρισμού δεν παρατηρούνται πιέσεις με τον 
πυρήνα του πληθωρισμού να αυξάνεται κατά 1,8%% ετησίως και τον αποπληθωριστή των καταναλωτικών 
δαπανών στο 1,2%.  Ήπιες αρνητικές εκπλήξεις παρατηρήθηκαν στον τομέα της κατανάλωσης όπου οι 
λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν επιβράδυνση ενώ πτώση παρουσίασε η καταναλωτική εμπιστοσύνη. Στο 
στάδιο αυτό σημειώνουμε ότι οι ρυθμοί βελτίωσης της αγοράς ακίνητων, εργασίας αλλά και το κόστος 
δανεισμού θα συνηγορούσαν σε ταχύτερους ρυθμούς λιανικών πωλήσεων.  
 

ISM & Νέες Παραγγελίες / Αποθέματα  Ανεργία-Πληθωρισμός & 10-ετεις Αποδόσεις 
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Ευρωζώνη: Θετικά Στοιχεία-Η Θεσμική Αβεβαιότητα Παραμένει 
 
· Τα οικονομικά στοιχεία συνεχίζουν να στηρίζουν την άποψη ότι η Ευρωζώνη εξέρχεται της 

ύφεσης.  Παρατηρούμε μια περαιτέρω άνοδο των προδρόμων δεικτών PMI  πάνω από το 50  όπου 
σύμφωνα με τις αρχικές για τον Σεπτέμβριο εκτιμήσεις αυτές διαμορφώνονται στο 51,1  για την 
μεταποίηση και στο 52,1 για τις υπηρεσίες. Παράλληλα όμως μια σειρά άλλων δεικτών συνεχίζει να 
συνηγορεί σε μια αβέβαιη πορεία καθώς οι λιανικές πωλήσεις (-1,3% ετησίως) αλλά και η βιομηχανική 
παραγωγή (-2,1% ετησίως) εκπλήσσουν αρνητικά. Όσον αφορά την βιομηχανική παραγωγή η ένδειξη 
αυτή δεν εξηγείται από μια σειρά προδρόμων δεικτών (όπως  ο δείκτης PMI της μεταποίησης) και πιθανών 
να «διορθωθεί» τον επόμενο μήνα. Στον νομισματικό τομέα η επέκταση του Μ3 αυξήθηκε οριακά στο 
2,3% (από το 2,2%), ενώ ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,3% από το 1,6%. Για τρίτο συνεχή μήνα το 
εμπορικό πλεόνασμα της ΕΖ υποχώρησε από τα πρόσφατα ψηλά όλων των εποχών (στα 11,10 δις ευρώ). 
Σημειώνουμε ότι από το 1999, μόλις τον Δεκέμβριο του 2012 έσπασε το φράγμα των 10 δις, ενώ ο μέσος 
όρος της περιόδου είναι τα 2,1 δις. Τα στοιχεία από την Γερμανία παραμένουν δυνατά κυρίως στον 
τομέα των υπηρεσιών (PMI στα 54,4), ενώ και οι πρόδρομοι δείκτες (εμπιστοσύνης αναλυτών ZEW και 
επιχειρηματιών, IFO) παρέμειναν ανοδικοί. Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε μικρή υποχώρηση 
του PMI στα  51,3 από τα  51,8   ενώ, όπως και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη είχαμε μια απρόσμενη μείωση 
στην βιομηχανική παράγωγη κατά 1,7% σε έναν μήνα. Παράλληλα για δεύτερο μήνα οι λιανικές πωλήσεις 
εξέπληξαν αρνητικά.  Στις χώρες της περιφέρειας, στην Ισπανία το PMI  της μεταποίησης παραμένει 
πάνω από το 50  (51,1)  ενώ η ετήσια ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής παρουσιάζει τάσεις 
«σταθεροποίησης» στο -1,7% τους τελευταίους 3 μήνες (ο τριμηνιαίος μέσος όρος βρισκόταν στο -6% τον 
Μάρτιο) ενώ στην Ιταλία ο δείκτης ΡΜΙ βρίσκεται  στο 51,3 ενώ ο ετήσιος ρυθμός βιομηχανικής 
παραγωγής σημείωσε επιδείνωση στο ετήσιο -4,3% (από το -2,1%). 

 
· Παραμένουμε σε ένα περιβάλλον όπου μια σειρά από προδρόμους δείκτες παρουσιάζουν μια 

σχετικά εντονότερη πεποίθηση για μια ενδεχόμενη ανάκαμψη από τα πραγματικά στοιχεία (πρώτο 
διάγραμμα).  Μέρος αυτής της ανόδου της εμπιστοσύνης έχει να κάνει με την βελτίωση στο μέτωπο της 
κρίσης της Ευρωζώνης από το καλοκαίρι του  2012 και μετά. Για παράδειγμα στο δεύτερο διάγραμμα που 
ακλουθεί,  παρατηρούμε ότι κατά την περίοδο 2010-2012  ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης IFO  
στην Γερμανία ακολουθούσε την πορεία του spread Ιταλίας-Γερμανίας (αντεστραμμένο στο διάγραμμα). Η 
κοντινή αυτή σχέση διατηρήθηκε και στην πρόσφατη μείωση του spread προς το 3%  Όπως θα 
αναλύσουμε και στα μετέπειτα, οι πιθανότητες για μια εκ νέου επιδείνωση του κλίματος αυτού παραμένουν 
σημαντικές αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την διάτρηση της ανάκαμψης. 

 
 

Δείκτης IFO & Ανάπτυξη Ευρωζώνης  IFO & Spread 10 ετών Ιταλία-Γερμανία 
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Ιαπωνία, Κίνα 
 
· Τα Ιαπωνικά στοιχεία παραμένουν θετικά καθώς παρατηρείται άνοδος του πληθωρισμού, (στο 0,7% 

