Μηνιαία Ανασκόπηση
Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών
‘Έκδοση της 6/12/2013
Η.Π.Α.
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των Η.Π.Α.
ενισχύθηκε στο γ’ τρίµηνο κατά 3,6%. Το µέγεθος
αυτό αποτελεί ανοδική αναθεώρηση από τις
αρχικές εκτιµήσεις που έκαναν λόγο για ανάπτυξη
2,8%, αλλά και τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης
από το α’ τρίµηνο του 2012. Σηµειώνεται ότι στο β’
τρίµηνο του 2013 το ΑΕΠ είχε ενισχυθεί κατά 2,5%.
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ΕΥΡΩΠΗ
Αµετάβλητο παρέµεινε το επιτόκιο από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο 0,25%. Η
απόφαση αυτή ήταν αναµενόµενη, καθώς οι
αναλυτές εκτιµούν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα
επιτόκια σε αρκετά χαµηλά επίπεδα το επόµενο
διάστηµα, ενώ πιθανότατα να χαλαρώσει ακόµη
περισσότερο την πολιτική της, καθώς ο
πληθωρισµός στην Ευρωζώνη παραµένει χαµηλός
και η οικονοµική ανάπτυξη περιορισµένη.
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Μηνιαία Μεταβολή ∆εικτών
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, Νοέµβριος 2013
ΕΛΛΑ∆Α
Ιστορικό χαµηλό σηµείωσε το Νοέµβριο ο
πληθωρισµός στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο γενικός
δείκτης τιµών καταναλωτή σηµείωσε πτώση 2,9% σε
σχέση µε τον Νοέµβριο του 2012. Η αµέσως
µεγαλύτερη καταγεγραµµένη πτώση του γενικού
δείκτη τιµών στην Ελλάδα ήταν το 1962. Ωστόσο, η
πτώση του δείκτη τιµών σε αυτό το επίπεδο δεν θα
πρέπει να αποτελεί µεγάλη έκπληξη, καθώς ήδη από
τον προηγούµενο µήνα ο πληθωρισµός είχε µειωθεί
ετησίως κατά -0,7%, ενώ το Σεπτέµβριο
-1,3%.

∆ΤΡ (Τραπεζικός)

FTSEA (Αγοράς)

FTSEΜ (Mid Cap)

FTSE (Large Cap)

Γ∆ (Γενικός ∆είκτης

-3,00%

-2,00%

-1,00%

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών – Νοέµβριος 2013

,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

1

Παγκόσµια Οικονοµία
Κίνα

Ιαπωνία

Με ελαφρώς βραδύτερο ρυθµό κινήθηκε το
Νοέµβριο ο κινεζικός κλάδος µεταποίησης, καθώς ο
δείκτης ΡΜΙ της HSBC άγγιξε τον Νοέµβριο τις 50,8
µονάδες από 50,9 που ήταν τον προηγούµενο
µήνα. Σηµειώνεται, ότι οι αρχικές εκτιµήσεις των
αναλυτών ήταν πιο απαισιόδοξες, κάνοντας λόγο
για µικρότερη ενίσχυση του δείκτη PMI στο 50,4.
Γεγονός είναι πάντως ότι ο δείκτης PMI παραµένει
σταθερά υψηλότερα του ορίου των 50 µονάδων
που διαχωρίζει την διεύρυνση από τη συρρίκνωση.

Νέο πακέτο στήριξης της οικονοµίας ύψους 18,6
τρισ. γιεν (182 δισ. δολάρια) ενέκρινε η ιαπωνική
κυβέρνηση, στοχεύοντας να αντιµετωπίσει τις
συνέπειες από την επικείµενη φορολογική αύξηση
στις πωλήσεις. Η αύξηση αυτή θα οδηγήσει τη
φορολόγηση στο 8% από το 5% που ισχύει σήµερα,
και αναµένεται να τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο του
2014. Οι ιαπωνικές αρχές εκτιµούν ότι τα µέτρα
αυτά θα προσθέσουν περίπου 1% στο ΑΕΠ της
χώρας.

