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Η.Π.Α.
Οριακή, ωστόσο απροσδόκητη, συρρίκνωση
παρουσίασε η αµερικανική οικονοµία το τελευταίο
τρίµηνο του 2012, κάτι για πρώτη φορά από το
δεύτερο τρίµηνο του 2009. Tο αµερικανικό ΑΕΠ
κατέγραψε άνοδο 2,2% συνολικά για το 2012, ενώ
το 2011 είχε καταγραφεί ανάπτυξη 1,8%.
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ότι
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δραστηριότητα στις ΗΠΑ είχε επεκταθεί για 13
διαδοχικά τρίµηνα, ωστόσο το τελευταίο τρίµηνο
του 2012 το πολιτικό αδιέξοδο στην Ουάσινγκτον
εµπόδισε την περαιτέρω ανάπτυξη.
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ΕΥΡΩΠΗ
Αρνητικό απόηχο είχε η ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι
µόλις 27 τράπεζες της Ευρωζώνης θα
αποπληρώσουν στις 6 Φεβρουαρίου συνολικό ποσό
ύψους 3,484 δισ. ευρώ από την 3ετή πράξη
χρηµατοδότησης LTRO (Long-Term Refinancing
Operations), µεγέθη σαφώς χαµηλότερα από αυτά
που είχαν προηγηθεί, αλλά και από αυτά που
αναµένονταν.
Υπενθυµίζεται ότι 523 τράπεζες δανείστηκαν από
την ΕΚΤ στην πρώτη από τις δύο πράξεις
αναχρηµατοδότησης τον ∆εκέµβριο του 2011, ενώ
ο δεύτερος γύρος δανεισµού πραγµατοποιήθηκε το
Φεβρουάριο του 2012.
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Τραπεζικός

ΕΛΛΑ∆Α
Σε 15,908 δισ. ευρώ διαµορφώθηκε το έλλειµµα
του κρατικού προϋπολογισµού το δωδεκάµηνο
Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2012, χαµηλότερα από τον
στόχο των 16 δισ. ευρώ που προέβλεπε ο
προϋπολογισµός. Το πρωτογενές έλλειµµα ανήλθε
σε 3,684 δισ. ευρώ, επίσης χαµηλότερα του στόχου
ύψους 4,5 δισ. ευρώ.

FTSE MARKET

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού για το
δωδεκάµηνο του 2012 ανήλθαν στα 67,614 δισ.
ευρώ και παρουσιάζονται µειωµένες κατά 1,091
δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Γ.∆.Χ.Α.
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Οικονοµικές Εξελίξεις
Παγκόσµια Οικονοµία
Ρωσία: Ρυθµός ανάπτυξης

Επιβράδυνση σηµείωσε ο ρυθµός ανάπτυξης της
Ρωσίας για το 2012 σε ετήσια βάση, καθώς το
Α.Ε.Π. διαµορφώθηκε στο 3,4% από 4,3% που ήταν
το 2011, σύµφωνα µε τα στοιχεία της στατιστικής
υπηρεσίας της χώρας. Οι εκτιµήσεις τόσο του
υπουργείου Οικονοµικών όσο και της κεντρικής
τράπεζας της Ρωσίας ήταν ελαφρώς υψηλότερες,
κάνοντας λόγο για ανάπτυξη στο 3,5%-4%.
Σηµειώνεται ότι η ρωσική ανάπτυξη επιβραδύνεται
για πρώτη φορά έπειτα από µια δεκαετία ραγδαίας
ανάπτυξης.

Ιαπωνία: Χαµηλές προσδοκίες για την Οικονοµία

Κατώτερα των προσδοκιών ήταν τα στοιχεία για την
ιαπωνική οικονοµία σύµφωνα µε το υπουργείο
Οικονοµικών της χώρας. Συγκεκριµένα, αυξήθηκε εκ
νέου η ανεργία στο 4,2% το ∆εκέµβριο 2012, ενώ
και οι δαπάνες των νοικοκυριών υποχώρησαν κατά
0,7% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011.