από το 0,4%) αλλά και της βιομηχανικής παραγωγής με τον ετήσιο ρυθμό να επιταχύνεται από το -4,6% 
στο 1,6%. Παράλληλα έχει παρατηρηθεί ήπια βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου όπου ο μέσος όρος των 
τριών μηνών έχει αυξηθεί από τα -968δις γεν στα -663δις. Επίσης,  σημαντική θετική έκπληξη σημείωσε 
και ο μεταποιητικός δείκτης Tankan.  Η αρχή των βελτιώσεων αυτών συμπίπτει με την σημαντική 
υποτίμηση του γεν μέσα στο πλαίσιο της διενεργούμενης επιθετικής νομισματικής χαλάρωσης. Από τον 
Μάιο του 2012 το ιαπωνικό νόμισμα έχει υποτιμηθεί 28% έναντι του δολαρίου και βρίσκεται τώρα στα 98, 
αφού έφτασε πρώτα κοντά στα 105.  Γύρω στα ψηλά αυτά της ισοτιμίας,  οι πληθωριστικές προσδοκίες  
(αναμενόμενος πληθωρισμός 5 ετών) έφτασε στο 1,9% για να υποχωρήσει πρόσφατα (παράλληλα με την 
ισοτιμία)  στο 1,42%.  Ένα μεγάλο μέρος των βελτιώσεων που παρατηρούμε έχει να κάνει με την 
υποτίμηση του γεν και πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι μια υποτίμηση έναντι του δολαρίου στο 120  είναι 
αναγκαία για την επίτευξη του στόχου του πληθωρισμού στο 2%.Η απροθυμία της FED  να προβεί σε 
περιορισμό της νομισματικής τόνωσης, αποτελεί εμπόδιο στον «μονόδρομο» της υποτίμησης του γεν 
αυξάνοντας έτσι την δυσκολία στην επίτευξη των στόχων αυτών, ενώ παράλληλα και η αύξηση του φόρου 
πωλήσεων, στην προσπάθεια μείωσης των ελλειμμάτων, αποτελεί έναν επιπλέον κίνδυνο. 

 
· Για έναν ακόμα μήνα τα κυκλικά οικονομικά στοιχεία στην Κίνα παρουσίασαν βελτίωση, ενώ οι  

ανησυχίες σε σχέση με την ανάγκη περιορισμού του παράλληλου (σκιώδους) τραπεζικού τομέα αρχίζουν 
να υποχωρούν.  Έτσι,  παρατηρούμε διατήρηση των δεικτών PMI  μεταποίησης στην περιοχή του 51,  
άνοδο/θετικη έκπληξη στην βιομηχανική παραγωγή αλλά και θετική έκπληξη στις λιανικές πωλήσεις. 
Θετική εξέλιξη αποτελεί και το ότι ο πληθωρισμός εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις γύρω στο 2,4%. Οι 
ενδείξεις από τον πιστωτικό-νομισματικό τομέα, που εφάπτεται του σκιώδους τραπεζικού παραμένουν 
ανησυχητικές. Η νομισματική ανάπτυξη (Μ2) στο 14% εάν και βρίσκεται χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο 
μέσο όρο της, παραμένει 4% υψηλοτέρα από την ανάπτυξη του ονομαστικού ΑΕΠ και 1% περίπου 
υψηλοτέρα από την τάση της διαφοράς των δυο (νομισματικής – ονομαστικής  ανάπτυξης). Η κεντρική 
τράπεζα διατηρεί τους τελευταίους μήνες ένα φιλικότερο πρόσωπο προσφέροντας στην αγορά ρευστότητα 
πιέζοντας προς τα κάτω το κόστος δανεισμού ύστερα από τις ανοδικές πιέσεις που αυτή προκάλεσε την 20η  
Ιούνιου, στην προσπάθεια της να «πολεμήσει» τον σκιώδη δανεισμό, απέχοντας των χρηματαγορών. Παρά 
ταύτα ο μέσος όρος 100 ήμερων του ημερησίου επιτοκίου επαναγοράς (repo) στην διατραπεζική   έχει 
ανέλθει στο 3,25% από το 2,55% πριν της κρίσης αυτής. Ενδείξεις από τον συνολικό νέο δανεισμό και την  
χρηματοδότηση  της οικονομίας συνεχίζουν να καταδεικνύουν μια ανοδική τάση (στα 1570 δις γουαν τον 
Αύγουστο από τα 808 τον Ιούλιο και μέσο όρο 10 ετών στα 775).  
 

Ιαπωνία: Ετήσια ανάπτυξη % & Δείκτης ΤΑΝΚΑΝ   Κίνα: Δανεισμός &  Μεταβλητότητα Επιτοκίων 
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Αγορές : Ενσωμάτωση Πολλών Θετικών – Χαμηλή Ακόμα Μεταβλητότητα 
 
· Δυο από τις βασικές πηγές αβεβαιότητας οι οποίες εν δυνάμει θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει 

άνοδο της αβεβαιότητας και επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος, εξέπληξαν θετικά προκαλώντας 
σημαντική άνοδο στις αγορές.  Πρωτίστως,  η απόφαση της FED  να μην μεταβάλλει τον ρυθμό 
χρηματοδότησης της οικονομίας, αλλά και η μη επέμβαση των ΗΠΑ στην Συρία προκάλεσαν σημαντική 
ανακούφιση στις αγορές, οι οποίες στην συνεχεία βρήκαν στήριξη και από την διαφαινομένη δημιουργία 
ισχυρής κυβέρνησης στην Γερμάνια. Στο πλαίσιο αυτό σχεδόν όλες οι αγορές ισχυροποιήθηκαν. Στις 
μετοχικές αγορές παρατηρήθηκε σημαντική μηνιαία άνοδος (MSCI  Αναδυομένων,  6%,  S&P500  3%,  
Eurostoxx50 7%, Nikkei225 8%). Παράλληλα με τις μετοχικές και οι ομολογιακές αγορές 
ισχυροποιήθηκαν με τις δεκαετείς αποδόσεις των ΗΠΑ να υποχωρούν κατά 17 μβ και τις διετείς  κατά 8, 
ενώ στην Γερμάνια οι δεκαετείς κατά 8  ενώ οι διετείς υποχώρησαν κατά  7  μβ.  Παράλληλα όμως,  η 
απόφαση της FED προκάλεσε άνοδο των πληθωριστικών προσδοκιών  (για τον μέσο πληθωρισμό 10 ετών, 
όπως αυτές μετριούνται από ομόλογα πραγματικού επιτοκίου) κατά 9μβ.  Τα περισσότερα εμπορεύματα 
βρέθηκαν υπό πίεση με τον  ισοσταθμισμένο δείκτη  CCI  Index να υποχωρεί κατά 1,1%, κυρίως λόγω 
των πιέσεων στην τιμή του πετρελαίου (αργό -5%, brent -5%) αλλά και αυτών στα πολύτιμα μέταλλα με 
τον χρυσό να βρίσκεται 5% χαμηλότερα καθώς η ημερήσια άνοδος κατά 6% στον απόηχο της απόφασης 
της  FED έχασε άμεσα την δυναμική της. Αντιθέτως, τα  κυκλικά μέταλλα ήταν ανοδικά  (δείκτης LMEX 
2,54%). Στην αγορά συναλλάγματος η απόφαση της FED προκάλεσε πιέσεις στο δολάριο το οποίο σε 
εμπορικά σταθμισμένους όρους βρέθηκε κατά 2% χαμηλότερα ενώ αποδυναμώθηκε κατά 2,7% έναντι του 
ευρώ. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια εάν εξαιρέσουμε την κατά 11 μβ διεύρυνση των Ιταλικών δεκαετών 
spreads, παρατηρούμε συρρίκνωση,  16μβ στην Ισπανία και 89 στην Ελλάδα.  
 