Επιπλέον, η Standard & Poor’s επιβεβαίωσε την
µακροπρόθεσµη και βραχυπρόθεσµη πιστοληπτική
αξιολόγηση της Κίνας στο AA- και A-1+ αντίστοιχα,
µε το outlook να παραµένει σταθερό. Σύµφωνα µε
την ανακοίνωση του οίκου, η αξιολόγηση αντανακλά
τις ισχυρές προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης, την
ισχυρή εξωτερική θέση και τη σχετικά υγιή
δηµοσιονοµική θέση της κυβέρνησης. Ωστόσο, στην
ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ορισµένα στοιχεία
της κινεζικής οικονοµίας είναι πιο αδύναµα απ’ ό,τι
συνήθως σε άλλες χώρες µε παρόµοια αξιολόγηση,
όπως το χαµηλότερο µέσο εισόδηµα, η χαµηλότερη
διαφάνεια και η περιορισµένη ροή πληροφοριών.

Το νέο πακέτο στήριξης περιλαµβάνει 5,5 τρισ. γιεν
τα οποία αφορούν δαπάνες µε στόχο την τόνωση
της οικονοµίας, ενώ δεν αναµένεται να εκδοθούν
νέα οµόλογα για την πληρωµή του πακέτου αυτού.
Αντίθετα, το πακέτο πιθανότατα θα καλυφθεί από
φορολογικά έσοδα που έχουν υπερβεί τις αρχικές
προβλέψεις, καθώς και λοιπά κεφάλαια που δεν
δαπανήθηκαν από άλλους λογαριασµούς.

Ισοτιµίες Νοµισµάτων
Ισοτιµία Ευρώ – ∆ολαρίου
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Αντίθετα, το δολάριο συνέχισε να ενισχύεται µετά
και την δηµοσίευση των πρακτικών της τελευταίας
συνεδρίασης της Fed, τα οποία είχαν σαφώς πιο
επιθετικό
τόνο
από
ό,τι
αναµενόταν,
υποδηλώνοντας γρηγορότερο χρόνο αντίδρασης
της κεντρικής τράπεζας σε οποιαδήποτε βελτίωση
των οικονοµικών δεδοµένων. Τελικά, το ευρώ
ανέκαµψε την τελευταία εβδοµάδα του µήνα,
έπειτα
από την αύξηση που παρουσίασε το
Νοέµβριο ο δείκτης επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης
στη Γερµανία, εξέλιξη που αποτελούσε ένδειξη για
ανάκαµψη της µεγαλύτερης οικονοµίας στην
Ευρωζώνη. Έτσι, η ισοτιµία ευρώ-δολαρίου έκλεισε
στις 29/11 στο 1,3607, ελαχιστοποιώντας
ουσιαστικά τις απώλειες του µήνα (-0,38%).

Ισοτιµία Ευρώ-∆ολαρίου, 31/12/2012 - 6/12/2013
1,4

31/12/2012

Πτωτικά κινήθηκε κατά τη µεγαλύτερη διάρκεια
του Νοεµβρίου το ευρωπαϊκό νόµισµα, σαφέστατα
επηρεασµένο από τις φήµες για περαιτέρω µέτρα
χαλάρωσης από την ΕΚΤ και την ενδεχόµενη
µείωση του επιτοκίου καταθέσεων, ενός από τα δύο
βασικά της επιτόκια, κάτω από το µηδέν. Στις
12/11 µάλιστα η ισοτιµία ευρώ-δολαρίου άγγιξε το
1,3399 σηµειώνοντας χαµηλό δυο µηνών.