Οι επιδόσεις αυτές έρχονται σε αντιδιαστολή µε τις
προβλέψεις των οικονοµολόγων, οι οποίοι ήταν
περισσότερο αισιόδοξοι, καθώς ανέµεναν ότι τόσο η
ανεργία, όσο και οι δαπάνες των νοικοκυριών θα
παρέµεναν τουλάχιστον αµετάβλητες σε σχέση µε
Κίνα: Ήπια ανάκαµψη της Οικονοµίας
Ρυθµό ανάπτυξης 7,9% σηµείωσε η κινεζική τον Νοέµβριο του 2012.
οικονοµία στο δ΄ τρίµηνο του 2012 σε σχέση µε το
αντίστοιχο διάστηµα του 2011, ανακάµπτοντας Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτέλεσε η είδηση ότι τα
έπειτα
από
επτά
συνεχόµενα
τρίµηνα µέσα εισοδήµατα των νοικοκυριών σηµείωσαν
επιβράδυνσης. Η άνοδος αυτή έδωσε σηµαντική άνοδο σε µηνιαία βάση κατά 1,1% σε σχέση µε αυτά
ανάσα στην κινεζική οικονοµία, καθώς διαδέχθηκε του 2011.
το χαµηλότερο ποσοστό ανάπτυξης από την
περίοδο που η κρίση ήταν στο αποκορύφωµά της.
Επιπρόσθετα, η βιοµηχανική παραγωγή στην
Ιαπωνία το ∆εκέµβριο σηµείωσε τη µεγαλύτερη
Επιπλέον, η δραστηριότητα στον κλάδο των άνοδο των τελευταίων 18 µηνών στο 2,5%. Παρότι η
υπηρεσιών της Κίνας ανέκαµψε για τέταρτο αύξηση αυτή της παραγωγής ήταν χαµηλότερη των
συνεχόµενο µήνα τον Ιανουάριο, καθώς ο δείκτης µέσων εκτιµήσεων της αγοράς (4,5%) και
ΡΜΙ σηµείωσε άνοδο στις 56,2 µονάδες από τις προερχόταν έπειτα από πτώση 1,4% το Νοέµβριο
56,1 µονάδες το ∆εκέµβριο, σύµφωνα µε τη 2012, αναπτέρωσε τις ελπίδες ότι η σταθεροποίηση
στατιστική υπηρεσία της χώρας, ενισχύοντας τις της παγκόσµιας ζήτησης και των εξαγωγών, θα
ενδείξεις για ήπια ανάκαµψη. Ο κατασκευαστικός βοηθήσουν ώστε η οικονοµία να βγει από την κρίση.
κλάδος υποχώρησε ελαφρώς τον Ιανουάριο στις
61,6 µονάδες από τις 61,9 µονάδες του Τέλος, οι εταιρείες µεταποίησης αναθεώρησαν προς
∆εκεµβρίου.
Τέλος,
οι
κλάδοι
λιανικής, τα πάνω τις εκτιµήσεις της παραγωγής τους για τον
αεροµεταφορών και ναυτιλίας, εµφάνισαν όλοι Ιανουάριο και αναµένουν νέα αύξηση της
ανάπτυξη µεγαλύτερη του 60.
παραγωγής το Φεβρουάριο, υποδηλώνοντας µια
Συνολικά για το 2012, το ποσοστό ανάπτυξης ήπια ανάκαµψη στους επόµενους µήνες.
διαµορφώθηκε στο 7,8%, το χαµηλότερο επίπεδο
από το 1999. Πλέον, για το α΄εξάµηνο του 2013, η
οικονοµία της Κίνας αναµένεται να παραµείνει ναι
µεν εύρωστη, αλλά µε χαµηλότερο ρυθµό
ανάπτυξης.

Ισοτιµίες Νοµισµάτων
Ισοτιµία Ευρώ – ∆ολαρίου

Μεγάλα κέρδη σηµείωσε τον Ιανουάριο το ευρώ
έναντι του αµερικανικού δολαρίου, µε φόντο το
κλίµα αβεβαιότητας και απογοήτευσης στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, από τα µέσα του µήνα και µετά, η τιµή
του ευρώ έναντι του δολαρίου σηµείωσε αλµατώδη
άνοδο και έκλεισε στις 31/1 στο 1,3554, τιµή που
είχε να σηµειωθεί από τον Νοέµβριο του 2011.
Η υψηλή ισοτιµία EUR/USD διατηρείται και τις
πρώτες ηµέρες του Φεβρουαρίου, παρότι ο δείκτης
δολαρίου κινείται πλέον σε υψηλά 6 µηνών.

