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Η.Π.Α.
Ανάπτυξη 1,7% εµφάνισε η αµερικανική οικονοµία
στο β’ τρίµηνο του έτους, από 1,1% που ήταν στο
προηγούµενο τρίµηνο. Ωστόσο, ο ρυθµός
ανάπτυξης εξακολουθεί να παραµένει αδύναµος,
καθώς µειώνονται οι κρατικές και καταναλωτικές
δαπάνες.
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ΕΥΡΩΠΗ
Η ΕΚΤ την 1/8/2013 αποφάσισε να διατηρήσει
αµετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 0,5%,
καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ύφεση
στην Ευρωζώνη µπορεί να τερµατιστεί µέχρι το
τέλος του έτους, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις
των αναλυτών.
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Μηνιαία Μεταβολή ∆εικτών
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, Ιούλιος 2013
ΕΛΛΑ∆Α
Αβεβαιότητες για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές
την περίοδο 2013-14 διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην έκθεση που παρουσίασε στα τέλη
του µήνα για την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας.
Η Κοµισιόν επισηµαίνει πως η Ελλάδα συνεχίζει να
σηµειώνει πρόοδο µε αργούς, όµως, ρυθµούς.
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Παγκόσµια Οικονοµία
Έκθεση ∆ΝΤ για τις προοπτικές της παγκόσµιας Κίνα
Ο ρυθµός ανάπτυξής της Κίνας επιβραδύνθηκε στο
οικονοµίας
Σε πρόσφατη έκθεσή του το ∆ΝΤ για τα έτη 2013
και 2014 υποβάθµισε τις προβλέψεις του για την
πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας, κυρίως λόγω
της επιβράδυνσης των αναπτυσσόµενων οικονοµιών
και της ύφεσης στην Ευρωζώνη. Έτσι, η πρόβλεψή
για ανάπτυξη το 2013 µειώθηκε στο 3,1% από
3,3% τον Απρίλιο και για το 2014 στο 3,8% από 4%.
Στην έκθεσή του το ∆ΝΤ προειδοποιεί ότι η
παγκόσµια ανάπτυξη µπορεί να επιβραδυνθεί
ακόµα περισσότερο, αν η έξοδος της Fed από το
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης αυξήσει την
πίεση στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Επιπλέον,
µείωσε τις εκτιµήσεις του για την ανάπτυξη των
αναπτυσσόµενων οικονοµιών στο 5%, καθώς
µειώθηκαν οι εκτιµήσεις για όλες τις χώρες των
"BRICS".

ετησιοποιηµένο 7,5% για το β’ τρίµηνο του 2013,
ποσοστό αρκετά χαµηλότερο από το µέσο όρο
ανάπτυξης που σηµείωνε η Κίνα από το 2009 και
έπειτα.
Επιπλέον, η κυβέρνηση της Κίνας πρόκειται να
προχωρήσει σε κατεπείγοντα λογιστικό έλεγχο του
συνόλου του δηµόσιου χρέους, καθώς εντείνονται οι
ανησυχίες για το επίπεδό του. Το ∆ΝΤ είχε εκτιµήσει
πρόσφατα ότι το σύνολο των αξιόγραφων που έχουν
εκδοθεί από την κεντρική κυβέρνηση και τις τοπικές
αρχές ανέρχεται στο 45% του ΑΕΠ της Κίνας.
Πολλοί αναλυτές γίνονται όλο και πιο απαισιόδοξοι
για την οικονοµία της Κίνας, ωστόσο αναγνωρίζουν
ότι ο κίνδυνος µιας συστηµικής κρίσης είναι σχετικά
µικρός.

Αναφορικά µε την οικονοµία της Ευρωζώνης, το
∆ΝΤ προβλέπει συρρίκνωση για το 2013 κατά 0,6%
και οριακή ανάπτυξη 1% για το 2014. Οι ΗΠΑ
αναµένεται να αναπτυχθούν µε ρυθµό 1,7% το
2013, λόγω των επιπτώσεων από τις περικοπές στις
δαπάνες, ενώ η ιαπωνική οικονοµία αναµένεται να
αναπτυχθεί µε ρυθµό 2%, έναντι προηγούµενης
πρόβλεψης για ανάπτυξη 1,6%.