Εµπορεύµατα
Πετρέλαιο

Τιµή πετρελαίου Crude, 31/12/2012 - 6/12/2013

Σε χαµηλό έξι µηνών βρέθηκε η τιµή του πετρελαίου
το Νοέµβριο, µήνα κατά τον οποίο γνώρισε
απώλειες -3,8%. Οι αναλυτές απέδωσαν την πτώση
αυτή στη συνεχιζόµενη ενίσχυση της παραγωγής
στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, τα στοιχεία που έδωσε στην
δηµοσιότητα µέσα στο Νοέµβριο η αµερικανική
κυβέρνηση έδειξαν αύξηση των προµηθειών
πετρελαίου για 10η συνεχόµενη εβδοµάδα. Κάτω
από αυτές τις συνθήκες, και ειδικότερα το τελευταίο
δεκαήµερο του µήνα, η τιµή του µαύρου χρυσού
έκανε «βουτιά» και στις 29/11 η τιµή του έκλεισε
στα 92,72 δολ./βαρέλι.
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Ήδη από τις πρώτες ηµέρες του ∆εκεµβρίου, το
πετρέλαιο δείχνει να ανακάµπτει ελαφρώς από τα
χαµηλά έξι µηνών, µε την τιµή του πλέον να αγγίζει
τα 97,38 δολ./βαρέλι (5/12), καθώς το οριακά
ασθενέστερο δολάριο φαίνεται να επιτρέπει θετικό
ρυθµό στις αγορές εµπορευµάτων.

Χρυσός
Μεγάλες απώλειες σηµείωσε η τιµή του χρυσού
κατά τον Νοέµβριο, εµφανίζοντας µηνιαία πτώση 6,79%, καθώς στις 29/11 η τιµή του έκλεισε στα
1.245,34 δολ./ουγγιά. Μάλιστα, λίγες ηµέρες
νωρίτερα (25/11), η τιµή του είχε διολισθήσει
ακόµη περισσότερο στα 1.231,72 δολ./ουγγιά,
σηµειώνοντας χαµηλό τεσσάρων µηνών.
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Ούτε όµως και ο ∆εκέµβριος έχει ξεκινήσει καλά για
το πολύτιµο µέταλλο, καθώς οι απώλειές του
διευρύνθηκαν ακόµη περισσότερο από τη στιγµή
που τα στοιχεία στις ΗΠΑ έδειξαν ότι η µεταποιητική
δραστηριότητα αυξήθηκε τον προηγούµενο µήνα µε
τον ταχύτερο ρυθµό σε διάρκεια δυόµισι ετών. Έτσι
η τιµή του χρυσού, σηµειώνει πλέον ακόµη
µεγαλύτερα
χαµηλά,
παρουσιάζοντας
τη
µεγαλύτερη µηνιαία πτώση από τον Ιούνιο, στον
τρίτο διαδοχικό µήνα απωλειών.

Η.Π.Α.
Ρυθµός ανάπτυξης

Ανεργία

Σύµφωνα µε πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου
Εµπορίου των ΗΠΑ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
της χώρας ενισχύθηκε στο γ’ τρίµηνο κατά 3,6%,
ρυθµό ταχύτερο από τις αρχικές εκτιµήσεις. Το
µέγεθος αυτό αποτελεί ανοδική αναθεώρηση από τις
αρχικές εκτιµήσεις που έκαναν λόγο για ανάπτυξη
2,8%, αλλά και τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης από
το α’ τρίµηνο του 2012. Σηµειώνεται ότι στο β’
τρίµηνο το ΑΕΠ είχε ενισχυθεί κατά 2,5%.

Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, ο
αριθµός των Αµερικανών που υπέβαλαν για πρώτη
φορά αίτηµα για λήψη επιδόµατος ανεργίας
υποχώρησε κατά 23.000, αγγίζοντας το εποχιακά
προσαρµοσµένο µέγεθος των 298.000 την εβδοµάδα
που ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεµβρίου. Ο κινητός
µέσος όρος τεσσάρων εβδοµάδων υποχώρησε στις
322.250, ενώ και οι συνεχιζόµενες αιτήσεις
µειώθηκαν
κατά 21.000 στο εποχιακά
προσαρµοσµένο µέγεθος των 2,744 εκατ. την
εβδοµάδα
που
έληξε
στις 23
Νοεµβρίου,
Εµπορικό έλλειµµα
σηµειώνοντας
το
χαµηλότερο
επίπεδο
από το
Το εµπορικό έλλειµµα των ΗΠΑ µειώθηκε 5,4% τον
Οκτώβριο και διαµορφώθηκε στα 40,6 δισ. δολάρια. ∆εκέµβριο του 2007.
Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,8% στα 192,7 δισ.
δολάρια, ενώ οι εισαγωγές επιβραδύνθηκαν Πληθωρισµός
εµφανίζοντας -ωστόσο- άνοδο 0,4% στα 233,3 δισ. Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, ο δείκτης τιµών
δολ. Τέλος, σηµειώνεται ότι τον προηγούµενο µήνα καταναλωτή στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο υποχώρησε
το εµπορικό ισοζύγιο είχε εµφανίσει έλλειµµα 43 δισ. ελαφρώς - για πρώτη φορά από τον Απρίλιο - κατά
δολάρια.
0,1%, ενώ ο δοµικός δείκτης, ο οποίος δεν
περιλαµβάνει ενέργεια και τρόφιµα, αυξήθηκε κατά
0,1%. Σε ετήσια βάση, οι τιµές καταναλωτή
Αγορά κατοικιών
Τη µεγαλύτερη µηνιαία άνοδο των τελευταίων 30 σηµειώνουν άνοδο 1%, τη µικρότερη ετήσια µεταβολή
ετών σηµείωσαν οι πωλήσεις νέων κατοικιών τον από τον Οκτώβριο του 2009.
Οκτώβριο στις ΗΠΑ, σκαρφαλώνοντας σε υψηλό
τεσσάρων µηνών, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Καταναλωτική εµπιστοσύνη
αµερικανικού υπουργείου Εµπορίου. Συγκεκριµένα, οι Βελτιώθηκε
το
Νοέµβριο
η
καταναλωτική
πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 25,4% στις 444.000 τον εµπιστοσύνη στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας τις αρχικές
Οκτώβριο από 354.000 τον προηγούµενο µήνα. Η εκτιµήσεις των αναλυτών, και πλησίασε εκ νέου τα
αλµατώδης αυτή ανάπτυξη αποτελεί απάντηση στην επίπεδα των προηγούµενων µηνών, έπειτα από το
προσωρινή υποχώρηση των πωλήσεων κατά 6,6% χαµηλό 10 µηνών που είχε σηµειώσει τον Οκτώβριο.
που σηµειώθηκε τον Σεπτέµβριο.
Συγκεκριµένα, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης
Αντίθετα, µικρή πτώση 0,6% εµφάνισαν οι πωλήσεις University of Michigan / Thomson Reuters ανέβηκε
κατοικιών σε εκκρεµότητα, για πέµπτο συνεχόµενο στις 75,1 µονάδες στα τέλη Νοεµβρίου από τις 73,2
µήνα, αγγίζοντας τις 102,1 µονάδες που αποτελούν µονάδες που ήταν τον προηγούµενο µήνα. Στα
το χαµηλότερο επίπεδο από το ∆εκέµβριο του 2012. επιµέρους στοιχεία, ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών
Επιπλέον, πτώση 3,2% σηµείωσαν οι πωλήσεις βελτιώθηκε στο 88,0 από 87,2, ενώ και ο δείκτης
µεταχειρισµένων κατοικιών, υποχωρώντας για προσδοκιών ενισχύθηκε στο 66,8 από 62,3.
δεύτερο διαδοχικό µήνα τον Οκτώβριο, σηµάδι ότι η
αύξηση των επιτοκίων έχει αρχίσει να επιβαρύνει την
ανάκαµψη στη στεγαστική αγορά.
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Ευρωζώνη - Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανεργία

Πληθωρισµός
Ενισχύθηκε τον Νοέµβριο ο πληθωρισµός στην
Ευρωζώνη, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις της
Eurostat, καθώς διαµορφώθηκε στο 0,9% από το
0,7% του Οκτωβρίου. Ωστόσο, παραµένει αρκετά
χαµηλότερα από τον επίσηµο στόχο της ΕΚΤ που
είναι λίγο κάτω από το 2%. Την µεγαλύτερη ετήσια
άνοδο του µήνα σηµείωσαν οι τιµές του αλκοόλ, των
τροφίµων και του καπνού (1,6% από 1,9% τον
Οκτώβριο), ενώ ακολούθησαν οι υπηρεσίες (1,5%
από 1,2%). Τα µη ενεργειακά βιοµηχανικά αγαθά
παρέµειναν αµετάβλητα στο 0,3%, ενώ η ενέργεια
διαµορφώθηκε στο -1,1% από -1,7% που ήταν τον
Οκτώβριο.