Ισοτιµία Ευρώ-∆ολαρίου, 31/12/2012 - 5/2/2013
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Εµπορεύµατα
Τιµή πετρελαίου Crude, 31/12/2012 – 5/2/2013
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Στη συνέχεια όµως, και ως αποτέλεσµα της
ενίσχυσης του αµερικανικού δολαρίου, η τιµή του
χρυσού κινήθηκε αρκετά πτωτικά κλείνοντας
τελικώς στις 31/1 στα 1.674,62 δολ./ουγγιά, δηλ.
στα ίδια σχεδόν επίπεδα µε τον προηγούµενο µήνα.

21/1/13

Τιµή χρυσού,31/12/2012 - 5/2/2013

Χρυσός

Έντονες διακυµάνσεις παρουσίασε η τιµή του
χρυσού τον Ιανουάριο. Αρχικά, τα απογοητευτικά
στοιχεία για την οικονοµία των ΗΠΑ και η αδυναµία
του αµερικανικού δολαρίου, ενίσχυσαν την
ελκυστικότητα του πολύτιµου µετάλλου ως
ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου, οδηγώντας το
µάλιστα σε υψηλό µηνός (22/1: 1.692,74
δολ./ουγγιά).
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Κατά τις πρώτες ηµέρες του Φεβρουαρίου, η
αισιοδοξία από τα στοιχεία για αύξηση της
δραστηριότητας του ιδιωτικού τοµέα στην
Ευρωζώνη, αλλά και η συγκρατηµένη ανάπτυξη του
κλάδου των υπηρεσιών στις ΗΠΑ, συντήρησαν την
τιµή του πετρελαίου στα επίπεδα της τιµής
κλεισίµατος του Ιανουαρίου.

100

31/12/12

Μηνιαία άνοδο 6% παρουσίασε η τιµή του
πετρελαίου τον Ιανουάριο, καθώς στις 31/1
διαµορφώθηκε στα 97,49 δολ./βαρέλι (31/12:
91,82). Η τιµή του µαύρου χρυσού κινήθηκε θετικά
σε όλη τη διάρκεια του µήνα και µε ελάχιστες
διακυµάνσεις, οι οποίες οφείλονταν κυρίως στα
αδύναµα στοιχεία για την οικονοµία των ΗΠΑ.

- /

Η.Π.Α.
Ρυθµός ανάπτυξης

Οριακή,
ωστόσο
απροσδόκητη,
συρρίκνωση
παρουσίασε η αµερικανική οικονοµία το τελευταίο
τρίµηνο του 2012, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά
από το δεύτερο τρίµηνο του 2009 και ενώ το
γ΄τρίµηνο του 2012 είχε προηγηθεί ανάπτυξη µε
ρυθµό 3,1%.

Αγορά κατοικιών
Άνοδο σηµείωσαν τον ∆εκέµβριο στις ΗΠΑ οι
κατασκευαστικές δαπάνες, ολοκληρώνοντας το έτος
σε ανοδικό έδαφος για πρώτη φορά από το 2006.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Εµπορίου, οι
κατασκευαστικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,9% σε
σχέση
µε
τον
Νοέµβριο,
στο
εποχιακά
προσαρµοσµένο µέγεθος των 884,98 δισ. δολαρίων,
αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο
του 2009.

Συγκεκριµένα, το αµερικανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε
κατά 0,1% το δ΄τρίµηνο του 2012, καθώς οι
επιχειρήσεις µείωσαν τα αποθέµατά τους και οι
οµοσπονδιακές δαπάνες σηµείωσαν τη µεγαλύτερη
πτώση από το 1973 κατά την διάρκεια των σκληρών
διαπραγµατεύσεων στην Ουάσινγκτον το ∆εκέµβριο
για τα φορολογικά. Σηµειώνεται ότι οι εκτιµήσεις των Συνολικά για το 2012, οι κατασκευαστικές δαπάνες
αναλυτών έκαναν λόγο για ανάπτυξη 1%.
αυξήθηκαν κατά 9,2%, καταγράφοντας για πρώτη
φορά άνοδο σε ετήσια βάση από το ξεκίνηµα της
Το αµερικανικό ΑΕΠ κατέγραψε άνοδο 2,2%
συνολικά για το 2012, ενώ το 2011 είχε καταγραφεί παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης.
σηµαντική ανάπτυξη 1,8%. Είναι χαρακτηριστικό ότι
η οικονοµική δραστηριότητα στις ΗΠΑ είχε επεκταθεί
για 13 διαδοχικά τρίµηνα, ωστόσο το τελευταίο
τρίµηνο το πολιτικό αδιέξοδο στην Ουάσινγκτον
εµπόδισε την περαιτέρω ανάπτυξη.
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Καταναλωτική εµπιστοσύνη
Περαιτέρω βελτίωση εµφάνισε τον Ιανουάριο η
καταναλωτική εµπιστοσύνη στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας
ακόµα και τις εκτιµήσεις των αναλυτών.
Συγκεκριµένα,
ο
δείκτης
καταναλωτικής
εµπιστοσύνης University of Michigan - Thomson
Reuters διαµορφώθηκε στις 73,8 µονάδες από 72,9
µονάδες το ∆εκέµβριο και ενώ οι µέσες εκτιµήσεις
των αναλυτών τον τοποθετούσαν στις 71,5 µονάδες.