· Στο γεωπολιτικό μέτωπο οι εξελίξεις είναι θετικές. Η μη παρέμβαση των ΗΠΑ στην Συρία παράλληλα 
με την πρωτοβουλία του νέου Ιρανού πρόεδρου για έναρξη συνομιλιών με τις ΗΠΑ θα μπορούσαν εν 
δυνάμει να εκτονώσουν τις ανησυχίες στην Μέση Ανατολή μειώνοντας σημαντικά το γεωπολιτικό premium 
στην τιμή του πετρελαίου η οποία παραμένει σημαντικά υπερτιμημένη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας.  
Έτσι μια ενδεχόμενη πτώση της τιμής  του  μαύρου χρυσού  στην ζώνη $80-$90 θα λειτουργούσε ως έναν 
ισχυρό θετικό κλυδωνισμό για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές. Βέβαια μια τέτοια πορεία δεν 
αναμένεται να είναι ευθύγραμμη δεδομένης της πολύ ασταθούς και σύνθετης κατάστασης και την απουσία, 
στο στάδιο αυτό, λύσης στο Συριακό πρόβλημα. Παράλληλα, από τεχνική άποψη η τιμή του πετρελαίου 
συνεχίζει να διατηρεί μια (οριακά) θετική μακροχρόνια εικόνα γεγονός που σημαίνει ότι η επενδυτική 
κοινότητα συνεχίζει να ανησυχεί για τις εξελίξεις. Παρατηρούμε όμως, μια πτώση στη διαφορά μεταξύ των 
τιμών μελλοντικής εκπλήρωσης ενός και δώδεκα  μηνών από  τα $-14 στα $-9 (μικρότερο backwardation) 
γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει μια πτώση του risk premium. 
 

· Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ η απόφαση της FED να μην μεταβάλει  τον 
ρυθμό αύξησης της ρευστότητας διατηρώντας σταθερές  τις μηνιαίες αγορές των ομολόγων στα 85δις 
είχε σημαντικά θετικό αντίκτυπο και αποτελεί θετική εξέλιξη, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, για την 
οικονομία και τις αγορές. Από την άλλη πλευρά είναι δύσκολο να εξηγήσει κάνεις τους λόγους που 
οδήγησαν την  FED σε αύτη την απόφαση καθώς η ίδια μέσα στους τελευταίους 6 μήνες ενέργησε έτσι 
ώστε να ενσωματωθεί στις προσδοκίες των αγορών η ιδέα της μείωσης του ρυθμού συσσώρευσης 
ομολόγων (tapering). Μέσα στο διάστημα αυτό τα οικονομικά στοιχεία έχουν εκπλήξει θετικά με εξαίρεση 
τον κατασκευαστικό κλάδο και μια οριακή επιδείνωση στις προσλήψεις εκτός του αγροτικού τομέα. 
Συνολικά όμως, η εικόνα της αγοράς εργασίας έχει βελτιωθεί και ο κατασκευαστικός τομέας παραμένει σε 
τροχιά ανάκαμψης.  Έτσι στο πλαίσιο αυτό μια μείωση των αγορών των ομολόγων κατά 10 δις μηνιαίως 
(προσδοκίες των αγορών) παράλληλα με μια πολύ καθησυχαστική καθοδήγηση θα είχε ένα ουδέτερο, ίσως 
και θετικό αποτέλεσμα, καθώς  θα σηματοδοτούσε την αρχή της επιστροφής στην ομαλότητα.  Η απόφαση 
αυτή λοιπόν, θα πρέπει εναλλακτικά να εξηγηθεί είτε με προσδοκίες για ένα ισχυρά αρνητικό 
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δημοσιονομικό κλυδωνισμό λόγω μιας πιθανότερης αποτυχίας των διαπραγματεύσεων μεταξύ Λευκού 
Οίκου και Κογκρέσου στις επερχόμενες συζητήσεις για το ανώτατο όριο του χρέους, είτε η FED ανησύχησε 
για την κατά 140  μβ άνοδο των (δεκάτων)  αποδόσεων των Treasuries  από τις αρχές Μαΐου οπότε και 
άρχισε να διαφαίνεται εντονότερα η προοπτική μιας αλλαγής στις πολιτικές της κεντρικής τράπεζας. Από 
μια πλευρά η FED  σωστά ανησυχεί για τον αρνητικό αντίκτυπο  στο κόστος δανεισμού,  από την άλλη 
πλευρά όμως αυτό είναι το κόστος που πρέπει να «πληρώσει» δεδομένης της συγκεκριμένης πολιτικής και 
γι αυτό είναι αναγκαία μια σταδιακή, η έστω και «συμβολική»,  μείωση των αγορών. Μια FED που διστάζει 
να προβεί σε μια ομαλοποίηση της πολιτικής σε ένα περιβάλλον βελτίωσης των οικονομικών δεδομένων, 
ριψοκινδυνεύει όλο και εντονότερες αντιδράσεις των αγορών καθώς οι αποδόσεις θα συγκλίνουν γρήγορα 
σε όλο και υψηλότερα δίκαια επίπεδα. Επιπλέον η πιθανότητα μιας υπερβολής  από μέρος των επενδυτών 
μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αυξημένη.  Όπως είχαμε αναφέρει και τον προηγούμενο μήνα η 
άνοδος των δεκαετών αποδόσεων εκτιμήθηκε ως υπερβολική λαμβάνοντας υπόψη τόσο την καθοδήγηση 
της FED για τα παρεμβατικά επιτόκια, όσο και την ροή των οικονομικών στοιχείων. Πράγματι ύστερα από 
τις πρόσφατες κινήσεις η κλίση της καμπύλης 10-2 μειώθηκε κατά 6 μβ. Συνολικά δεδομένης της ανωτέρω 
ανάλυσης θα ήμασταν πολύ προσεκτικοί στο να θεωρήσουμε την διατήρηση το status quo καθαυτή ως 
θετική για τις αγορές και την ανάληψη επενδυτικού κινδύνου. Παρά το ότι η κεντρική τράπεζα έχει 
δηλώσει ότι θα κρατήσει τα ομόλογα στο χαρτοφυλάκιο της ως την λήξη τους, προσδοκίες για μεταβολές 
στον ρυθμό συσσώρευσης μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για σημαντικές διακυμάνσεις. 
 