Θετικά ήταν τα νέα στοιχεία για την ανεργία στην
Ευρώπη, καθώς - έστω και ελαφρώς - υποχώρησε για
πρώτη φορά τον Οκτώβριο µετά από πολύ καιρό.
Αναλυτικότερα, στην Ευρωζώνη το ποσοστό ανεργίας
υποχώρησε στο 12,1%, ενώ στην Ε.Ε. το ποσοστό
αυτό παρέµεινε αµετάβλητο στο 10,9%. Τον ίδιο µήνα
πέρυσι, τα ποσοστά αυτά βρίσκονταν στο 11,7% και
10,7% αντίστοιχα. Ο συνολικός αριθµός των ανέργων
στην Ε.Ε. τον Οκτώβριο ανήλθε σε 26,654 εκατ., εκ
των οποίων 19,298 εκατ. άνεργοι ζουν στις χώρες τις
Ευρωζώνης.

Επιτόκιο ΕΚΤ
Αµετάβλητο παρέµεινε το επιτόκιο από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο 0,25. Η απόφαση
αυτή ήταν αναµενόµενη, καθώς οι αναλυτές εκτιµούν
ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια σε αρκετά
χαµηλά επίπεδα το επόµενο διάστηµα, ενώ
πιθανότατα να χαλαρώσει ακόµη περισσότερο την
πολιτική της, καθώς ο πληθωρισµός στην Ευρωζώνη Πηγή: Eurostat
παραµένει χαµηλός και η οικονοµική ανάπτυξη
Ισπανία
περιορισµένη.
Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε νέα οδηγία, η οποία
θα ενισχύσει κεφαλαιακά τις τράπεζες της χώρας
Οικονοµική δραστηριότητα
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, ο συνολικός δείκτης περίπου κατά 30 δισ. ευρώ. Η οδηγία αφορά την
µετατροπής
των
λεγόµενων
ΡΜΙ για τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού δυνατότητα
ιδιωτικού τοµέα τον Οκτώβριο υποχώρησε στο 51,5 αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων
από το 52,2 του προηγούµενου µήνα. Ιδιαίτερα (DTAs) στους τραπεζικούς ισολογισµούς σε
έντονη επιβράδυνση παρουσίασε ο κλάδος των φορολογικές πιστώσεις, ήτοι σαν βασικά κεφάλαια µε
υπηρεσιών. Ωστόσο, θετικό παραµένει το γεγονός ότι βάση τους ευρωπαϊκούς λογιστικούς κανόνες, µια
ο συνολικός δείκτης παραµένει πάνω από το όριο των ευπρόσδεκτη κίνηση ενόψει των ελέγχων στους
50 µονάδων, το οποίο διαχωρίζει την ανάπτυξη από τραπεζικούς ισολογισµούς πριν την ανάληψη της
τραπεζικής εποπτείας από την ΕΚΤ.
την επιβράδυνση.

∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

Μικρή βελτίωση κατέγραψε ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος το Νοέµβριο, διατηρώντας την τάση των
τελευταίων µηνών. Πιο συγκεκριµένα, στην Ευρωζώνη ο δείκτης διαµορφώθηκε στις 98,5 µονάδες (+0,8
µονάδες) και στην Ε.Ε. στις 102,1 µονάδες (+0,4 µονάδες). Σε επίπεδο Ευρωζώνης, βελτίωση παρουσίασε
ο επιµέρους δείκτης της βιοµηχανίας (+1,1 µονάδες), λόγω των θετικότερων αξιολογήσεων στον τοµέα των
παραγγελιών, ενώ και ο επιµέρους δείκτης των υπηρεσιών παρουσίασε βελτίωση της τάξης των 2,9
µονάδων. Αντίστοιχα, στην Ε.Ε. τη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος στήριξε ο επιµέρους δείκτης της
βιοµηχανίας (+2,3 µονάδες), αλλά και αυτός των υπηρεσιών, ο οποίος συνέχισε να εµφανίζει θετικό
πρόσηµο και βελτιώθηκε κατά 0,7 µονάδες.
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

Μάιος
90,8
89,5

2013
Ιούν.
92,6
91,3
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Ιούλ.
95,0
92,5

