Μηνιαία Ανασκόπηση
Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών
‘Έκδοση της 10/9/2013
Η.Π.Α.
Καλύτερα των αρχικών εκτιµήσεων ήταν, τελικώς,
τα στοιχεία για το ΑΕΠ του β΄ τριµήνου στις ΗΠΑ,
καθώς αναθεωρήθηκαν ανοδικά τα στοιχεία για τις
εξαγωγές (+8,6%) και τις επιχειρηµατικές δαπάνες
(+9,9%), ενισχύοντας τις εκτιµήσεις για οικονοµική
ανάκαµψη. Πιο συγκεκριµένα, το αµερικανικό ΑΕΠ
αναπτύχθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση το β’
τρίµηνο, µέγεθος εµφανώς βελτιωµένο σε σχέση µε
την αρχική µέτρηση του 1,7%.
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ΕΥΡΩΠΗ
Σύµφωνα µε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της
Eurostat, κατά το β’ 3µηνο του 2013 το ΑΕΠ της
Ευρωζώνης και της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 0,3% σε
σχέση µε το α’ 3µηνο του 2013, κατά το οποίο ο
ρυθµός ανάπτυξης ήταν -0,3% και -0,1%
αντίστοιχα. Επιπλέον, ο πληθωρισµός της
Ευρωζώνης τον Ιούλιο του 2013 διατηρήθηκε
σταθερός σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα στο
1,6%, ενώ τον αντίστοιχο µήνα του 2012 ο
πληθωρισµός ήταν στο 2,4%. Αντίστοιχα, για τον
Αύγουστο ο ετήσιος πληθωρισµός της Ευρωζώνης
αναµένεται να κυµανθεί στο 1,3%.
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Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ελληνική
οικονοµία στο β΄3µηνο 2013 έδειξε τα πρώτα
σηµάδια ανάκαµψης. Ειδικότερα, το ΑΕΠ µειώθηκε
στο β΄3µηνο του 2013 κατά 3,8% έναντι της
προηγούµενης εκτίµησης για συρρίκνωση της τάξης
του 4,6%. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το υπουργείο
Οικονοµικών και η τρόικα αναµένεται να
προχωρήσουν στο προσεχές διάστηµα σε εκτίµηση
για µικρότερη ύφεση φέτος (περίπου 4% αντί για
4,2%).
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Παγκόσµια Οικονοµία
Έκθεση ΟΟΣΑ

Ιαπωνία

Πτωτικά αναθεώρησαν οι αναλυτές του ΟΟΣΑ τις
εκτιµήσεις τους για την ανάπτυξη φέτος στις ΗΠΑ
και τις αναδυόµενες οικονοµίες, ενώ –αντίθεταυψηλότερες είναι οι νεότερες προβλέψεις για τις
ευρωπαϊκές οικονοµίες. Το αµερικανικό ΑΕΠ
αναµένεται να αυξηθεί 1,7% το 2013, ενώ στην
αρχική εκτίµηση του Μαΐου γινόταν λόγος για 1,9%.
Στη Γαλλία αναµένεται, τελικώς, ανάπτυξη 0,3%,
ενώ η προηγούµενη πρόβλεψη έκανε λόγο για
συρρίκνωση κατά 0,3%. Στη Γερµανία η ανάπτυξη
αναµένεται να φτάσει το 0,7%, έναντι εκτίµησης για
0,4% τον Μάιο. Η µεγαλύτερη αναθεώρηση αφορά
τη βρετανική οικονοµία, η οποία αναµένεται να
αναπτυχθεί µε ρυθµό 1,5%, δηλαδή σχεδόν
διπλάσιο της προηγούµενης εκτίµησης (0,8%). Για
την Ιαπωνία η πρόβλεψη παρέµεινε στο 1,6%.
Τέλος, στην Κίνα, το ΑΕΠ αναµένεται να αυξηθεί µε
ακόµα χαµηλότερο ρυθµό (7,4% αντί του 7,8%).

Με
ρυθµό
ταχύτερο
του
αναµενόµενου
αναπτύχθηκε η ιαπωνική οικονοµία κατά το β’
τρίµηνο 2013, ενισχύοντας τις ενδείξεις για
οικονοµική ανάκαµψη. Όπως ανακοινώθηκε, η
βελτίωση των κεφαλαιουχικών δαπανών οδήγησε σε
αναθεώρηση των στοιχείων για το ΑΕΠ της περιόδου
Απριλίου - Ιουνίου στο 3,8% έναντι της αρχικής
εκτίµησης για 2,6%. Σηµειώνεται, ότι και το α’
τρίµηνο 2013 είχε καταγραφεί ανάπτυξη 4,1%. Τα
ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία έρχονται λίγες ώρες
µετά την ανάθεση της διεξαγωγής των θερινών
Ολυµπιακών Αγώνων του 2020 στο Τόκυο, γεγονός
το οποίο αναµένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση
στην τρίτη µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου.