· Στο μέτωπο των οικονομικών δεδομένων στις ΗΠΑ ύστερα από τις πρόσφατες θετικές εκπλήξεις  
στην μεταποίηση το  βάρος των πιθανοτήτων αρχίζει να βαίνει προς μια αρνητική έκπληξη η οποία θα 
μπορούσε να αποτελέσει πιθανό αντίβαρο σε ακόμα πιθανές θετικές εκπλήξεις στο μέτωπο της 
κατανάλωσης. 

 
· Σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο το πέρας  των Γερμανικών εκλογών και η δημιουργία μιας νέας 

κυβέρνησης ανοίγουν τον δρόμο για την επανεκκίνηση μιας εντονότερης συζήτησης (ανάμεσα στις χώρες 
της ΕΖ αλλά και με τις αγορές) σε σχέση με το είδος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που θα ακολουθήσει. 
Εάν δηλαδή θα ανοίξει ο δρόμος για μια ουσιαστική εμβάθυνση, όπου η αμοιβαιοποίηση των, μελλοντικών, 
κινδύνων (δημοσιονομικών και τραπεζικών) θα συνεπάγεται και εκχώρηση μέρους της εθνικής κυριαρχίας, 
η εάν τελικά το σύστημα θα ισορροπήσει σε μια μέση λύση όπου ο έλεγχος (δημοσιονομικός και 
τραπεζικός) θα διενεργείται κεντρικά αλλά η εξεύρεση των πόρων για την λύση, θα γίνεται τοπικά. Αυτό 
το δεύτερο σενάριο είναι αυτό που διαφαίνεται ότι επιθυμεί η γερμανική πλευρά.  Η αναμενόμενη 
συμμετοχή των σοσιαλδημοκρατών στην κυβέρνηση ανεβάζει, οριακά μόνο την πιθανότητα για μια πιο 
βαθιά ολοκλήρωση.  Οι χώρες του νότου θα επιθυμούσαν μια πιο ουσιαστική ενοποίηση αλλά δεν είναι 
ξεκάθαρο εάν είναι έτοιμες να πληρώσουν το πολιτικό κόστος. Από την άλλη πλευρά οι αγορές, οι οποίες 
φαίνεται να έχουν δώσει μια γενναία πίστωση χρόνου στην  Ευρωζώνη,  επιθυμούν να εξαλειφτεί η 
αβεβαιότητα σε σχέση με το κατά πόσο ένα ευρώ στον Βορρά ισοδυναμεί με ένα ευρώ στον Νότο.  Μια 
τέτοια εξίσωση θα ήταν δυνατή μόνο μέσα σε ένα περιβάλλον ουσιαστικής αμοιβαιότητας. Οι διαφορές 
αυτές αναμένεται να αναδυθούν μετά την δημιουργία της νέας κυβέρνησης στην Γερμανία. Στο ενδιάμεσο 
όμως οι αγορές εμφανίζονται υπομονετικές και μια πιθανή παρουσία των  σοσιαλδημοκρατών θα μπορούσε 
να επιβραδύνει την διαδικασία αύτη δίνοντας «χώρο» για πιθανή  υπέρ-απόδοση, βραχύ-μεσοπρόθεσμα, 
στις ευρωπαϊκές αξίες.  Πέρα από τις εξελίξεις στην Γερμανία,  πρόσφατα η προσοχή εστιάζεται και στην 
Ιταλία όπου το κόμμα του Μπερλουσκόνι έχει άρει την υποστήριξη του στην κυβέρνηση Λέττα. Στο στάδιο 
αυτό διαφαίνεται η επιβίωση της κυβέρνησης, αλλά οι διαδικασίες αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη για 
εγρήγορση στο πολίτικο-θεσμικό μέτωπο της Ευρωζώνης. 
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Μετοχικές Αγορές 
 
· Στις ΗΠΑ παραμένουμε σε ένα στάδιο όπου τα σημάδια υπερτίμησης παραμένουν  καθώς τα 

πρόσφατα επίπεδα σε όρος S&P500 συνεχίζουν να μην δικαιολογούνται από τον συνδυασμό εταιρικής 
κερδοφορίας (που αναπτύσσεται με ηπίους ρυθμούς) , εταιρικού δανεισμού (που ανεβαίνει) αλλά και της 
πτωτικής ταχύτητας της κυκλοφορίας του χρήματος της οποίας το αρνητικό αποτέλεσμα εξισορροπούσε 
έως τώρα το πτωτικό μακροχρόνιο κόστος δανεισμού. Συνήθως, όταν αναπτύσσεται γρηγορότερα το 
ονομαστικό ΑΕΠ σε σχέση με την ποσότητα του χρήματος (αυξάνεται η ταχύτητα κυκλοφορίας) τα  
νοικοκυριά αναζητούν εναλλακτικά οχήματα  για τοποθετήσεις, έτσι μέρος του υπερβάλλοντος πλούτου 
διοχετεύεται σε (μετοχικές) επενδύσεις. Στο παρόν περιβάλλον υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά 
χρήματος (χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας) η οποία όμως λόγο των χαμηλών (μακροχρονίων κυρίως) 
επιτοκίων συνεχίζει να στηρίζει τις μετοχικές  αγορές τόσο λόγω του χαμηλού κόστους δανεισμού για τις  
εταιρείες, όσο και λόγο των χαμηλών αποδόσεων που προσφέρουν οι εναλλακτικές χαμηλότερου κινδύνου 
επενδύσεις. Είμαστε  σε ένα περιβάλλον όπου αρχίζει και χάνεται η στήριξη του παράγοντα των χαμηλών 
επιτοκίων, ενώ μένει να αποδειχτεί ότι θα υποκατασταθεί από τον (πολύ σημαντικότερο) παράγοντα της 
επιτάχυνσης της κερδοφορίας. Οι πολύ πρόσφατες ενδείξεις της ανόδου των λόγων νέων παραγγελιών και 
πωλήσεων σε σχέση με τα αποθέματα στις ΗΠΑ αυξάνουν την πιθανότητα μιας  μελλοντικής έκπληξης 
στην κερδοφορία, αλλά προς το παρόν η αγορά εμφανίζεται προσανατολισμένη στον παράγοντα επιτόκια 
και στα αποτελέσματα της ποσοτικής χαλάρωσης. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κάνεις ότι από τα τέλη 
του 2011  έως σήμερα τα κέρδη του S&P500  εξηγούνται λιγότερο από την άνοδο της κερδοφορίας και 
περισσότερο από την νομισματική πολιτική της FED. Από τον Μάιο του 2009 έως και τον Δεκέμβριο του 
2011  τα κέρδη των εταιρειών του S&P500  αυξάνονται κατά μέσο όρο  5%  το τρίμηνο,  ενώ από τον 
Ιανουάριο του 2012 έως σήμερα κατά μόνο 1%. Αντίθετα, ο  S&P500 κατά τις αντίστοιχες περιόδους έχει 
αποδώσει 3,3%  ανά τρίμηνο την πρώτη περίοδο και 4,5%  την δεύτερη.  Λόγω των δυναμικών αυτών 
θεωρούμε ότι μια παροδική άνοδος της μεταβλητότητας θα συνδυαστεί με τα θέματα εξόδου από τις 
πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης. Όμως, στο βαθμό που οι εκπλήξεις στην κερδοφορία δεν συντελούνται 
σύντομα, η πρόσφατη θετική έκπληξη από την FED (όχι tapering) αυξάνει την πιθανότητα μιας αρνητικής 
στο  μέλλον.  Παράλληλα και οι κίνδυνοι στο δημοσιονομικό μέτωπο εμφανίζονται να υποεκτιμούνται. 