Ισοτιµίες Νοµισµάτων
Ισοτιµία Ευρώ – ∆ολαρίου
Στις αρχές Ιουλίου, συνεχίστηκε η ενίσχυση του
δολαρίου έναντι του ευρώ, τάση που είχε ξεκινήσει
από το τελευταίο δεκαήµερο του Ιουνίου και η
οποία διήρκησε έως τις 10/7 όπου και η ισοτιµία
ευρώ-δολαρίου άγγιξε το 1,2819, σηµειώνοντας
χαµηλό τριµήνου για το ευρωπαϊκό νόµισµα. Θετικά
επηρέασαν το δολάριο οι εξελίξεις στην αγορά
εργασίας των ΗΠΑ, αλλά και η συνέχιση της
πολιτικής λιτότητας στην Ευρωζώνη.

Ισοτιµία Ευρώ-∆ολαρίου, 31/12/2012 - 5/8/2013
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Στη συνέχεια, ωστόσο, το δολάριο υποχώρησε,
κυρίως λόγω της διάψευσης των προσδοκιών για
την επικείµενη µείωση του προγράµµατος
επαναγοράς οµολόγων από την Οµοσπονδιακή
Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, και το ευρώ ανέκαµψε
µε ένα ανοδικό σερί που διατηρήθηκε µέχρι το
τέλος του µήνα και την ισοτιµία ευρώ-δολαρίου να
κλείνει στις 31/7 στο 1,3253, διορθώνοντας έτσι
τις απώλειες του Ιουνίου.
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Στις 19/7 η τιµή του πετρελαίου σηµείωσε τη
µεγαλύτερη άνοδο του µήνα, κλείνοντας στα
108,05 δολ./βαρέλι, ως αποτέλεσµα των καλύτερων
των εκτιµήσεων στοιχείων στον τοµέα της
µεταποιητικής δραστηριότητας και των επιδοµάτων
ανεργίας.

Τιµή πετρελαίου Crude, 31/12/2012 - 5/8/2013

31/12/2012

Σε υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο και σε κάθε
περίπτωση πάνω από το επίπεδο των 100
δολ./βαρέλι κινήθηκε η τιµή του πετρελαίου για το
µήνα Ιούλιο. Ήδη από τις αρχές του µήνα, η
αναταραχή στην Αίγυπτο και η µεγαλύτερη των
εκτιµήσεων πτώση των αποθεµάτων αργού στις
ΗΠΑ, έδωσαν ώθηση στην διαµόρφωση της τιµής σε
υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας στα µέσα του µήνα τα
106,32 δολ./βαρέλι.

Το τελευταίο 10ηµερο του µήνα, ανεκόπη ελαφρώς
η ανοδική πορεία, κυρίως λόγω της απροσδόκητης
αύξησης στα αποθέµατα πετρελαίου. Ωστόσο, ο
µήνας έκλεισε συνολικά θετικά για τον µαύρο χρυσό
µε την µηνιαία άνοδο να αγγίζει το 8,8% περίπου,
καθώς στις 31/7 η τιµή του διαµορφώθηκε στα
105,03 δολ./βαρέλι.
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Μέχρι τις 31/7 ωστόσο, η ανακοίνωση ισχυρότερων
των εκτιµήσεων στοιχείων για την πορεία της
αµερικανικής οικονοµίας κατά το β΄τρίµηνο του
έτους, ενίσχυσαν το δολάριο και άµβλυναν µερικώς
την ελκυστικότητα του χρυσού, µε την τιµή να
διαµορφώνεται τελικά στα 1.332,18 δολ./ουγγιά,
σηµειώνοντας µεγάλη µηνιαία άνοδο 10,7%
περίπου.

1800

/2
01

Στις 22/7 και στον απόηχο της συνάντησης των
ηγετών της G20, κατά την οποία υπήρξαν
δεσµεύσεις για την προώθηση της παγκόσµιας
ανάπτυξης και της απασχόλησης, η τιµή του χρυσού
ξεπέρασε το όριο των 1.300 δολ./ουγγιά κλείνοντας
στα 1.317,08 δολ./ουγγιά, ενώ στις 24/7
κατέγραψε την υψηλότερη τιµή για τον µήνα
κλείνοντας στα 1.344,13 δολ./ουγγιά.

Τιµή χρυσού, 31/12/2012 - 5/8/2013
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Μετά την ιδιαίτερα πτωτική πορεία που ακολούθησε
η τιµή του χρυσού τον Ιούνιο, κατά τον Ιούλιο η
πορεία της τιµής ακολούθησε εξισορροπητικές
τάσεις. Έτσι, από τις πρώτες µέρες του Ιουλίου η
τιµή του χρυσού γνώριζε συνεχιζόµενη ανάκαµψη.