Σύνοδος Κορυφής G20
Ολοκληρώθηκαν στις αρχές Σεπτεµβρίου οι επαφές
της Συνόδου Κορυφής της G20 στην Αγία
Πετρούπολη. Οι ηγέτες εµφανίστηκαν διχασµένοι
αναφορικά µε το θέµα ανάληψης στρατιωτικής
δράσης κατά της Συρίας, γεγονός που µονοπώλησε
την ατζέντα της Συνόδου. Ο αµερικανός πρόεδρος,
συνάντησε πολλαπλά εµπόδια στη προσπάθειά του
να πείσει τους υπόλοιπους ηγέτες για στρατιωτική
δράση εναντίον του καθεστώτος Άσαντ, ενώ ο
Ρώσος πρόεδρος, ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν
επιθυµεί να παρασυρθεί σε έναν πόλεµο κατά της
Συρίας.

Κίνα
Η στατιστική υπηρεσία της Κίνας αναθεώρησε
καθοδικά την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας για το
2012 στο 7,7% από το 7,8% της προηγούµενης
εκτίµησης. Συγκεκριµένα, το κινεζικό ΑΕΠ του 2012
διαµορφώθηκε στα 51,89 τρισ. γουάν (8,51 τρισ.
δολ.), υποχωρώντας κατά 38 δισ. γουάν από την
αρχική εκτίµηση. Στα επιµέρους στοιχεία, µειώθηκε
η αξία της παραγωγής στους κλάδους των
χονδρικών και λιανικών πωλήσεων κατά 85,2 δισ.
γουάν και αυξήθηκε η αξία του χρηµατοοικονοµικού
κλάδου κατά 12,2 δισ. γουάν.

Ισοτιµίες Νοµισµάτων
Ισοτιµία Ευρώ – ∆ολαρίου

Ισοτιµία Ευρώ-∆ολαρίου, 31/12/2012 - 10/9/2013
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Στα ίδια επίπεδα µε τον Ιούλιο, κυµάνθηκε τον µήνα
Αύγουστο η ισοτιµία ευρώ-δολαρίου, καθώς στις
30/8 έκλεισε στο 1,324 (31/7: 1,325). Αρχικά το
ευρώ ενισχύθηκε, µε το δολάριο να δέχεται µεγάλες
πιέσεις από τις εξελίξεις στη Συρία και την µεταξύ
τους ισοτιµία να αγγίζει µέχρι και το 1,3388
(21/8). Ωστόσο, κατά τις τελευταίες ηµέρες του
µήνα, το δολάριο ανέκαµψε και εκµηδένισε τις
απώλειες του µήνα. Καταλύτης για την ενίσχυση
του αµερικανικού νοµίσµατος ήταν τα πρόσφατα
σχόλια από τον πρόεδρο της οµοσπονδιακής
τράπεζας (Fed) ότι από τον Σεπτέµβριο ενδέχεται
να περικόπτει σταδιακά τις µηνιαίες αγορές
αµερικανικών οµολόγων και ενυπόθηκων δανείων.

Εµπορεύµατα
Πετρέλαιο

Τιµή πετρελαίου Crude, 31/12/2012 - 10/9/2013
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Ανοδικά ξεκίνησε τον Αύγουστο η τιµή του
πετρελαίου, λόγω των καλύτερων του αναµενόµενου
στοιχείων για την πορεία της µεταποιητικής
δραστηριότητας στις ΗΠΑ και την Κίνα, γεγονός που
τροφοδότησε προσδοκίες για ενισχυµένη ζήτηση.
Προς τα µέσα του µήνα και παρότι παρουσιάστηκαν
κάποιες διακυµάνσεις, η τιµή διατηρήθηκε σε υψηλά
επίπεδα ενώ το τελευταίο δεκαήµερο, µετά και την
αβεβαιότητα που προέκυψε από τις διεθνείς
εξελίξεις στη Συρία, η τιµή εκτοξεύτηκε µέχρι και τα
110,1 δολ./βαρέλι (28/8), µε τους αναλυτές να
εκτιµούν ότι ακόµη και µια µικρής διάρκειας
επίθεση στη Συρία θα µπορούσε να εκτοξεύσει τις
τιµές του πετρελαίου στα 130 δολ./βαρέλι.
Τελικώς η τιµή του µαύρου χρυσού έκλεισε στις
30/8 στα 107,65 δολ./βαρέλι, σηµειώνοντας
µηνιαία άνοδο 2,5% περίπου. Η τιµή εξακολουθεί
και παραµένει ιδιαίτερα υψηλή και το πρώτο
10ήµερο του Σεπτεµβρίου εν αναµονή των
εξελίξεων στο θέµα της Συρίας.