Ανεργία

Συνέχισαν να αυξάνονται οι νέες αιτήσεις για επίδοµα
ανεργίας στις ΗΠΑ και το νέο έτος. Συγκεκριµένα,
σύµφωνα µε το αµερικανικό υπουργείο Εργασίας, οι
νέες αιτήσεις για επίδοµα ανεργίας αυξήθηκαν κατά
157.000 τον Ιανουάριο.

Επιχειρηµατική δραστηριότητα
Στις 55,8 µονάδες διαµορφώθηκε η τελική µέτρηση
του µεταποιητικού δείκτη PMI στις ΗΠΑ για τον
Ιανουάριο, υποχωρώντας από την προκαταρκτική
εκτίµηση που ήταν στις 56,1 µονάδες, παραµένοντας
ωστόσο σε υψηλό εννέα µηνών. Υπενθυµίζεται ότι
µετρήσεις πάνω από τις 50 µονάδες δείχνουν
επέκταση της δραστηριότητας.
Η αύξηση της παραγωγής εκτιµάται ότι θα βοηθήσει
την αµερικανική οικονοµία να επιστρέψει στην
ανάπτυξη το πρώτο τρίµηνο του 2013, εφόσον
βέβαια δεν υπάρξουν απροσδόκητες αρνητικές
εξελίξεις τους επόµενους µήνες.

Τον Ιανουάριο, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε
ελαφρώς στο 7,9% από 7,8% που ήταν τον
∆εκέµβριο.

Ευρωζώνη-Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΚΤ: Μειωµένες αποπληρωµές από τις τράπεζες

Αρνητικό απόηχο είχε η ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι
µόλις
27
τράπεζες
της
Ευρωζώνης
θα
αποπληρώσουν στις 6 Φεβρουαρίου συνολικό ποσό
ύψους 3,484 δισ. ευρώ από την 3ετή πράξη
χρηµατοδότησης LTRO (Long-Term Refinancing
Operations), µεγέθη σαφώς χαµηλότερα από αυτά
που είχαν προηγηθεί, αλλά και από αυτά που
αναµένονταν.
Υπενθυµίζεται ότι 523 τράπεζες δανείστηκαν από
την ΕΚΤ στην πρώτη από τις δύο πράξεις
αναχρηµατοδότησης τον ∆εκέµβριο του 2011, ενώ ο
δεύτερος γύρος δανεισµού πραγµατοποιήθηκε το
Φεβρουάριο του 2012.
Η κεντρική τράπεζα έχει δώσει τη δυνατότητα στις
ευρωπαϊκές τράπεζες να αποπληρώνουν κάθε
εβδοµάδα τα χρήµατα που µοιράστηκαν από τις δύο
πράξεις αναχρηµατοδότησης – και συνολικά
ξεπέρασαν το 1 τρισ. ευρώ – αρχίζοντας από τις 30
Ιανουαρίου. Η ΕΚΤ εκτιµά ότι οι µεγαλύτερες
αποπληρωµές θα γίνουν από τη Γερµανία και τη
Γαλλία, όπου οι τράπεζες έχουν συγκριτικά
µεγαλύτερα αποθέµατα ρευστότητας.