Η.Π.Α.
Ρυθµός ανάπτυξης

Καταναλωτική εµπιστοσύνη

Ανάπτυξη 1,7% εµφάνισε η αµερικανική οικονοµία
στο β’ τρίµηνο του έτους, από 1,1% που ήταν στο
προηγούµενο τρίµηνο. Ωστόσο, ο συνολικός ρυθµός
ανάπτυξης εξακολουθεί να παραµένει αδύναµος,
καθώς µειώνονται οι κρατικές και καταναλωτικές
δαπάνες.

Νέο υψηλό έξι ετών σηµείωσε τον Ιούλιο ο δείκτης
καταναλωτικής εµπιστοσύνης University of Michigan/
Thomson Reuters, µετά την µικρή πτώση του Ιουνίου.
Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης
«σκαρφάλωσε» στις 85,1 µονάδες τον Ιούλιο,
ξεπερνώντας τις εκτιµήσεις των αναλυτών που
τοποθετούσαν τον δείκτη στις 84 µονάδες.

Σηµειώνεται πως η αµερικανική κυβέρνηση
προχώρησε πρόσφατα σε αναθεώρηση των στοιχείων
που συνθέτουν τη µέτρηση του ΑΕΠ, στην οποία
πλέον συµπεριλαµβάνονται για πρώτη φορά και άϋλα
στοιχεία, όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η διασκέδαση
και οι τέχνες. Με βάση τα αναθεωρηµένα στοιχεία η
αµερικανική οικονοµία αναπτύχθηκε µε ισχυρότερο
ρυθµό το 2012 εµφανίζοντας επέκταση 2,8% αντί
για 2,2% που είχε ανακοινωθεί προηγουµένως.

Ανεργία

Στα επιµέρους στοιχεία, ο δείκτης των προσδοκιών
ενισχύθηκε στις 76,5 µονάδες από 73,8 µονάδες,
ενώ ο δείκτης των τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε
στις 98,6 µονάδες από τις 99,7 µονάδες που
αποτελούσε επίσης υψηλό έξι ετών.

Αγορά κατοικιών
Απροσδόκητη υποχώρηση εµφάνισε τον Ιούνιο ο
δείκτης πωλήσεων κατοικιών σε εκκρεµότητα.
Συγκεκριµένα, ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,4% τον
Ιούνιο από το υψηλό έξι ετών του προηγούµενου µήνα
και διαµορφώθηκε στις 110,9 µονάδες. Οι µέσες
εκτιµήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για µικρή
άνοδο 0,1%. Σε ετήσια βάση οι πωλήσεις ήταν
ενισχυµένες κατά 10,9%.

Σε χαµηλό πέντε ετών υποχώρησε ο αριθµός των
εργαζοµένων στις ΗΠΑ που έκαναν αίτηση για
επίδοµα ανεργίας, σε µια νέα ένδειξη βελτίωσης της
αγοράς εργασίας. Συγκεκριµένα, οι νέες αιτήσεις για
επίδοµα ανεργίας µειώθηκαν κατά 19.000 στις
326.000 για την εβδοµάδα έως τις 27 Ιουλίου,
καταγράφοντας το χαµηλότερο επίπεδο από τις Κατασκευαστικές δαπάνες
αρχές του 2008 και ξεπερνώντας τις εκτιµήσεις των Απρόσµενη πτώση εµφάνισαν οι κατασκευαστικές
δαπάνες στις ΗΠΑ τον Ιούνιο. Σύµφωνα µε πρόσφατα
αναλυτών, οι οποίοι ανέµεναν 345.000 αιτήσεις.
στοιχεία του υπουργείου Εµπορίου των ΗΠΑ, οι
Ο µέσος όρος των τεσσάρων εβδοµάδων, επίσης κατασκευαστικές δαπάνες µειώθηκαν κατά 0,6% στα
υποχώρησε κατά 4.500 στις 341.250 αιτήσεις. 883,9 δισ. δολάρια και ενώ οι αναλυτές ανέµεναν
Τέλος, ο αριθµός των συνεχιζόµενων αιτήσεων, άνοδο κατά 0,3%. Ωστόσο, το µέγεθος του Μαΐου
υποχώρησε κατά 52.000 στα 2.951.000 για την αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 1,3%, από την πρόβλεψη
του 0,5% που είχε αρχικά ανακοινωθεί.
εβδοµάδα έως τις 20 Ιουλίου.

Κρατικός ∆ανεισµός
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του υπουργείου
Οικονοµικών των ΗΠΑ, η αµερικανική κυβέρνηση θα
χρειαστεί να δανειστεί 209 δισ. δολάρια το γ’ τρίµηνο
του 2013, ποσό µειωµένο κατά 14 δισ. δολάρια σε
σχέση µε την προηγούµενη εκτίµηση που είχε κάνει
το Μάιο. Για το δ’ τρίµηνο, το υπουργείο εκτιµά ότι ο
δανεισµός θα διαµορφωθεί στα 235 δισ. δολάρια.
δολάρια.