Χρυσός
Οι πτωτικές τάσεις που επικρατούσαν στις αρχές του
Αυγούστου, αντιστράφηκαν για τον χρυσό, και έτσι η
τιµή του εκτοξεύτηκε στο τέλος του µήνα στα
1.396,12 δολ./ουγγιά, σηµειώνοντας µηνιαία άνοδο
4,8%. Μάλιστα, στις 28/8 η τιµή του χρυσού άγγιξε
τα 1.423,09 δολ./ουγγιά, σηµειώνοντας υψηλό
σχεδόν τριών µηνών.

Τιµή χρυσού, 31/12/2012 - 10/9/2013
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Η εκτίναξη της τιµής του πολύτιµου µετάλλου
οφείλεται κυρίως στην εξασθένηση του δολαρίου και
την αιφνιδιαστική αύξηση των αποθεµάτων από τα
∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια χρυσού
(ETFs), γεγονότα που δηµιούργησαν προσδοκίες ότι
οι αγοραστές και οι επενδυτές του πολύτιµου
µετάλλου θα επιστρέψουν δυναµικά στην αγορά. Η
τιµή του χρυσού διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και
τις πρώτες ηµέρες του Σεπτεµβρίου.

Η.Π.Α.
Ρυθµός ανάπτυξης

Καταναλωτική εµπιστοσύνη

Καλύτερα των αρχικών εκτιµήσεων ήταν, τελικώς, τα
στοιχεία για το ΑΕΠ του β΄ τριµήνου στις ΗΠΑ, καθώς
αναθεωρήθηκαν ανοδικά τα στοιχεία για τις
εξαγωγές (+8,6%) και τις επιχειρηµατικές δαπάνες
(+9,9%), ενισχύοντας τις εκτιµήσεις για οικονοµική
ανάκαµψη. Πιο συγκεκριµένα, το αµερικανικό ΑΕΠ
αναπτύχθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση το β’ 3µηνο,
µέγεθος εµφανώς βελτιωµένο σε σχέση µε την αρχική
µέτρηση του 1,7%.

Πτωτικά κινήθηκε τον Αύγουστο η καταναλωτική
εµπιστοσύνη στις ΗΠΑ, καθώς σύµφωνα µε τα τελικά
στοιχεία, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης
University of Michigan / Thomson Reuters
υποχώρησε στις 82,1 µονάδες από τις 85,1 µονάδες
τον Ιούλιο, αριθµό που αποτέλεσε υψηλό έξι ετών.

Επιπλέον, τα εταιρικά κέρδη εµφανίζουν αύξηση
2,6% το β’ τρίµηνο σε σχέση µε το α’ τρίµηνο, σηµάδι
ότι οι εταιρείες είναι σε καλή θέση ώστε να
προχωρήσουν σε προσλήψεις και νέες επενδύσεις
κατά τους επόµενους µήνες.

Ανεργία
Νέα πτώση κατέγραψε ο αριθµός των εργαζοµένων
στις ΗΠΑ που έκαναν αίτηση πρώτη φορά για
επίδοµα ανεργίας, την εβδοµάδα που έληξε στις 31
Αυγούστου. Συγκεκριµένα, όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Εργασίας, οι νέες αιτήσεις υποχώρησαν
κατά 9.000 στις 323.000, και ενώ οι προβλέψεις
των οικονοµολόγων έκαναν λόγο για 330.000.

Στα επιµέρους στοιχεία, ο δείκτης τρεχουσών
συνθηκών υποχώρησε στις 95,2 από τις 98,6
µονάδες, ο δείκτης προσδοκιών στις 73,7 από τις
76,5 µονάδες και τέλος, οι προσδοκίες για τον
πληθωρισµό σε βάθος έτους υποχώρησαν στο 3% από
3,1%, ενώ σε ορίζοντα πέντε έως δέκα ετών
αυξήθηκαν στο 2,9% από 2,8%.

Κατασκευαστικές δαπάνες
Σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου
Εµπορίου των ΗΠΑ, οι κατασκευαστικές δαπάνες τον
Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 0,6%, ποσοστό που ξεπέρασε
τις εκτιµήσεις των αναλυτών. Σηµειώνεται ότι οι µέσες
εκτιµήσεις έκαναν λόγο για αύξηση των δαπανών
κατά 0,4%.