 
· Η θεμελιώδης-ποσοτικη εικόνα  παραμένει αρνητική,  παράλληλα όμως σημειώνουμε και 

επιδείνωση της τεχνικής εικόνας από θετική σε ουδέτερη (με θετική προδιάθεση) καθώς ο  δείκτης 
εμφανίζεται πλέον υπερ-αγορασμένος ενώ ένα πλήθος θετικών στοιχείων εμφανίζεται πλέον 
προεξοφλημένο σε ορίζοντα  1-3 μηνών τουλάχιστον. Η συνολική εκτίμηση επιδεινώνεται σε ουδέτερη με 
αρνητική προδιάθεση.  
 

S&P500, Ταχύτητα Μ2 & Επιτόκια  S&P500  
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· Η αντίδραση των αναδυόμενων αγορών στην απόφαση της FED  ήταν ιδιαίτερα θετική. Οι 
μετοχικές αγορές στις αναδυόμενες αγορές παραμένουν φτηνές σε όρους Ρ/Ε (MSCI  11,9)  και ο 
συνδυασμός της βελτίωσης των πρόδρομων δεικτών στην μεταποίηση των ΗΠΑ σε συνδυασμό με την 
διατήρηση της υπερ-επεκτατικής πολιτικής, δρα ευεργετικά καθώς από την μια πλευρά σταθεροποιείται η 
τεχνική εικόνα, ύστερα από την πρόσφατη ανοδική αντίδραση, ενώ από τη άλλη μια πιθανή 
σταθεροποίηση της ανάκαμψης στις ΗΠΑ θα μπορούσε να συμπαρασύρει και τις αναδυόμενες αγορές. 
Παράλληλα όμως η πρόσφατη ανοδική αντίδραση των μετοχών των αναδυόμενων αγορών, παράλληλα με 
πρόσφατα αρνητικά νέα στο μέτωπο της κερδοφορίας έχουν καταστήσει τις αγορές αυτές λιγότερο φτηνές 
σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν όπως παρατηρούμε και  άνοδο του δείκτη Ρ/Ε από τα 10,7 πριν από 1 
μήνα στο 11,9 προσφάτως. Από άποψη οικονομικής δυναμικής (β’ διάγραμμα) , εάν εξαιρέσουμε την Κίνα  
ο πληθωρισμός στις χώρες των BRICs αναπτύσσεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς άνω του 6% ενώ η 
βιομηχανική παραγωγή γύρω στο 1,5%. Για την Κίνα αναφέραμε στην εισαγωγή την βελτίωση των 
κυκλικών ενδείξεων αλλά και την διατήρηση των ανησυχιών για τον έξω-τραπεζικό δανεισμό.  
 

· Παράλληλα οι πρόσφατες θετικές εκπλήξεις είχαν έναν πολύ θετικό αντίκτυπο στην τεχνική 
εικόνα καθώς τόσο η πτώση της τιμής του πετρελαίου όσο και η διατήρηση της δυναμικής της 
ρευστότητας στις ΗΠΑ συνέβαλαν στην σημαντική στήριξη των αγορών αυτών και την σημαντική 
βελτίωση της τεχνικής εικόνας. Παρατηρούμε ότι σταδιακά οι μετοχές των αναδυομένων αγορών 
εισέρχονται πιθανόν σε μια φάση υπερ-απόδοσης σε σχέση με τις μετοχές των ΗΠΑ.  Η θεμελιώδης –  
ποσοτική εικόνα υποβαθμίζεται οριακά και παραμένει θετική αλλά παράλληλα η τεχνική εικόνα βελτιώνεται 
σημαντικά από πολύ αρνητική σε ουδέτερη με οριακή αρνητική προδιάθεση. Η συνολική εικόνα επίσης 
είναι βελτιωμένη σε ουδέτερη με θετική προδιάθεση. 

 
· Πέρα όμως από την πιθανότητα για μια «κυκλική» θετική έκπληξη των αναδυομένων αγορών σε 

σχέση με τις ΗΠΑ πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σε δομικό -  διαρθρωτικό επίπεδο οι ΗΠΑ,  βρίσκονται 
σχετικά κοντά σε μια περίοδο ομαλοποίησης ύστερα από τον διαρθρωτικό κλυδωνισμό του 2007  που θα 
έρθει όταν η FED αισθανθεί πιο ασφαλής για να επικοινωνήσει  την έναρξη δραστικών μειώσεων στις 
αγορές ομολόγων. Από την άλλη πλευρά, πολλές μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες βρίσκονται προ  
σημαντικών διαρθρωτικών προκλήσεων. Η Κίνα για παράδειγμα πρέπει να διαχειριστεί την μετάβαση σε 
μια καταναλωτική, από εξαγωγική οικονομία ενώ παράλληλα να προβεί σε απομόχλευση και εξυγίανση του 
τραπεζικού συστήματος,  ενώ η Ινδία εμφανίζεται αδύναμη στο να προβεί σε περαιτέρω διαρθρωτικές 
αλλαγές οι οποίες θα έχουν σκοπό την απελευθέρωση της οικονομίας την αύξηση της παραγωγικότητας. 
Ιδιαίτερα Ινδία αντιμετωπίζει πιο άμεσα προβλήματα καθώς το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών 
βρίσκεται στο 5% του ΑΕΠ (από 1% το 2007) ενώ οι μετοχές εμφανίζονται σχετικά ακριβές με Ρ/Ε στα 17. 