Μεταποιητική δραστηριότητα
Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο του 2011
διαµορφώθηκε τον Ιούλιο ο µεταποιητικός δείκτης
του Institute for Supply Management (ISM).
Ειδικότερα, ο δείκτης «εκτινάχθηκε» τον Ιούλιο στις
55,4 µονάδες από 50,9 µονάδες που ήταν τον Ιούνιο
και ενώ οι εκτιµήσεις των αναλυτών τοποθετούσαν
τον δείκτη στις 52,0 µονάδες.
Στα επιµέρους στοιχεία, ο δείκτης των νέων
παραγγελιών αυξήθηκε στις 58,3 µονάδες (+6,4
µονάδες), ενώ ο δείκτης παραγωγής διαµορφώθηκε
σε υψηλό εννέα ετών στις 65 µονάδες (+11,6
µονάδες). Τέλος ο δείκτης της απασχόλησης
αυξήθηκε κατά 5,7 µονάδες, φθάνοντας τις 54,4
µονάδες.
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Ευρωζώνη - Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανεργία

Α’ 3µηνο 2013 – Χρέος – Έλλειµµα Ευρωζώνης
Σύµφωνα µε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της
Eurostat σε τριµηνιαία βάση, κατά το α’ 3µηνο του
2013 το χρέος των κρατών-µελών της Ευρωζώνης ως
ποσοστό του ΑΕΠ έφθασε το 92,2% σε σύγκριση µε
το 90,6% που καταγράφηκε το δ’ 3µηνο του 2012.
Αντίστοιχα, το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης ως
ποσοστό του ΑΕΠ για την Ευρωζώνη, διαµορφώθηκε
κατά το α’ 3µηνο του 2013 στο -3,5% έναντι -3,7%
που ήταν κατά το δ’ 3µηνο του 2012.

Αµετάβλητο παρέµεινε το ποσοστό της ανεργίας στην
Ευρώπη τον Ιούνιο 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 10,9%. Τον Ιούνιο, ο συνολικός αριθµός
των ανέργων στην Ε.Ε. ανήλθε σε 26,424 εκατ., εκ
των οποίων 19,266 εκατ. άνεργοι ζουν στις χώρες τις
Ευρωζώνης.

ΕΚΤ – Βασικό Επιτόκιο
Η ΕΚΤ την 1/8/2013 αποφάσισε να διατηρήσει
αµετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 0,5%, καθώς
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ύφεση στην
Ευρωζώνη µπορεί να τερµατιστεί µέχρι το τέλος του
έτους, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των
αναλυτών.

Πληθωρισµός
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Eurostat, ο
ετήσιος πληθωρισµός της Ευρωζώνης τον Ιούνιο του
2013 διαµορφώθηκε στο 1,6% από 1,4% που ήταν
τον Μάιο, ενώ τον αντίστοιχο µήνα του 2012 ο
πληθωρισµός ήταν στο 2,4%.

Πηγή: Eurostat

∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

Συνεχίζοντας την ανοδική τάση που παρουσιάζει από το Μάιο, ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος
διαµορφώθηκε τον Ιούλιο στην Ευρωζώνη στις 92,5 µονάδες (+1,2 µονάδες) και στην Ε.Ε. στις 95 µονάδες
(+2,4 µονάδες). Στην Ευρωζώνη, όλοι σχεδόν οι επιµέρους δείκτες παρουσίασαν βελτίωση, µε κυριότερους
το δείκτη των υπηρεσιών (+1,8 µονάδες) και της καταναλωτικής εµπιστοσύνης (+1,4 µονάδες). Αντίστοιχα,
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτίωση σηµείωσαν οι επιµέρους δείκτες του λιανικού εµπορίου (+3,3
µονάδες), της καταναλωτικής εµπιστοσύνης (+2,7 µονάδες) και των υπηρεσιών (+1,6 µονάδες).
Η ανάκαµψη αυτή αποδίδεται στην περαιτέρω βελτίωση των προσδοκιών αναφορικά µε την αντιµετώπιση
της ανεργίας και την µελλοντική ικανότητα αποταµίευσης των καταναλωτών. Επιπλέον, σηµαντική είναι και
η συνεισφορά των θετικότερων αξιολογήσεων ως προς τη ζήτηση, γεγονός που επιτρέπει τη διατύπωση της
άποψης πως οι οικονοµικές συνθήκες στην Ευρωζώνη σταδιακά αρχίζουν να βελτιώνονται.
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
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2013
Απρ.
89,7
88,6