Παράλληλα, το υπουργείο αναθεώρησε και τα
στοιχεία του Ιουνίου, ανακοινώνοντας ότι οι δαπάνες
Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία της αµέσως παρέµειναν τελικώς αµετάβλητες, ενώ αρχικά είχε
προηγούµενης εβδοµάδας αναθεωρήθηκαν ανοδικά εκτιµήσει απρόσµενη πτώση της τάξης του 0,6%.
στις 332.000 αιτήσεις από 331.000. Ο µέσος όρος
των τεσσάρων εβδοµάδων επίσης υποχώρησε κατά Μεταποιητική δραστηριότητα
3.000 στις 328.500. Τέλος, ο αριθµός των Ακόµη περισσότερο βελτιώθηκε τον Αύγουστο ο
συνεχιζόµενων αιτήσεων υποχώρησε κατά 43.000 µεταποιητικός δείκτης του Institute for Supply
στις 2.951.000 αιτήσεις για την εβδοµάδα που έληξε Management (ISM), συνεχίζοντας την ανοδική του
στις 24 Αυγούστου.
πορεία και σηµειώνοντας νέο υψηλό 2 ετών, καθώς
τον Αύγουστο άγγιξε τις 55,7 µονάδες από 55,4
Αγορά κατοικιών
µονάδες τον Ιούλιο, ξεπερνώντας ακόµα και τις πιο
Νέα υποχώρηση εµφάνισε τον Ιούλιο ο αριθµός των αισιόδοξες εκτιµήσεις των αναλυτών.
Αµερικανών που έχουν υπογράψει συµβόλαιο για την
αγορά υφιστάµενης κατοικίας. Συγκεκριµένα, ο Στα επιµέρους στοιχεία, ο δείκτης νέων παραγγελιών
δείκτης για µεταπωλήσεων κατοικιών σε εκκρεµότητα σηµείωσε άνοδο στις 63,2 µονάδες από 58,3
υποχώρησε κατά 1,3% τον Ιούλιο, συµπληρώνοντας µονάδες, ο δείκτης απασχόλησης υποχώρησε στις
έτσι δύο διαδοχικούς µήνες απωλειών, µετά και την 53,3 από 54,4 µονάδες, ενώ ο δείκτης αποθεµάτων
υποχώρηση κατά 0,4% τον Ιούνιο. Σε ετήσια βάση αυξήθηκε στις 47,5 από τις 47 µονάδες.
ωστόσο, οι µεταπωλήσεις κατοικιών εµφανίζουν
άνοδο 6,5%.
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Ευρωζώνη - Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανεργία

ΑΕΠ

Αµετάβλητο παρέµεινε το ποσοστό της ανεργίας στην
Ευρώπη τον Ιούλιο σε σχέση µε τον προηγούµενο
µήνα, εξακολουθεί ωστόσο να παραµένει σε υψηλά
επίπεδα. Συγκεκριµένα, για την Ευρωζώνη το ποσοστό
παρέµεινε στο 12,1%, ενώ στην Ε.Ε. το ποσοστό αυτό
βρίσκεται στο 11%. Για τον Ιούλιο, ο συνολικός
αριθµός των ανέργων στην Ε.Ε. ανήλθε σε 26,654
Πληθωρισµός
Σύµφωνα µε την Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισµός εκατ., εκ των οποίων 19,231 εκατ. άνεργοι ζουν στις
της Ευρωζώνης τον Ιούλιο του 2013 διατηρήθηκε χώρες τις Ευρωζώνης.
σταθερός σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα στο
1,6%, ενώ τον αντίστοιχο µήνα του 2012 ο
πληθωρισµός ήταν στο 2,4%.
Σύµφωνα µε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της
Eurostat, κατά το β’ 3µηνο του 2013 το ΑΕΠ της
Ευρωζώνης και της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 0,3% σε
σχέση µε το α’ 3µηνο του 2013, κατά το οποίο ο
ρυθµός ανάπτυξης ήταν -0,3% και -0,1% αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, και σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις
της Eurostat, για τον Αύγουστο ο ετήσιος
πληθωρισµός της Ευρωζώνης αναµένεται να
κυµανθεί στο 1,3%.

Γερµανία
Σύµφωνα µε στοιχεία της γερµανικής στατιστικής
υπηρεσίας, η γερµανική οικονοµία ανέκαµψε ισχυρά
κατά το β’ τρίµηνο του 2013, ενισχυµένη κυρίως από
τις επενδύσεις και την ισχυρή κατανάλωση.
Ειδικότερα, το γερµανικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,7%
σε σχέση µε το α’ τρίµηνο, ενώ σε ετήσια βάση η
αύξηση άγγιξε το 2,9%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι
εξαγωγές σηµείωσαν άνοδο 2,2%, ενώ οι εισαγωγές
αυξήθηκαν κατά 2,0%.