 
Τεχνική Εικόνα MSCI EM  MSCI EM 12% &  Οικονομική Δυναμική  BRICs 
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Ομολογιακές Αγορές 
 
· Οι ομολογιακές αγορές παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε 

επισημάνει ότι στις ΗΠΑ κυρίως, οι μακροχρόνιες αποδόσεις είχαν αρχίσει να εμφανίζονται υπερβολικά 
υψηλές, τουλάχιστον σε σχέση με τα παρεμβατικά επιτόκια και τις βραχυχρόνιες αποδόσεις, ενώ από την 
άλλη πλευρά το βραχυπρόθεσμο κόστος δανεισμού παραμένει σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα. Εν μέρει 
αυτή η υπερβολική αύξηση στην κλίση της καμπύλης των αποδόσεων στις ΗΠΑ αποτέλεσε την αιτία για 
την μη αλλαγή του ρυθμού αγορών των ομολόγων από την FED. Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή για 
τις αγορές,  σε κάθε απόπειρα εξόδου από τις στρατηγικές αυτές,  οι αγορές κατά πάσα πιθανότητα θα 
δημιουργήσουν υπερβολές και όσο πιο προχωρημένη θα είναι η  ανάπτυξη κατά την στιγμή της 
ανακοίνωσης της εξόδου,  τόσο μεγαλύτερη θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και η υπερβολή,  καθώς οι 
επενδυτές θα πωλούν ένα ακόμα πιο ακριβό περιουσιακό στοιχείο. Ιστορικά, το μέγεθος της υπερβολής 
είναι ευθέως ανάλογο της απόστασης αλλά και του χρόνου όπου μια άξια είναι μακριά από όποια δίκαιη 
τιμή καθώς σε υψηλές  τιμές οι οριακοί αγοραστές είναι είτε επιθετικοί βραχυχρόνιοι κερδοσκόποι, είτε 
απληροφόρητοι επενδυτές. Η παρουσία και των δυο αυτών ομάδων αποτελεί αιτία αυξημένων 
διακυμάνσεων. 
 

·  Στις ΗΠΑ τα στοιχεία ήταν  κατά το πλείστο θετικά και έτσι η επιτάχυνση της προσφοράς χρήματος 
Μ2-Μ1,  η  άνοδος του πληθωρισμού η άνοδος των προσλήψεων αλλά και η περαιτέρω πτώση της 
μετοχικής μεταβλητότητας θα συνηγορούσαν μαζί, σε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων κατά 40μβ 
στην διετία και 14 στην δεκαετία. Στην Γερμάνια η άνοδος του IFO, η άνοδος της νομισματικής ανάπτυξης 
Μ3 και πτώση της μετοχικής μεταβλητότητας θα συνηγορούσαν σε μια άνοδο των διετών αποδόσεων κατά 
10  μβ,  ενώ στην δεκαετία οι ανακοινώσεις αυτές μαζί με την υποχώρηση της διετίας κατά 6μβ θα 
δικαιολογούσαν πτώση ανάλογα με αύτη που παρατηρήθηκε. Από όλες τις κινήσεις αυτές λοιπόν 
παρατηρούμε ότι η ροη των οικονομικών νέων έχει καταστήσει την αμερικανική διετία ακόμα ακριβότερη 
γεγονός που συμπαρασύρει ολόκληρη την καμπύλη στο ακριβότερο. Αντίθετα στην Γερμάνια δεν βλέπουμε 
σημαντική αλλαγή στις αποτιμήσεις. Έτσι στις ΗΠΑ, η θεμελιώδης εικόνα επιδεινώνεται από ουδέτερη με 
αρνητική προδιάθεση σε αρνητική ενώ η τεχνική εικόνα βελτιώνεται αλλά παραμένει αρνητική. Σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα πρόσφατες ανησυχίες για την δημοσιονομική θέση των ΗΠΑ και την αρνητική 
της επίπτωση στην ανάπτυξη θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια περαιτέρω ενίσχυση,  αλλά δεδομένων 
των γενικότερων τάσεων (των θεμελιωδών αλλά και των τιμών)  αυτές αναμένεται να είναι παροδικές. Στα 
γερμανικά ομόλογα, η θεμελιώδης εικόνα παραμένει ουδέτερη με αρνητική προδιάθεση, ενώ η τεχνική 
παραμένει ουδέτερη με αρνητική προδιάθεση.  Και εδώ πολίτικες εξελίξεις στην Ευρωζώνη  αλλά και οι 
εξελίξεις στις ΗΠΑ αναμένεται να οδηγήσουν σε μια παροδική, κατά πάσα πιθανότητα, ενδυνάμωση. 
 

10-ετεις Αποδόσεις Ομολόγων ΗΠΑ  10-ετεις Γερμανικές Αποδόσεις 

1

2

3

4

5

20
13

20
12

20
10

20
08

US 10y Yield 200-week m.a. 50-week m.a.

 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

20
13

20
12

20
10

20
08

GER 10y Yield 200-week m.a. 50-week m.a.
 

Source: Bloomberg, Piraeus Bank Research  Source: Bloomberg, Piraeus Bank Research 

 

http://www.piraeusbank.gr/


 
                                                                                                                       Economic Analysis & Market Division 

GLOBAL ECONOMIC & MARKET MONTHLY REVIEW 

 
2/10/2013    
 11 

Αγορά Συναλλάγματος  
 
§ Η ισοτιμία EURUSD ενισχύθηκε κατά τον μήνα που πέρασε κατά 2,7%. Η έκπληξη της FED σχετικά με 