Μάιος
90,8
89,5

Ιούνιος
92,6
91,3

5

Ιούλιος
95,0
92,5

Ελλάδα
Εκταµίευση δόσης

Επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο - Τράπεζες

Την εκταµίευση δόσης συνολικού ύψους 5,8 δισ. Στα τέλη Ιουλίου δόθηκε στη δηµοσιότητα η τρίτη
ευρώ προς την Ελλάδα ενέκριναν το Euroworking έκθεση αξιολόγησης του ελληνικού προγράµµατος
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτελεί και
Group και το ∆.Σ. του ∆ΝΤ εντός του Ιουλίου.
επικαιροποιηµένο µνηµόνιο των ενεργειών που
Σηµειώνεται ότι για το β’ εξάµηνο του 2014 έχει αναµένεται
να
ακολουθήσουν.
Αρχικά
ήδη διαπιστωθεί χρηµατοδοτικό κενό, µε τον τρόπο αναγνωρίζεται η αποκατάσταση της κεφαλαιακής
αντιµετώπισής του να µην έχει ακόµα βάσης των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών µετά
οριστικοποιηθεί, γεγονός που προβληµατίζει το ∆ΝΤ την ανακεφαλαιοποίησή τους. Το επικαιροποιηµένο
και δηµιουργεί περισσότερες πιέσεις για Μνηµόνιο ορίζει µεταξύ άλλων:
διαρθρωτικά µέτρα.
- µέχρι το τέλος του Σεπτέµβριου 2013 η ΤτΕ θα
πρέπει να αναλάβει τα απαραίτητα νοµικά
Η ολοκλήρωση των προαπαιτούµενων για την
µέτρα, που θα διασφαλίζουν τον εξορθολογισµό
εξασφάλιση της έγκρισης της δόσης του 1 δισ.
των
συνεταιριστικών
τραπεζών
ευρώ στις αρχές Οκτωβρίου, αποτελεί τον επόµενο
συµπεριλαµβανοµένης και της Πανελλήνιας
στόχο της κυβέρνησης.
Τράπεζας.
η διάθεση ενός σηµαντικού µεριδίου της
Έκθεση Αξιολόγησης δεύτερου ∆ηµοσιονοµικού
Eurobank
σε διεθνή επενδυτή πρέπει να
Προγράµµατος Προσαρµογής
ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Μαρτίου του 2014.
Αβεβαιότητες για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές
οι τράπεζες αναλαµβάνουν την υποχρέωση να
την περίοδο 2013-14 διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή
καταρτίζουν
τριµηνιαία σχέδια χρηµατοδότησης,
Επιτροπή στην έκθεση που παρουσίασε στα τέλη
επιδιώκοντας ταυτόχρονα να περιορίσουν την
του µήνα για την πρόοδο της ελληνικής οικονοµίας.
εξάρτηση τους από την χρηµατοδότηση της ΕΚΤ
Η Κοµισιόν επισηµαίνει πως η Ελλάδα συνεχίζει να
και του ELA από την ΤτΕ.
σηµειώνει συνολική πρόοδο µε αργούς ρυθµούς,
- απαλείφεται οριστικά η υποχρέωση της
βάσει
του
δεύτερου
προγράµµατος
καταβολής προµήθειας στο ∆ηµόσιο από τις
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
τράπεζες έναντι των προνοµιούχων µετοχών του
ελληνικού δηµοσίου που κατέχουν στο µετοχικό
Σηµαντική πρόοδος έχει σηµειωθεί στο σκέλος της
τους κεφάλαιο.
δηµοσιονοµικής
προσαρµογής
και
στην
- η δεύτερη φάση των ασκήσεων αντοχής των
ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστηµικών
πιστωτικών ιδρυµάτων σε ακραίες συνθήκες, η
τραπεζών, ενώ έχουν υλοποιηθεί σηµαντικές
οποία έχει ήδη ξεκινήσει από την BlackRock, θα
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στο χώρο της υγείας
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του
και στο άνοιγµα των επαγγελµάτων, ωστόσο
2013. Έως το τέλος Σεπτεµβρίου θα πρέπει να
χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω µεταρρυθµίσεις σε
έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του συστήµατος
τοµείς όπως η διοικητική µεταρρύθµιση, η ενέργεια
διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και η δικαιοσύνη, καθώς και βελτιώσεις στο
των πιστωτικών ιδρυµάτων και έως το τέλος
επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού των
Οι µακροοικονοµικές προοπτικές παραµένουν εν
τραπεζών.
γένει αµετάβλητες σε σχέση µε την προηγούµενη
- οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλλουν µέχρι το
έκθεση. Αναµένεται µέτρια ανάκαµψη από τις
τέλος Νοεµβρίου αναλυτικό επιχειρησιακό
αρχές του 2014, η οποία θα βασιστεί στη βελτίωση
σχέδιο στο οποίο θα προσδιορίζονται µε
των επενδύσεων και των εξαγωγών. Ο ετήσιος
σαφήνεια οι απώλειες που προκύπτουν από τα
ρυθµός ανάπτυξης για το 2014 προβλέπεται να
κόκκινα δάνεια.
είναι της τάξης του 0,6%, ενώ επιτάχυνση
αναµένεται µετά το 2015.
Επιπλέον, η ΤτΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση µέχρι
το τέλος ∆εκεµβρίου να αναθεωρήσει το πλαίσιο
εποπτείας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος,
προκειµένου ο µηχανισµός εποπτείας στην Ελλάδα
να εναρµονιστεί πλήρως µε τις βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές αλλά και µε τον Ενιαίο Μηχανισµό
Εποπτείας της Ε.Ε.
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Πιστωτική Επέκταση