Πηγή: Eurostat

∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

Συνεχίζοντας την ανοδική τάση των τελευταίων µηνών, ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος διαµορφώθηκε τον
Αύγουστο στην Ευρωζώνη στις 95,2 µονάδες (+2,7 µονάδες) και στην Ε.Ε. στις 98,1 µονάδες
(+3,1 µονάδες). Στην Ευρωζώνη, όλοι σχεδόν οι επιµέρους δείκτες παρουσίασαν βελτίωση, µε κυριότερους
το δείκτη της βιοµηχανίας (+2,7 µονάδες) και του λιανικού εµπορίου (+3,3 µονάδες). Αντίστοιχα, σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηµαντική βελτίωση σηµείωσαν οι δείκτες του λιανικού εµπορίου (+4,3
µονάδες) και των υπηρεσιών (+3 µονάδες).
Η σηµαντική βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος αποδίδεται κυρίως στις πιο αισιόδοξες εκτιµήσεις
αναφορικά µε τη ζήτηση σε επίπεδο παραγωγής, παραγγελιών και αποθεµάτων, ενώ και οι εκτιµήσεις
αναφορικά µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τοµείς της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών
αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω.
Μ.Ο. έτους
2011
2012
E.E.
100,3
90,7
Ευρωζώνη
101,1
90,2
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ιαν.
90,9
89,7

Φεβ.
91,5
90,4

Μαρ.
91,5
90,1

Απρ.
89,7
88,6
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2013
Μάιος
90,8
89,5

Ιούν.
92,6
91,3

Ιούλ.
95,0
92,5

Αύγ.
98,1
95,2

5

Ελλάδα
ΑΕΠ

ΤτΕ: Μείωση τραπεζικών καταθέσεων

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ελληνική
οικονοµία στο β΄3µηνο 2013 έδειξε τα πρώτα
σηµάδια ανάκαµψης.
Ειδικότερα, το ΑΕΠ µειώθηκε στο β΄3µηνο του
2013 κατά 3,8% έναντι της προηγούµενης
εκτίµησης της τάξης του 4,6%. Η βελτίωση στα
στοιχεία προέκυψε από τη µεγαλύτερη θετική
επίπτωση που είχε η τουριστική κίνηση στο ΑΕΠ.
Παράλληλα όµως, θετικές εξελίξεις σηµειώνονται
τόσο στα στοιχεία εισαγωγών- εξαγωγών του
Ιουνίου, καθώς και στους δείκτες κύκλου εργασιών
των κλάδων των υπηρεσιών και τα στοιχεία της
έρευνας εργατικού δυναµικού, ενώ και το έλλειµµα
του εµπορικού ισοζυγίου ήταν µικρότερο από αυτό
που είχε υπολογιστεί κατά την πρώτη εκτίµηση. Με
βάση τα στοιχεία αυτά, το υπουργείο Οικονοµικών
και η τρόικα αναµένεται να προχωρήσουν στο
προσεχές διάστηµα σε εκτίµηση για µικρότερη
ύφεση φέτος (περίπου 4% αντί για 4,2%).

Συνεχίστηκε και τον Ιούλιο, για δεύτερο συνεχή
µήνα, η εκροή των καταθέσεων από τις ελληνικές
τράπεζες. Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος, τον Ιούλιο το ύψος των καταθέσεων
µειώθηκε κατά 288 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τον
Ιούνιο, υποχωρώντας στα 162,386 δισ. ευρώ.
Σηµειώνεται ότι η αντιστροφή της πτωτικής τάσης
στην εισροή των καταθέσεων ξεκίνησε τον
∆εκέµβριο του 2012, ενώ από τον Απρίλιο του 2013
παρατηρείται αυξοµείωσή τους µε τους τελευταίους
δυο µήνες να παρατηρείται υποχώρησή τους.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισµού

Σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία εκτέλεσης
του κρατικού προϋπολογισµού, σε τροποποιηµένη
ταµειακή βάση, για το επτάµηνο Ιαν. - Ιουλ. 2013
παρουσιάστηκε έλλειµµα στο ισοζύγιο ύψους 1.929
εκατ. ευρώ, έναντι ελλείµµατος 13.216 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο διάστηµα του 2012 και στόχου για
έλλειµµα 7.528 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσµα,
Πιστωτική Επέκταση
δηµιουργήθηκε πρωτογενές πλεόνασµα ύψους
Σχεδόν αµετάβλητος (-4% από -4,1%) σε σχέση µε
2.555 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείµµατος
τον Ιούνιο του 2013, παρέµεινε για τον Ιούλιο ο
3.083 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο το
ετήσιος ρυθµός µεταβολής της χρηµατοδότησης
2012.
του εγχώριου ιδιωτικού τοµέα. Αναλυτικότερα, ο
ετήσιος ρυθµός µεταβολής της χρηµατοδότησης Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία του υπουργείου
προς επιχειρήσεις διαµορφώθηκε στο -4,6% από Οικονοµικών για το διάστηµα Ιαν. – Ιουλ. 2013
-4,9%, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της προκύπτουν τα εξής:
χρηµατοδότησης προς ελεύθερους επαγγελµατίες - Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού
παρουσίασε µικρότερη επιβράδυνση στο -1,2% από προϋπολογισµού ανήλθε σε 30.788 εκατ. ευρώ,
-1,6%, ενώ ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.292 εκατ. ευρώ
χρηµατοδότησης προς νοικοκυριά παρέµεινε έναντι του στόχου των 28.496 εκατ. ευρώ.
σχεδόν αµετάβλητος, καθώς διαµορφώθηκε στο - Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού ανήλθαν
-3,7% από -3,6% που ήταν τον Ιούνιο.
σε 32.717 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται
µειωµένες κατά 3.307 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου.

∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

Αντίθετα µε το γενικότερο κλίµα αισιοδοξίας που επικρατεί σε Ε.Ε. και Ευρωζώνη, ο ∆είκτης Οικονοµικού
Κλίµατος στην Ελλάδα συνέχισε και τον Αύγουστο να κινείται πτωτικά φτάνοντας τις 89,1 µονάδες (-2,6
µονάδες σε σχέση µε τον Ιούλιο). Πτώση κατέγραψαν όλοι οι επιµέρους δείκτες, µε τη µεγαλύτερη πτώση
να αποτυπώνεται στο δείκτη των υπηρεσιών (-2,4 µονάδες) και τον δείκτη της καταναλωτικής
εµπιστοσύνης (-5,7 µονάδες). Αντίθετα, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης βελτιώθηκε αισθητά
τόσο στην Ε.Ε. (+2 µονάδες) όσο και στην Ευρωζώνη (+1,8 µονάδες).

Ελλάδα

Μ.Ο. έτους
2011
2012
77,2
80

∆είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης
Μ.Ο. έτους
2011
2012
Ελλάδα
-74,1
-74,8
EE
-15,6
-21,4
Ευρωζώνη
-14,5
-22,3
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ιαν.
85,8

Ιαν.
-71,9
-21,9
-23,9

Φεβ.
86,9

Φεβ.
-71,4
-21,6
-23,6

Μαρ.
88,1

Μαρ.
-71,2
-21,6
-23,5

Απρ.
89,2

2013
Μάιος
93,8

2013
Απρ.
Μάιος
-71,8
-63,4
-20,4
-20,2
-22,3
-21,9
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Ιούν.
93,5

Ιούλ.
91,7

Αύγ.
89,1

Ιούν.
-66,5
-17,5
-18,8

Ιούλ.
-70.9
-14,8
-17,4

Αύγ.
-76,6
-12,8
-15,6
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∆ιεθνή Χρηµατιστήρια
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∆ιακύµανση ∆είκτη S&P, 31/12/2012 – 9/9/2013
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1700
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1600
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31/12/2012

31/3/2013

30/6/2013

13.104,14
1.426,19
3.019,51
5.897,80
7.612,39
3.641,07
2.475,81
6.822,40
10.395,18

14.578,54
1.569,19
3.267,52
6.411,74

14.909,60
1.606,28
3.403,25
6.215,47

14.810,31
1.632,97
3.589,87
6.412,93

Μεταβολή
από
31/12/2012
13,02%
14,50%
18,89%
8,73%

7.795,31
3.731,42
2.592,19
7.813,67
12.397,91

7.959,22
3.738,91
2.526,11
7.683,04
13.677,32

8.103,15
3.933,78
2.673,42
7.745,97
13.388,86

6,45%
8,04%
7,98%
13,54%
28,80%
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28/8/2013

29/7/2013
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30/5/2013

30/4/2013

31/3/2013

1/3/2013

1250

Τα αποτελέσµατα β’ 3µηνου που δηµοσίευσαν
ευρωπαϊκές εισηγµένες τον Αύγουστο, κινήθηκαν σε
καλύτερα επίπεδα από τις εκτιµήσεις, ο παράγοντας
αυτός όµως δεν στάθηκε αρκετός να αποτρέψει την
µηνιαία κάθοδο των κεφαλαιαγορών.

DJ 30
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
DAX 30
CAC 40
BEL 20
SMI
NIKKEI 225

28/8/2013

29/7/2013

29/6/2013

30/5/2013

30/4/2013

31/3/2013

30/1/2013

1/3/2013

2800

30/1/2013

Η καθοδική τάση στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές
τον Αύγουστο, υπήρξε περιορισµένη συγκριτικά µε
τις αντίστοιχες αµερικανικές. Ο δείκτης FTSE 100
κατέγραψε τις ευρύτερες απώλειες µεταξύ των
σηµαντικότερων ευρωπαϊκών δεικτών και συνέχισε
να παρουσιάζει µεγάλη µεταβλητότητα τους
τελευταίους µήνες. Η πολιτική αναταραχή στην
Ιταλία και το ενδεχόµενο στρατιωτικής επέµβασης
στην Συρία δηµιούργησαν πτωτικές τάσεις στα
ευρωπαϊκά και διεθνή χρηµατιστήρια, µε εξαίρεση
τις εταιρίες ενέργειας όπου ενισχυθήκαν από την
πιθανότητα µεγάλης ανόδου της τιµής του
πετρελαίου.