Αύγ.
98,2
95,3

Σεπτ.
100,6
96,9

Οκτ. Νοέµ.
101,7 102,1
97,7
98,5
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Ελλάδα
Πληθωρισµός

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισµού

Ιστορικό χαµηλό σηµείωσε το Νοέµβριο ο
πληθωρισµός στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο γενικός
δείκτης τιµών καταναλωτή σηµείωσε πτώση 2,9%
σε σχέση µε τον Νοέµβριο του 2012. Η αµέσως
µεγαλύτερη καταγεγραµµένη πτώση του γενικού
δείκτη τιµών στην Ελλάδα ήταν το 1962. Ωστόσο, η
πτώση του δείκτη τιµών σε αυτό το επίπεδο δεν θα
πρέπει να αποτελεί µεγάλη έκπληξη, καθώς ήδη
από τον προηγούµενο µήνα ο πληθωρισµός είχε
µειωθεί ετησίως κατά -0,7%, ενώ το Σεπτέµβριο
επιπλέον -1,3%. Αντίστοιχες τάσεις έχουν
εµφανιστεί στην πτώση του πληθωρισµού από µήνα
σε µήνα µέσα εντός του 2013.

Σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία εκτέλεσης
του κρατικού προϋπολογισµού, σε τροποποιηµένη
ταµειακή βάση, για το 10µηνο Ιαν. - Οκτ. 2013
παρουσιάστηκε έλλειµµα στο ισοζύγιο ύψους 2.957
εκατ. ευρώ, έναντι ελλείµµατος 12.258 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο διάστηµα του 2012 και στόχου για
έλλειµµα 8.726 εκατ. ευρώ.

Στα επιµέρους στοιχεία, η µεγαλύτερη πτώση
εµφανίζεται στα είδη ρουχισµού (-11,5%),
ακολουθεί η εκπαίδευση (-4,2%), οι επικοινωνίες
(-4,2%), τα διαρκή αγαθά - είδη νοικοκυριού και οι
υπηρεσίες (-3,6%), η αναψυχή - πολιτιστικές
δραστηριότητες (-3,1%) και τέλος οι µεταφορές
(-2,7%). Αντίθετα, αύξηση παρουσίασαν οι τιµές
στα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (+3,5%),
καθώς και αυτές στους τοµείς της υγείας (+0,3%).

Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία του υπουργείου
Οικονοµικών για το διάστηµα Ιαν. – Οκτ. 2013
προκύπτουν τα εξής:

Ρυθµός ανάπτυξης
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας
κατά το γ’ τρίµηνο του 2013, παρουσίασε µείωση
κατά 3% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του
2012, παραµένοντας –ωστόσο- αµετάβλητο σε
σχέση µε την αρχική εκτίµηση που είχε
ανακοινωθεί νωρίτερα µέσα στο Νοέµβριο.
Υπενθυµίζεται ότι ο ετήσιος στόχος για το 2013
είναι ύφεση της τάξης του 4%.
Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, η συνολική
καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε µείωση κατά
6,6% σε σχέση µε πέρυσι, ενώ και οι ακαθάριστες
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου µειώθηκαν κατά
12,6% σε σχέση µε το γ’ τρίµηνο του 2012.
Αντίθετα, ετήσια αύξηση κατά 5,7% παρουσίασαν
οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές
αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,4% και οι εξαγωγές
υπηρεσιών κατά 8,8%. Επιπλέον, αύξηση κατά
2,3% παρουσίασαν και οι εισαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών. Οι πρώτες αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι
δεύτερες κατά 1,1%.

Το αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε πρωτογενές
πλεόνασµα ύψους 2.590 εκατ. ευρώ, έναντι
πρωτογενούς ελλείµµατος 1.139 εκατ. ευρώ κατά
την αντίστοιχη περίοδο το 2012 και στόχου για
πρωτογενές έλλειµµα 3.036 εκατ. ευρώ.

- Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισµού ανήλθε σε 42.950 εκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.310 εκατ. ευρώ
ή 5,7% έναντι του στόχου (40.640 εκατ. ευρώ).
- Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού
ανήλθαν σε 45.908 εκατ. ευρώ και
παρουσιάζονται µειωµένες κατά 3.458 εκατ.
ευρώ έναντι του στόχου (49.366 εκατ. ευρώ).