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισµού

Στο -4,1% επιβραδύνθηκε ο ετήσιος ρυθµός
µεταβολής της χρηµατοδότησης του εγχώριου
ιδιωτικού τοµέα τον Ιούνιο από -3,7% που ήταν τον
προηγούµενο µήνα. Αναλυτικότερα, ο ετήσιος
ρυθµός µεταβολής της χρηµατοδότησης προς
επιχειρήσεις διαµορφώθηκε στο -4,9% από -3,9%,
ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της χρηµατοδότησης
προς ελεύθερους επαγγελµατίες στο -1,6% από
-1,3%, ενώ ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της
χρηµατοδότησης προς νοικοκυριά παρέµεινε
σχεδόν αµετάβλητος, καθώς διαµορφώθηκε στο
-3,6% από -3,7% που ήταν τον Μάιο.

Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία του υπουργείου
Οικονοµικών για το πρώτο εξάµηνο του 2013:

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία εκτέλεσης του
κρατικού προϋπολογισµού, σε τροποποιηµένη
ταµειακή βάση, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2013
παρουσιάστηκε έλλειµµα στο ισοζύγιο ύψους 4.991
εκατ. ευρώ, έναντι ελλείµµατος 12.477 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο διάστηµα του 2012 και στόχου για
έλλειµµα 7.194 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές
έλλειµµα διαµορφώθηκε στα 1.511 εκατ. ευρώ,
σηµαντικά µειωµένο έναντι ελλείµµατος 3.316 εκατ.
ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2012.

- Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισµού ανήλθε σε 22.572 εκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας υστέρηση 851 εκατ. ευρώ έναντι
του στόχου των 23.423 εκατ. ευρώ.
- Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού ανήλθαν
σε 25.792 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται
µειωµένες κατά 1.975 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου, ενώ σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του
2012 είναι µειωµένες κατά 7.844 εκατ. ευρώ.

∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

Αντίθετα µε το γενικότερο κλίµα αισιοδοξίας που καταγράφηκε σε Ε.Ε. και Ευρωζώνη, ο ∆είκτης
Οικονοµικού Κλίµατος για τον Ιούλιο στην Ελλάδα κινήθηκε πτωτικά στις 91,7 µονάδες,1,8 µονάδες
χαµηλότερα σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Αισθητή πτώση κατά 4,4 µονάδες κατέγραψε ο
επιµέρους δείκτης της καταναλωτικής εµπιστοσύνης, ακολουθούµενος από τον δείκτη των υπηρεσιών
που υποχώρησε κατά 2,1 µονάδες.

Ελλάδα

Μ.Ο. έτους
2011
2012
77,2
80

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

-74,8
-21,4
-22,3

Ιαν.
85,8

Φεβ.
86,9

Μαρ.
88,1

2013
Απρ.
89,2

Μάιος
93,8

Ιούνιος
93,5

Ιαν.

Φεβ.

Μαρ.

2013
Απρ.