Γερµανία: Υψηλό επτά µηνών για τον Ifo

Σε υψηλό επτά µηνών ανήλθε η επιχειρηµατική
εµπιστοσύνη στη Γερµανία τον Ιανουάριο,
ξεπερνώντας τις εκτιµήσεις των αναλυτών, γεγονός
που αποτυπώνει την βελτίωση των συνθηκών.
Συγκεκριµένα, ο δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος Ifo
σηµείωσε άνοδο στις 104,2 µονάδες τον Ιανουάριο
από 102,4 µονάδες τον προηγούµενο µήνα. Ο
δείκτης Ifo βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από
τον Ιούνιο του 2012, όπου και είχε αγγίξει τις 105,2
µονάδες.

Πληθωρισµός

Στο 2% υποχώρησε ο ετήσιος εναρµονισµένος
πληθωρισµός στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο από
2,2% που ήταν το ∆εκέµβριο, σύµφωνα µε τις πρώτες
εκτιµήσεις της Eurostat. Η υποχώρηση του
πληθωρισµού οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µείωση
των τιµών ενεργειακών προϊόντων, η οποία µε τη
σειρά της οφείλεται στην ανατίµηση της
συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ευρώ έναντι του
δολαρίου.
Ο πληθωρισµός βρίσκεται κοντά στον στόχο της ΕΚΤ
(2%) και σε συνδυασµό µε την ανεργία που έχει
ανέλθει σε επίπεδα-ρεκόρ, δίνει το περιθώριο στην
ΕΚΤ να µειώσει εκ νέου τα επιτόκια ώστε να τονώσει
την οικονοµία.

Ανεργία

Σταθερό, αλλά και σε υψηλά επίπεδα, παρέµεινε το
ποσοστό της ανεργίας το ∆εκέµβριο του 2012,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat. Η ανεργία στην
Ευρωζώνη παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητη στο 11,7%
από 11,8% το Νοέµβριο και 10,7% το ∆εκέµβριο του
2011. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό
της ανεργίας παρέµεινε σταθερό στο 10,7%, ενώ το
∆εκέµβριο του 2011 ήταν 10%. Συνολικά, στην Ε.Ε.
25,92 εκατ. άτοµα είναι άνεργοι, εκ των οποίων τα
18,71 εκατ. ζουν στην Ευρωζώνη.

Πηγή: Eurostat
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∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

Θετικά κινήθηκε ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος τον Ιανουάριο τόσο στην Ευρωζώνη (+1,4 µονάδες)
φθάνοντας τις 89,2 µονάδες όσο και στην Ε.Ε. φθάνοντας τις 90,6 µονάδες (+1,4 µονάδες). Όλοι οι
επιµέρους δείκτες που συνθέτουν το ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος και στις δυο οικονοµικές περιοχές
παρουσίασαν αισθητή άνοδο, αποτυπώνοντας θετικές προσδοκίες για την πορεία της οικονοµικής
δραστηριότητας.
2013