3800

31/12/2012

Οι βασικοί χρηµατιστηριακοί δείκτες των Η.Π.Α.
απώλεσαν τα κέρδη του Ιουλίου. Παρά το ότι τα
δεδοµένα
στις
περισσότερες
οικονοµικές
δηµοσιεύσεις υπήρξαν αρκετά θετικά, το
ενδιαφέρον παρέµεινε για ένα ακόµα µήνα στις
διαφορετικές εκτιµήσεις για την ακριβή χρονική
περίοδο κατά την οποία η Οµοσπονδιακή Τράπεζα
θα ξεκινούσε τον περιορισµό του προγράµµατος
πιστωτικής χαλάρωσης. Η γενικότερη αβεβαιότητα
γύρω από το συγκεκριµένο θέµα, και οι
διαφορετικές
τοποθετήσεις
των
κεντρικών
διοικητών από τις επιµέρους πολιτείες προκάλεσαν
πτωτικές τάσεις.

∆ιακύµανση ∆είκτη Nasdaq, 31/12/2012 – 9/9/2013

31/12/2012

Κατά την µεγαλύτερη διάρκεια του Αυγούστου και
στο κλείσιµο του µήνα, τόσο οι αµερικάνικες όσο και
οι περισσότερες διεθνείς χρηµατιστηριακές αγορές
κινήθηκαν καθοδικά, µε τον διενεργούµενο όγκο
συναλλαγών
να
κυµαίνεται
χαµηλά
στις
περισσότερες συνεδριάσεις.

Ελλάδα - Χρηµατιστήριο Αθηνών
Σε αντίθετη κατεύθυνση από την τάση που
επικράτησε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ο Γενικός
∆είκτης του Χ.Α. κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό
1,73%, σε συνέχεια της κατά 4,37% ανόδου του
Ιουλίου. Με αύξηση 2,50% έκλεισε τον µήνα
Αύγουστο και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
FTSE25, ενώ οι µετοχές που συνθέτουν τον δείκτη
χαµηλής κεφαλαιοποίησης FTSE ASE 20 δέχτηκαν
µεγαλύτερες πιέσεις και έκλεισαν τον µήνα µε
απώλειες 1,74%.

Γενικός ∆είκτης, 31/12/2012 – 9/9/2013
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FTSEA (Αγοράς)
∆ΤΡ (Τραπεζικός)
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30/1/2013
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31/12/2012

31/3/2013

30/6/2013

31/8/2013

907,90
309,68
1.133,19
737,43
226,28

869,19
280,18
967,42
664,75
126,21

847,57
283,46
1.155,59
693,64
135,48

899,92
307,68
983,29
741,58
142,36
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Μεταβολή
από
31/12/2012
-0,88%
-0,65%
-13,23%
0,56%
-37,09%

8

28/8/2013

29/7/2013

29/6/2013

30/5/2013

30/4/2013

31/3/2013

0
1/3/2013

Οι τοποθετήσεις εγχώριων και ξένων παραγόντων
και τα πιθανά σενάρια για την αντιµετώπιση του
υψηλού
δηµόσιου
χρέους
δηµιούργησαν
νευρικότητα, ενώ στην συνέχεια η αβεβαιότητα
διευρύνθηκε από τις επιπτώσεις που θα
δηµιουργήσει στην ευρύτερη περιοχή µια
στρατιωτική επέµβαση στην Συρία.

∆είκτης Τραπεζών, 31/12/2012 - 9/9/2013

30/1/2013

Η µηνιαία εικόνα των συναλλαγών στο Χ.Α. θα
µπορούσε να διαχωριστεί σε δυο µέρη, όπου για τις
εννέα
πρώτες
συνεχόµενες
συνεδριάσεις
σηµειώθηκε άνοδος, ενώ το επόµενο διάστηµα
χαρακτηρίστηκε
από
µεταβλητότητα
και
ρευστοποίηση κερδών.

500

31/12/2012

Το υποτονικό κλίµα και ο χαµηλός όγκος
συναλλαγών κυριάρχησαν τον Αύγουστο, µε
ολιγάριθµες εισηγµένες µεγάλης κεφαλαιοποίησης
και κυρίως τις τραπεζικές µετοχές να ελκύουν το
µεγαλύτερο συναλλακτικό ενδιαφέρον και να
βελτιώνουν τον αντίστοιχο τραπεζικό δείκτη κατά
14,24%.