Μάιος

Ιούνιος

-71,9
-21,9
-23,9

-71,4
-21,6
-23,6

-71,2
-21,6
-23,5

-71,8
-20,4
-22,3

-63,4
-20,2
-21,9

-66,5
-17,5
-18,8
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Ιούλιος
91,7

Ιούλιος
-70.9
-14,8
-17,4

7

∆ιεθνή Χρηµατιστήρια

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

3600
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3400
3300
3200
3100
3000
2900

29/7/13

29/6/13

30/5/13

30/4/13

31/3/13

30/1/13

1/3/13

2800

∆ιακύµανση ∆είκτη S&P, 31/12/2012 – 2/8/2013
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300

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

15.499,54
1.685,73
3.626,37
6.621,06

Μεταβολή
από
31/12/2012
18,28%
18,20%
20,10%
12,26%

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

8.275,97
3.992,69
2.662,68
7.820,43
13.668,32

8,72%
9,66%
7,55%
14,63%
31,49%
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29/7/2013

29/6/2013

30/5/2013

30/4/2013

1/3/2013

1250
31/3/2013

Ανασταλτικός παράγοντας στην άνοδο των αγορών
υπήρξε για µια ακόµη φορά το πολιτικό ρίσκο στις
υπερχρεωµένες χώρες της Ευρωζώνης, το οποίο
οξύνθηκε την περίοδο του Ιουλίου από την
κυβερνητική αναταραχή στην Πορτογαλία και από
την
πιθανή
αδυναµία
συναίνεσης
στους
δηµοσιονοµικούς και µεταρρυθµιστικούς στόχους
της Ελλάδας.

3700

30/1/2013

Οι περισσότερες από τις βασικές ευρωπαϊκές
κεφαλαιαγορές ισοστάθµισαν και υπερέβησαν την
µεγάλη κάθοδο του Ιουνίου. Ενισχυτικά για τις
τραπεζικές µετοχές της Ευρωζώνης λειτούργησε και
η απόφαση της ΕΚΤ να διευρύνει τα προβλεπόµενα
καλύµµατα για την παροχή ρευστότητας προς τις
τράπεζες, δεχόµενη περισσότερες αξίες τύπου ABS
(Asset-Backed Securities).

3800

31/12/12

Η προσοχή των αναλυτών κατά τον µήνα Ιούλιο
µετατοπίστηκε στις ανακοινώσεις των εταιρικών
αποτελεσµάτων και των δηµοσιονοµικών µεγεθών
από τις εκτιµήσεις των προσεχών κινήσεων της
κεντρικής αµερικάνικης τράπεζας. Η εισρέουσα
πληροφόρηση για τα εταιρικά και δηµοσιονοµικά
δεδοµένα υπήρξε στον µεγαλύτερο βαθµό θετική,
ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον και την
ανάληψη
ρίσκου.
Για
τους
βασικούς
χρηµατιστηριακούς δείκτες των ΗΠΑ, η άνοδος του
Ιουλίου υπερκάλυψε την αντίστοιχη µηνιαία πτώση
του Ιουνίου, καταγράφοντας παράλληλα νέα υψηλά
επίπεδα τιµών.

∆ιακύµανση ∆είκτη Nasdaq, 31/12/2012 – 2/8/2013

31/12/2012

Η επιστροφή των θετικών αποδόσεων στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές τον µήνα Ιούλιο, επανέφερε την
προσδοκία στους επενδυτές πως η ενίσχυση των
χρηµατιστηριακών αξιών από την αρχή του έτους
θα είναι διατηρήσιµη και για το επόµενο διάστηµα,
παρά την πτώση που σηµειώθηκε τον Ιούνιο από την
πρόθεση της οµοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ για
µελλοντικό
περιορισµό
του
προγράµµατος
πιστωτικής χαλάρωσης.

Ελλάδα - Χρηµατιστήριο Αθηνών

Γ∆ (Γενικός ∆είκτης)
FTSE (Large Cap)
FTSEΜ (Mid Cap)
FTSEA (Αγοράς)
∆ΤΡ (Τραπεζικός)
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∆είκτης Τραπεζών, 31/12/2012 - 5/8/2013
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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

884,60
300,17
1.000,72
725,70
124,61
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Μεταβολή
από
31/12/2012
-2,57%
-3,07%
-11,69%
-1,59%
-44,93%
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29/6/13

30/5/13

30/4/13

31/3/13

0
1/3/13

Η εκταµίευση της δόσης επέδρασε θετικά, µε την
γενικότερη όµως στασιµότητα στον τοµέα των
αποκρατικοποιήσεων και τις αρνητικές εκτιµήσεις
από την 3µηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ να αποτρέπουν
την δηµιουργία αγοραστικού κλίµατος. Η ψήφιση
του πολυνοµοσχεδίου τον Ιούλιο δηµιούργησε µικτές
τάσεις, καθώς καλύφθηκε από την µια πλευρά το
σκέλος της προϋπόθεσης για την εκταµίευση της
δόσης, από την άλλη όµως πλευρά προκλήθηκε
προβληµατισµός από την βραχυχρόνια τουλάχιστον
επίδραση
που
θα
έχουν
οι
αναγκαίες
µεταρρυθµίσεις στην κατανάλωση και στα
µακροοικονοµικά δεδοµένα.