Μ.Ο. έτους

E.E.
Ευρωζώνη

2011
100,3

2012
90,7

Ιαν.
90,6

101,1

90,2

89,2

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ελλάδα
Πιστωτική Επέκταση

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισµού 2012

Η χρηµατοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τοµέα το
∆εκέµβριο περιορίστηκε σε µικρότερο βαθµό σε
σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, παρουσιάζοντας
µεταβολή -4% από -4,6% τον Νοέµβριο. Πιο
συγκεκριµένα, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της
χρηµατοδότησης προς επιχειρήσεις βελτιώθηκε στο 4,3% από -5,4% που ήταν τον προηγούµενο µήνα,
ενώ –αντίθετα- ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της
χρηµατοδότησης προς ελεύθερους επαγγελµατίες
επιδεινώθηκε στο -3,1% από -2,8% που ήταν το
Νοέµβριο. Τέλος, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της
χρηµατοδότησης προς νοικοκυριά παρέµεινε σχεδόν
- Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού αµετάβλητος σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα,
προϋπολογισµού ανήλθε σε 51,706 δισ. ευρώ, καθώς διαµορφώθηκε στο -3,8% από -3,9%.
παρουσιάζοντας µείωση κατά 4,1% έναντι του
διαστήµατος Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2011 και Χρηµατοδότηση των ελληνικών τραπεζών από
υστέρηση κατά 1,3% ή 687 εκατ. ευρώ έναντι την ΕΚΤ
του επικαιροποιηµένου στόχου.
Κατά 13,75 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ∆εκέµβριο η
- Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού για χρηµατοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την
το δωδεκάµηνο του 2012 ανήλθαν στα 67,614
δισ. ευρώ και παρουσιάζονται µειωµένες κατά ΕΚΤ, ενώ η χρηµατοδότησή τους από τον ELA
µειώθηκε ελαφρά. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της
1,091 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.
Τράπεζας της Ελλάδος, µετά την υπογραφή του
νέου µνηµονίου οι ελληνικές τράπεζες ανέκτησαν
Αύξηση καταθέσεων το ∆εκέµβριο 2012
Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΚΤ, οι τραπεζικές την πρόσβασή τους στη ρευστότητα που τους
καταθέσεις του ιδιωτικού τοµέα τον ∆εκέµβριο του δανείζει η ΕΚΤ. Ειδικότερα, ο δανεισµός τους από
2012 αυξήθηκαν στα 167,8 δισ. ευρώ, την ΕΚΤ έφθασε στα 19,35 δισ. ευρώ στα τέλη του
σηµειώνοντας µηνιαία άνοδο 4% ή 6,4 δισ. ευρώ. ∆εκεµβρίου, έναντι 5,605 δισ. ευρώ τον
Οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες φαίνεται να
σταθεροποιούνται, ενώ σταδιακά αυξάνεται και το προηγούµενο µήνα. Αντίστοιχα, ο δανεισµός τους
ποσοστό εισροής τους σε σχέση µε το χαµηλό του από το µηχανισµό ELA της ΤτΕ, µειώθηκε στα
Ιουνίου 2012. Ωστόσο, παραµένουν σχεδόν 30% 101,85 δισ. ευρώ στα τέλη ∆εκεµβρίου, από
χαµηλότερα από το ∆εκέµβριο του 2009 που 123,29 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη Νοεµβρίου.
αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο καταθέσεων στις
ελληνικές Τράπεζες.
Σε 15,908 δισ. ευρώ διαµορφώθηκε το έλλειµµα
του κρατικού προϋπολογισµού το δωδεκάµηνο
Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2012, χαµηλότερα από τον
στόχο των 16 δισ. ευρώ που προέβλεπε ο
προϋπολογισµός. Το πρωτογενές έλλειµµα ανήλθε
σε 3,684 δισ. ευρώ, επίσης χαµηλότερα του στόχου
ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, από τα
στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών για την
εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού του 2012
προκύπτουν τα εξής:

∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

Μικρή µείωση σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2012 παρουσίασε ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην
Ελλάδα για τον Ιανουάριο του 2013. Ο δείκτης µειώθηκε κατά 1,1 µονάδες και έφθασε τις 85,8. Σε
γενικές γραµµές, όλοι οι επιµέρους δείκτες βελτιώθηκαν εκτός από το δείκτη της βιοµηχανίας που
µειώθηκε κατά 2 µονάδες. Μεγάλη βελτίωση επέδειξαν οι δείκτες του λιανικού εµπορίου (+3 µονάδες)
και των κατασκευών (+4,5 µονάδες). Σε σχέση µε τον επιµέρους δείκτη της καταναλωτικής
εµπιστοσύνης, αυτός παρουσίασε σηµαντική βελτίωση σε Ε.Ε. (+2 µονάδες) και Ευρωζώνη (+2,4
µονάδες), ενώ στην Ελλάδα ανέκαµψε κατά µόλις 0,2 µονάδες, αλλά είναι αρκετά βελτιωµένος από το
µέσο όρο του 2012.
2011

2012

2013
Ιαν.

77,2

80

85,8

Μ.Ο. έτους
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∆είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης
2011

2012

2013
Ιαν.

Ελλάδα

-74,1

-74,8

-71,9

EE

-15,6

-21,4

-21,9

-14,5
Ευρωζώνη
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-22,3

-23,9

Μ.Ο. έτους

∆ιεθνή Χρηµατιστήρια
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NASDAQ
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CAC 40
BEL 20
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NIKKEI 225

12.217,56
1.257,60
2.605,15
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∆ιακύµανση ∆είκτη S&P, 31/12/2012 – 5/2/2013
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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

31/1/2013
13.860,58
1.498,11
3.142,13
6.276,88
7.776,05
3.732,60
2.520,35
7.390,86
11.138,66
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Μεταβολή από
31/12/2012
5,77%
5,04%
4,06%
6,43%
2,15%
2,51%
1,80%
8,33%
7,15%
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1350
31/12/12

Οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες ακολούθησαν µε τη
σειρά τους και τον Ιανουάριο την άνοδο των
κεφαλαιαγορών στις Η.Π.Α. Στο θετικό επενδυτικό
κλίµα συνέβαλε και η απόφαση των κανονιστικών
αρχών για ελάφρυνση και χρονική παράταση των
νέων όρων για την απαιτούµενη ρευστότητα των
Τραπεζών της Βασιλείας ΙΙΙ, που εκτιµάται πως θα
έπλητταν κυρίως τις ευρωπαϊκές Τράπεζες.