την μη μείωση του ρυθμού παροχής ρευστότητας αλλά και οι θετικές εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο 
(Σύρια, Ιράν) αποτέλεσαν αρνητικές για το δολάριο εξελίξεις. Σε επίπεδο κυκλικών στοιχείων οι εκπλήξεις 
ήταν οριακά υπέρ του δολαρίου (σε όρους για παράδειγμα ISM έναντι IFO), αλλά από θεμελιώδη άποψη η 
ισοτιμία συνεχίζει να βρίσκει στήριξη τόσο από το υψηλό ευρωπαϊκό εμπορικό πλεόνασμα, όσο και από την 
πολύ ταχύτερη διόγκωση του ισολογισμού της FED σε σχέση με της ECB. Η πρόσφατη απόφαση της FED 
στην ουσία επιβεβαιώνει την τάση αυτή.  Παράλληλα,  από θεμελιώδη-ποσοτικη άποψη πάντα,  ισχυρή 
στήριξη στο ευρώ προσφέρει η αποκλιμάκωση της σημαντικής διαφοράς των ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης 
Μ2 (ΗΠΑ-Ευρωζώνης) που από το υψηλό, υπέρ του δολαρίου, 8% της 31/1/2012, έχει υποχωρήσει στο  
3% πρόσφατα. Παράλληλα, διαγράφεται το ενδεχόμενο η θετική για το ευρώ έκπληξη που προήλθε από 
την FED, να ενισχυθεί περαιτέρω, στο ενδεχόμενο που η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, «αναγκάστηκε» να 
αλλάξει την συμπεριφορά της λόγω τω προσδοκιών της για ένα επερχόμενο αρνητικό δημοσιονομικό 
κλυδωνισμό με αφορμή την διαγραφόμενη ασυμφωνία στις διαπραγματεύσεις για το ανώτατο επιτρεπτό 
όριο του χρέους. 
 

§ Σε σχέση με πιθανές μελλοντικές πιέσεις επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις πολιτικές εκπλήξεις 
στην Ευρωζώνη όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή για τις αγορές.  Έτσι παρά το ότι  η ισοτιμία στο 
στάδιο αυτό εμφανίζεται να οριακά μόνο να υποεκτιμά τους κινδύνους αυτούς,  όπως αποτιμώνται στα 
ενδο-ευρωπαϊκά spreads, τα spreads αυτά έχουν υποχωρήσει αισθητά τα τελευταία 2 χρόνια, και πλέον 
θεωρούμε ότι οι αγορές ομολόγων,  είναι πάλι ευάλωτες σε πιθανές οριακές αρνητικές εκπλήξεις.  

 
§ Στο στάδιο αυτό παρατηρούμε μια μικρή επιδείνωση της θεμελιώδους – ποσοτικής εικόνας τόσο 

λόγω της θετικής έκπληξης που  έχει σημειώσει η μεταποίηση στις ΗΠΑ,  αλλά και καθώς η ισοτιμία αρχίζει 
να παρουσιάζεται σχετικά ακριβή, τόσο σε σχέση με τα ενδο-ευρωπαϊκά  spreads, όσο και με τα spreads 
των κρατικών ομολόγων Γερμανίας-ΗΠΑ. Έτσι η θεμελιώδης εικόνα επιδεινώνεται οριακά σε ουδέτερη με 
μικρή αρνητική προδιάθεση από ουδέτερη. Παράλληλα όμως η τεχνική εικόνα βελτιώνεται (παραμένει 
θετική)  δεδομένης της δυναμικής που έχει λάβει η ισοτιμία ύστερα από τις δηλώσεις της FED αλλά και σε 
σχέση  με τις δημοσιονομικές ανησυχίες στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το πότε θα 
εκδηλωθούν πιθανές θεσμικές αναταράξεις στην Ευρωζώνη που θα μπορούσαν να ακυρώσουν την τάση 
αυτή. Η συνολική εικόνα παραμένει ουδέτερη με θετική προδιάθεση. Για τους επομένους 1-3 μήνες 
αναμένουμε κινήσεις  εντός του εύρους 1,3150 – 1,3800. Σε εξαμηνιαίο ορίζοντα αναμένουμε διορθωτικές 
πιθανόν τάσεις στην ζώνη 1,2800-1,4000. Ανεβάζουμε τον 12-μηνο στόχο μας στο 1,30 από το 1,26. 
 

EURUSD & ΔΜ2 %12 μηνών (ΗΠΑ-ΕΖ)  EURUSD & Spreads Ευρωζώνης 
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§ Η ισοτιμία USDJPY υποχώρησε κατά τον μήνα που πέρασε κατά 1,3%. Η αγορά έχει εισέρθει κατά 

πάσα πιθανότητα, τουλάχιστον βραχύ-μεσοπρόθεσμα, σε ένα στάδιο όπου ενδείξεις ανόδου του 
πληθωρισμού είναι θετικές για το γεν καθώς μειώνουν την πιθανότητα για περαιτέρω κλιμάκωση των 
αγορών ομολόγων. Παράλληλα οι εξελίξεις στις ΗΠΑ, όπως τις περιγράψαμε ανωτέρω θωρούνται επίσης 
θετικές για το ιαπωνικό νόμισμα. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό αρχίζει να εμφανίζεται ακριβό καθώς  
μέσα στον τελευταίο μήνα οι πραγματικές αποδόσεις στις ΗΠΑ (5 ετών) έχουν ανέλθει κατά 39 μβ ενώ οι 
Ιαπωνικές έχουν μειωθεί κατά 26 γεγονός που θα συνηγορούσε σε σημαντική ανοδική πίεση στην ισοτιμία 
USDJPY προς την περιοχή του 105 σύμφωνα με τις πρόσφατες συν-διακυμανσεις αυτής με τα πραγματικά 
επιτόκια (α’  διάγραμμα).  Ο συνδυασμός της έκπληξης της FED και των δημοσιονομικών ανησυχιών στις 
ΗΠΑ αλλάζουν πιθανώς την δυναμική της ισοτιμίας καθώς είναι ορατή πρώτα μια μεσοπρόθεσμη κίνηση 
προς το 95 με έναν μετέπειτα 12-μηνο στόχο στα 105 (ανοδικά αναθεωρημένο από το 95). 
 