1200

30/1/13

Αντιθέτως, ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης
FTSE ASE 20 γνώρισε µεγάλη πτώση -13,40%,
συνέχεια της περιορισµένης –συγκριτικά– απώλειας
του 1,66% που κατέγραψε τον Ιούνιο. Σε αντίθετη
φορά σε σχέση µε τον Γενικό ∆είκτη και την υψηλή
κεφαλαιοποίηση, ο δείκτης τον τραπεζών
παρουσίασε ζηµίες -8,02%, µε τις συνολικές
απώλειες από την αρχή του έτους να βρίσκονται στο
44,93%.

Γενικός ∆είκτης, 31/12/2012 – 5/8/2013

31/12/12

Κατά το µεγαλύτερο διάστηµα του Ιουλίου, η
ελληνική κεφαλαιαγορά βρέθηκε εγκλωβισµένη σε
ένα περιορισµένο όγκο ηµερήσιων συναλλαγών και
στάθηκε αδύναµη να παρακολουθήσει τις εξελίξεις
και την ανοδική πορεία των ξένων αγορών. Ωστόσο,
ο Γενικός ∆είκτης του Χ.Α έκλεισε τον Ιούλιο µε
κέρδη της τάξης του 4,37% (έναντι των
διευρυµένων ζηµιών 16,46% τον Ιούνιο) και ο
δείκτης
υψηλής
κεφαλαιοποίησης
FTSE25
αυξήθηκε κατά 6,01% (από ζηµίες 18,08% τον
Ιούνιο). Σε µεγάλο βαθµό, οι αποδόσεις αυτές
προέκυψαν στην τελευταία συνεδρίαση του µήνα,
όπου ενισχύθηκαν οι µετοχές που συνθέτουν τον
δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ελλάδα - Αµοιβαία Κεφάλαια
Σύνθεση Συνόλου Α/Κ 31/12/2012

Το συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ
διαµορφώθηκε τον Ιούλιο στα 6,27 δισ. ευρώ από
6,18 δισ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα, αυξηµένο
κατά +1,51%, µε τις ροές κεφαλαίων να µειώνονται
κατά -36,7 εκατ. ευρώ, ύστερα από τη µεγάλη
αύξηση του Ιουνίου. ∆εδοµένου ότι το ενεργητικό
των Α/Κ αυξήθηκε κατά 93,08 εκατ. ευρώ, µε τις
ροές να είναι αρνητικές, εξάγεται το συµπέρασµα
ότι το αποτέλεσµα της διαχείρισης των ελλήνων
διαχειριστών ήταν θετικό.
Οι µεγαλύτερες εκροές παρατηρήθηκαν στα
Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου (-18,28 εκατ. ευρώ),
ενώ τις µεγαλύτερες εισροές είχαν τα Μικτά Α/Κ
Fund of Funds. Αύξηση κατά +3,28% παρουσίασε η
συµµετοχή στην αγορά των Α/Κ ∆είκτη, ενώ
µειώθηκε η συµµετοχή των Σύνθετων Α/Κ (-2,22%)
ύστερα από την πολύ µεγάλη αύξηση του
προηγούµενου µήνα (+37,42%).

Funds of
Funds
8,5%

∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων
17,8%

Σύνθετα
14,7%

Μικτά
14,7%

Μετοχικά
22,6%

Οµολογιακά
21,7%

Σύνθεση Συνόλου Α/Κ 31/7/2013
∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων
15,2%

Σύνθετα
17,6%

Funds of
Funds
7,8%

Η κινητικότητα των επενδυτών Α/Κ αναµένεται
χαµηλή για το επόµενο διάστηµα, κυρίως λόγω των
θερινών διακοπών.
Μικτά
15,4%

Μετοχικά
22,6%

Οµολογιακά
21,4%

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)

Μεταβολή
(3)/(1)

Μεταβολή
(3)/(2)

1.061.283.395

954.151.034

952.305.373

-10,27%

-0,19%

1.344.391.062
1.293.195.719

1.379.008.607
1.323.345.527

1.415.949.1340
1.342.705.600

5,32%
3,83%

2,68%
1,46%

871.373.687

927.649.608

964.563.087

10,69%

3,98%

504.990.631
872.471.326

479.761.622
1.113.496.098

489.397.586
1.105.569.7780

-3,09%
26,72%

2,01%
-0,71%

5.947.705.820

6.177.412.496

6.270.490.566

5,43%

1,51%

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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