3150

4/1/13

Η
επιτυχής
κατάληξη
των
πολιτικών
διαπραγµατεύσεων στις Η.Π.Α. –έστω και κατά την
πρώτη ηµερολογιακά ηµέρα του νέου έτους– και η
αποφυγή της λήψης των αυτόµατων µέτρων του
“δηµοσιονοµικού γκρεµού” άµβλυνε τις ανησυχίες
στην αρχή του µήνα. Το αγοραστικό ενδιαφέρον
που εκίνησε η ανακοίνωση συµφωνίας, έδωσε
συνολική ώθηση στις αγορές, µε τον δείκτη S&P
500 να
καταγράφει, χαρακτηριστικά, τη
µεγαλύτερη ηµερήσια άνοδο από τα τέλη του 2011.
Ενισχυτικά λειτούργησε, επίσης, και η πολιτική
συµφωνία που επετεύχθη εντός του Ιανουαρίου, για
επέκταση του ορίου του δηµοσιονοµικού χρέους
στις Η.Π.Α. για 4 επιπλέον µήνες.

3200

31/12/12

Το σύνολο των βασικών δεικτών στις διεθνείς
χρηµατιστηριακές αγορές σηµείωσε αξιόλογη
άνοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σηµειώθηκαν οι
υψηλότερες αποδόσεις για τον µήνα Ιανουάριο από
το 1994 για τον Dow Jones 30, και από το 1997,
αντιστοίχως, για τον S&P 500. Ο τελευταίος
µάλιστα, σηµείωσε και την µεγαλύτερη µηνιαία
άνοδο από τον Οκτώβριο του 2011.

∆ιακύµανση ∆είκτη Nasdaq, 31/12/2012 – 5/2/2013

2/1/13

Η έναρξη του νέου έτους υπήρξε ιδιαίτερα
ενθαρρυντική για τις αµερικάνικες και διεθνείς
κεφαλαιαγορές, επιβεβαιώνοντας την αυξανόµενη
αγοραστική τάση, γνωστή και ως “συνέπεια του
Ιανουαρίου” (January effect), που λάµβανε χώρα σε
παλαιότερα κυρίως έτη.

Ελλάδα-Χρηµατιστήριο Αθηνών
Με µικρότερες αποδόσεις σε σχέση µε τον
∆εκέµβριο, αλλά µε διατήρηση της ανοδικής
τροχιάς, οι βασικοί χρηµατιστηριακοί δείκτες του
Χ.Α. δηµιούργησαν θετικές προσδοκίες τον
Ιανουάριο. Εκτιµάται δε, πως τροχοπέδη για άνοδο
σε υψηλότερα επίπεδα υπήρξαν οι (εκτιµώµενες)
κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, ιδίως στις τελευταίες
ηµέρες διαπραγµάτευσης.

Γενικός ∆είκτης, 31/12/2012 – 5/2/2013
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∆είκτης Τραπεζών, 31/12/2012 – 5/2/2013
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1.217,33
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205,55
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Επίσης, η εκτίµηση αρκετών αναλυτών αναφέρει
πως παρότι την τελευταία περίοδο η χρηµαταγορά
αυτονοµήθηκε επιτυχηµένα από τις τράπεζες, δεν
καθίσταται
δυνατό
να
µην
επηρεαστεί
µακροπρόθεσµα και να µην επανακτήσει την
σηµαντικότητα του ο άλλοτε ισχυρός κλάδος που
αποτελούσε και το βαρόµετρο της ελληνικής
κεφαλαιαγοράς.

850

7/1/13

Οι προσδοκίες για το επόµενο χρονικό διάστηµα
εντοπίζονται σε συγκεκριµένες µετοχές µεγάλης
κυρίως κεφαλαιοποίησης και στις αµυντικές µετοχές
υποδοµών που βρίσκονται σε διαδικασία
ιδιωτικοποίησης.