Ελλάδα - Αµοιβαία Κεφάλαια
Το συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ
διαµορφώθηκε τον Αύγουστο στα 5,97 δισ. ευρώ
από 6,27 δισ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα,
µειωµένο κατά -4,57% ή 286,61 εκατ. ευρώ, µε
καθαρές εκροές κεφαλαίων της τάξης των -243,64
εκατ. ευρώ.
Οι µεγαλύτερες εκροές παρατηρήθηκαν στα Α/Κ
∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων (-121,75 εκατ. ευρώ)
γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά σε µια
τραπεζική ΑΕ∆ΑΚ, η οποία µετά από την ανεπιτυχή
ΑΜΚ απορροφήθηκε από την ΕΤΕ. Μεγάλες εκροές
παρατηρήθηκαν, επίσης, στα ∆ιεθνή Οµολογιακά
Α/Κ, κυρίως λόγω ανησυχίας αναφορικά µε την
έκβαση του προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης
της Fed. Αύξηση κατά +7,94% παρουσίασε η
συµµετοχή στην αγορά των Α/Κ ∆είκτη, ενώ
µειώθηκε η συµµετοχή των Α/Κ Χρηµαταγοράς
(-7,77%).
Η προσοχή των επενδυτών των Α/Κ είναι πλέον
στραµµένη σε δύο µέτωπα, τις γερµανικές εκλογές
στις 22 Σεπτεµβρίου και τις εξελίξεις στη Μέση
Ανατολή, και στις ενδεχόµενες επιπτώσεις αυτών
στην ασφάλεια των κεφαλαίων τους.

Σύνθεση Συνόλου Α/Κ 31/12/2012
∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων
17,8%

Σύνθετα
14,7%

Funds of
Funds
8,5%

Μικτά
14,7%

Μετοχικά
22,6%

Οµολογιακά
21,7%

Σύνθεση Συνόλου Α/Κ 31/8/2013

∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων
14,0%

Σύνθετα
18,3%
Funds of
Funds
8,0%

Μετοχικά
23,2%

Μικτά
15,9%

Οµολογιακά
20,7%

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε ευρώ)
31/12/2012
(1)
∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων
Μετοχικά
Οµολογιακά
Μικτά
Funds of Funds
Σύνθετα
ΣΥΝΟΛΟ

30/6/2013
(2)

31/7/2013
(3)

31/8/2013
(4)

Μεταβολή
(4)/(1)

Μεταβολή
(4)/(3)

1.061.283.395

954.151.034

952.305.373

838.524.738

-20,99%

-11,95%

1.344.391.062
1.293.195.719

1.379.008.607
1.323.345.527

1.415.949.140
1.342.705.600

1.385.499.487
1.235.974.726

3,06%
-4,42%

-2,15%
-7,95%

871.373.687

927.649.608

964.563.087

952.600.032

9,32%

-1,24%

504.990.631
872.471.326

479.761.622
1.113.496.098

489.397.586
1.105.569.780

476.371.614
1.094.899.922

5.947.705.820

6.177.412.496

6.270.490.566

5.983.870.519

-5,67%
25,49%
0,61%

-2,66%
-0,97%
-4,57%

Πηγή: Ένωση Θεσµικών Επενδυτών

Τα κείµενα της Ανασκόπησης επιµελήθηκαν οι ∆. Χαντζάκος, Χ. Μπεκιάρη, Ε. Κουνδουράκης και Σ.Στυλιανίδης.
Τρόπος χρήσης Μηνιαίας Ανασκόπησης Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών - Αποκλεισµός ευθύνης: Το παρόν δελτίο δηµοσιεύεται µόνο
για ενηµερωτικούς σκοπούς και βασίζεται σε πληροφορίες που προέρχονται από έγκυρους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και αναλυτές και στις
οποίες το ευρύ κοινό έχει άµεση πρόσβαση. Οι πληροφορίες που παρέχονται µε το παρόν δελτίο στους χρήστες / επισκέπτες µέσω του διαδικτυακού
µας τόπου, δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση, ευθέως ή εµµέσως, παρότρυνση, συµβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής
ή άλλης πράξης µε οικονοµικό αποτέλεσµα. Η παροχή των στοιχείων και των πληροφοριών έχει καθαρά ενηµερωτικό χαρακτήρα και εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να ενεργήσουν, αφού αξιολογήσουν τις παρεχόµενες πληροφορίες, κατά τη κρίση τους, βασιζόµενοι
στην προσωπική τους βούληση, αποκλειόµενης οποιασδήποτε δικής µας ευθύνης, σύµφωνα και µε τους γενικούς όρους και επισηµάνσεις που
περιέχονται στην ιστοσελίδα της Attica Bank. Μετά τη δηµοσίευση του δελτίου, είναι δυνατόν να επέλθουν αλλαγές και διαφοροποιήσεις στις
πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό. Η Attica Bank ενδέχεται να έχει εκδώσει εκθέσεις που αποκλίνουν ή διαφοροποιούνται από τα
στοιχεία που παρατίθενται στο παρόν δελτίο.
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