 
§ Η ισοτιμία EURCHF  βρέθηκε υπό πίεση τον μήνα που πέρασε κατά 0,71% καθώς το ελβετικό 

φράγκο βρέθηκε ενισχυμένο και διαπραγματεύεται τώρα στην περιοχή του 1,2240.  Στην Ελβετία τα 
οικονομικά στοιχεία παραμένουν  γενικά  θετικά καθώς θετική έκπληξη παρατηρήθηκε στην ανάπτυξη του 
ΑΕΠ για το β’ τρίμηνο του 2013 στο 0,5% έναντι  προσδοκιών για 0,3%. Η άνοδος αυτή φέρνει τον ετήσιο 
ρυθμό ανάπτυξης στο 2,5% από το 1,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, θετική έκπληξη 
σημειώθηκε και στην μεταποίηση όπου ο δείκτης PMI σημείωσε άνοδο στο 55,3 ενώ και ο πρόδρομος 
δείκτης ΚΟF ήταν ανοδικός. Αρνητικές εκπλήξεις σημειωθήκαν στις λιανικές πωλήσεις αλλά και στην 
βιομηχανική παραγωγή η οποία υποχώρησε 1,1% κατά το 2ο τρίμηνο. Το  τελευταίο τρίμηνο, θετικές 
εκπλήξεις  στην Ευρωζώνη αλλά και η γενικότερη βελτίωση του κλίματος έχουν οδηγήσει σε μια 
διεύρυνση των spreads  μεταξύ Γερμανίας και Ελβετίας ιδίως στις μεγαλύτερες διάρκειες καθώς στην 
πρόσφατη άνοδο των αποδόσεων οι Γερμανικές ανέβαιναν γρηγορότερα από τις Ελβετικές (κατά 14, 15 
και 39 μβ για τα 2, 5 και 10 χρόνια). Βασιζόμενοι σε αυτά τα spreads κατασκευάζουμε μια «δίκαιη τιμή» 
για την ισοτιμία η οποία κατά το διάστημα αυτό εμφανίστηκε ανοδική με τιμή κοντά στο 1,34. Παράλληλα 
παραθέτουμε,  όπως κάθε μήνα (β’  διάγραμμα)  και την συν-διακυμανση με το διετές spread  το οποίο 
παραμένει σχετικά σταθερό καθώς και οι δυο κεντρικές τράπεζες περιγράφουν μια παρομοίως ήπια 
νομισματική πολιτική. Σε πρόσφατο σχολιασμό του ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας 
επανέλαβε την αναγκαιότητα διατήρησης του κατωτάτου ορίου στην ισοτιμία   EURCHF για την αποφυγή 
του αποπληθωρισμού αλλά και το ότι  η ισοτιμία παραμένει υπερβολικά χαμηλά (CHF υπερτιμημένο). Σε 
μια διαφαινόμενη άνοδο των διακυμάνσεων σε βραχύ-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα  είναι πιθανή η 
ενδυνάμωση του Ελβετικού φράγκου και η επαναπροσέγγιση του ορίου του 1,20. 

 
 

USDJPY & Πραγματικές Αποδόσεις  EURCHF & Spread Γερμανίας-Ελβετίας 
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Εμπορεύματα 
 
§ Παρά το θετικό επενδυτικό κλίμα τα εμπορεύματα παρέμειναν σε αρνητικό έδαφος κυρίως λόγω 

των ισχυρών πιέσεων στις τιμές του πετρελαίου (Crude  &  Brent  -5%)  και των πολύτιμων μετάλλων (  
χρυσός -5%,  πλατίνα -8%)  καθώς εκτονώθηκε η κρίση στην Σύρια,  ενώ η έκπληξη της FED  δεν ήταν 
ικανή να προσφέρει στήριξη στα πολύτιμα μέταλλα. Έτσι,  ο ισοσταθμισμένος  δείκτης CCI βρέθηκε  1% 
χαμηλότερα ενώ ανοδική ήταν η τάση στα κυκλικά μέταλλα (2,5%  για τον LME  Index)  αλλά και στα 
αγροτικά εμπορεύματα (1%). Η συνεχιζόμενη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων, παράλληλα με την 
ηπιότερη πολιτική της FED καθιστούν τα εμπορεύματα δικαιότερα αποτιμημένα ενώ παράλληλα  η τεχνική 
εικόνα αυτών (σε όρους δείκτη CCI), παραμένει αρνητική.  
 

§ Στην αγορά  πετρελαίου τα θεμελιώδη ήταν κατά το πλείστο θετικά. Έτσι ενώ οι ενδείξεις ανόδου 
της παραγωγής συνέχισαν να υποδεικνύουν σε μια χαμηλότερη τιμή, οι εξαγγελίες μη μεταβολής των 
αγορών ομολόγων από την FED προκάλεσαν σημαντικές πιέσεις στο δολάριο συνηγορώντας μια 
υψηλότερη δίκαιη τιμή. Έτσι μέσα στον μήνα που πέρασε , δεδομένων των πιέσεων στην τιμή του μαύρου 
χρυσού, η πρόσφατη υπερτίμηση αυτού μειώθηκε κατά 10%. Παράλληλα  παρατηρούμε μια πτώση στη η 
διαφορά μεταξύ των τιμών μελλοντικής εκπλήρωσης ενός και δώδεκα 12  ετών από  τα $-14  στα $-9  
(μικρότερο backwardation) γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει μια πτώση του γεωπολιτικού risk 
premiumμ αλλά και διατήρησης των πτωτικών αυτών τάσεων. Ως αποτέλεσμα η ποσοτική-θεμελιώδης 
εικόνα βελτιώνεται σημαντικά παραμένοντας όμως αρνητική. Από την άλλη πλευρά η τεχνική εικόνα 
επιδεινώνεται στο ουδέτερο με θετική προδιάθεση. Η συνολική εικόνα έχει βελτιωθεί σε οριακά μόνο 
αρνητική. 

 
§ Η τιμή του χρυσού σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο κατά 6% στον απόηχο της απόφασης της  FED 

αλλά πολύ σύντομα έχασε την δυναμική της για να κλείσει τον μήνα 5%  χαμηλότερα καθώς η 
επενδυτική κοινότητα παραμένει σημαντικά επενδυμένη σε χρυσό και τα οικονομικά στοιχεία βελτιώνονται 
σταδιακά. Με αυτά τα δεδομένα, ο χρονικός προσδιορισμός της μεταβολής της συμπεριφοράς της FED 
έρχεται σε δεύτερη μοίρα και σε κάθε ευκαιρία οι επενδυτές προβαίνουν σε μειώσεις θέσεων. Δεδομένων 
των προσφάτων πιέσεων η θεμελιώδης-ποσοτικη εικόνα παρουσιάζει μικρή βελτίωση (παραμένει αρνητική) 
ενώ όμως επιδείνωση παρατηρούμε στην ήδη σημαντικά αρνητική τεχνική εικόνα. Ανοδικές αντιδράσεις 
στο ενδεχόμενο έντασης των ανησυχιών για τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ εμφανίζονται πιθανές 
βραχυπρόθεσμα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μεταβάλλουν την συνολικά αρνητική εικόνα. 
 

 
Αργό & Κλίση Καμπύλης Futures 12-1 μηνών. 
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