900

31/12/12

Οι περισσότερες εταιρίες µεγάλης κεφαλαιοποίησης
κινήθηκαν ανοδικά τον µήνα Ιανουάριο, µε τον
βασικό παράγοντα της µεταβλητότητας και µείωσης
των τιµών να εντοπίζεται για µια ακόµα φορά στον
κλάδο των τραπεζών. Στην αβεβαιότητα που
προϋπήρχε αναφορικά µε τις τιµές των µετοχών
στις οποίες θα πραγµατοποιηθούν οι ΑΜΚ,
προστέθηκαν και οι εκτιµήσεις για πρόσθετα ποσά
που θα απαιτηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση,
εξαιτίας και των υψηλών προβλέψεων που
διενήργησαν οι τράπεζες το γ’ τρίµηνο και της –
εκτιµώµενης– διεύρυνσης τους το δ’ τρίµηνο.

Μεταβολή από
31/12/2012
8,69%
7,26%
7,43%
7,27%
-9,16%
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Ελλάδα-Αμοιβαία Κεφάλαια
Στις 31/01/2013 υπήρχαν 20 ΑΕΔΑΚ που
διαχειρίζονταν συνολικά 284 Α/Κ, 1 A/K
περισσότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Το συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ,
διαμορφώθηκε στα 6,23 δισ. ευρώ από 5,95 δισ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα, αυξημένο κατά
+4,73%, με τις ροές κεφαλαίων να καταγράφουν
θετικό πρόσημο κατά +36,97 εκατ. €. Η αύξηση
του ενεργητικού ήταν +280 εκατ. €, κυρίως λόγω
της συνεχούς ανόδου των ελληνικών μετοχών και
ομολόγων.
Αναφορικά με τις ροές από και προς τα Α/Κ,
σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες εισροές
καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων
(+110,6 εκατ. €), χωρίς να σημαίνει κάτι για την
αγορά όσο αφορά τις ενδοεταιρικές μεταφορές.
Ουσιαστικές εισροές (+12,4 εκατ. €) υπήρξαν στα
Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, στα πλαίσια της ψήφου
εμπιστοσύνης των επενδυτών στην ελληνική
προοπτική.
Οι
μεγαλύτερες
εκροές
παρατηρήθηκαν στα Α/Κ Διαχ. Διαθεσίμων
Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας (-47,4 εκατ. €).
Μείωση κατά -6% παρουσίασε η συμμετοχή στην
αγορά των Σύνθετων Α/Κ, ενώ για 2ο συνεχόμενο
μήνα αυξήθηκε η συμμετοχή των Μικτών Α/Κ
(+3,69).
Το θετικό ξεκίνημα της νέας χρονιάς, ακολούθησε
την τάση του τελευταίου εξαμήνου του 2012, με
την εμπιστοσύνη των επενδυτών να διατηρείται.
Απαιτούνται όμως σημαντικές κινήσεις και
πρωτοβουλίες, από τα κέντρα αποφάσεων,
προκειμένου να συνεχιστεί η επικερδής πορεία της
αγοράς.

Σύνθεση Συνόλου Α/Κ 31/12/2012

Funds of
Funds
8,5%

Μικτά
14,7%

Διαχείρισης
Διαθεσίμων
17,8%

Σύνθετα
14,7%

Μετοχικά
22,6%

Ομολογιακά
21,7%

Σύνθεση Συνόλου Α/Κ 31/1/2013

Funds of
Funds
8,2%

Μικτά
15,2%

Διαχείρισης
Διαθεσίμων
18,1%

Σύνθετα
13,8%

Ομολογιακά
21,4%

Μετοχικά
23,3%

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε ευρώ)

Διαχείρισης Διαθεσίμων
Μετοχικά
Ομολογιακά
Μικτά
Funds of Funds
Σύνθετα
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2012
(1)
1.061.283.395
1.344.391.062
1.293.195.719
871.373.687
504.990.631
872.471.326
5.947.705.820

31/1/2013
(2)
1.129.825.797
1.448.292.032
1.332.332.896
945.977.629
513.436.690
859.234.993
6.229.100.037

Μεταβολή
(2)/(1)
6,46%
7,73%
3,03%
8,56%
1,67%
-1,52%
4,73%

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Τα κείμενα της Ανασκόπησης επιμελήθηκαν οι Δ. 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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