Πιστωτική επέκταση
Για έναν ακόµη µήνα παρέµεινε αµετάβλητος στο
-3,9% ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της συνολικής
χρηµατοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τοµέα τον
Οκτώβριο. Στα επιµέρους στοιχεία,
ο ετήσιος
ρυθµός µεταβολής της χρηµατοδότησης προς
επιχειρήσεις διαµορφώθηκε στο -4,8% από -4,7%
τον Σεπτέµβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής
της
χρηµατοδότησης
προς
ελεύθερους
επαγγελµατίες
διαµορφώθηκε στο 0,0% από
-0,9%. Τέλος, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της
χρηµατοδότησης προς ιδιώτες διαµορφώθηκε στο
-3,5 από -3,6% τον προηγούµενο µήνα.
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∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

Ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα το Νοέµβριο παρέµεινε αµετάβλητος στις 91,2 µονάδες.
Πτώση παρουσίασαν οι επιµέρους δείκτες της βιοµηχανίας (-1,1 µονάδες) και των υπηρεσιών
(-1 µονάδα). Αντίθετα, σηµαντική βελτίωση κατά 4,7 µονάδες παρουσίασε ο δείκτης του λιανικού
εµπορίου. Αναφορικά µε τον επιµέρους δείκτη της καταναλωτικής εµπιστοσύνης, αυτός µειώθηκε κατά
0,5 µονάδες στην Ελλάδα, κατά 0,7 µονάδες στην Ε.Ε. και κατά 0,9 µονάδες στην Ευρωζώνη,
αποτυπώνοντας την ανησυχία των καταναλωτών για την µελλοντική οικονοµική τους κατάσταση και την
απαισιοδοξία τους για την πορεία της ανεργίας.

Ελλάδα

Μ.Ο. έτους
2011
2012
77,2
80

Ιαν.
85,8

∆είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης
Μ.Ο. έτους
2011
2012
Ιαν.
Ελλάδα
-74,1
-74,8
-71,9
E.E.
-15,6
-21,4
-21,9
Ευρωζώνη
-14,5
-22,3
-23,9
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Φεβ.
86,9

Μαρ.
88,1

Απρ.
89,2

Φεβ.
-71,4
-21,6
-23,6

Μαρ.
-71,2
-21,6
-23,5

Απρ.
-71,8
-20,4
-22,3

Μάιος
93,8

Μάιος
-63,4
-20,2
-21,9

2013
Ιούν.
93,5
2013
Ιούν.
-66,5
-17,5
-18,8
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Ιούλ.
91,7

Ιούλ.
-70.9
-14,8
-17,4

Αύγ.
89,2

Αύγ.
-76,6
-12,8
-15,6

Σεπτ.
93,1

Οκτ.
91,2

Νοέµ.
91,2

Σεπτ.
-72,2
-11,7
-14,9

Οκτ.
-66,2
-11,7
-14,5

Νοέµ.
-66,7
-12,4
-15,4
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∆ιεθνή Χρηµατιστήρια

DJ 30
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
DAX 30
CAC 40
BEL 20
SMI
NIKKEI 225
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Το σηµαντικότερο γεγονός του µήνα για τις
ευρωπαϊκές αγορές υπήρξε η απροσδόκητη - για
πολλούς επενδυτές - µείωση του βασικού επιτοκίου
της ΕΚΤ σε 0,25%, εξέλιξη που σε συνδυασµό µε
την διατήρηση του προγράµµατος πιστωτικής
χαλάρωσης στις ΗΠΑ έστρεψε ακόµη περισσότερο
τις προτιµήσεις στις µετοχικές αξίες. Από την άλλη
πλευρά όµως, η δηµοσίευση των στοιχείων που
δηλώνουν συνεχή µείωση του πληθωρισµού στην
Ευρωζώνη, µε ορατό κίνδυνο την είσοδο ορισµένων
οικονοµιών στα προσεχή τρίµηνα σε καθεστώς
αποπληθωρισµού, συνέβαλε στην δηµιουργία
αβεβαιότητας µεταξύ των επενδυτών στα
περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια.

4200

31/12/2012

Με εξαίρεση την υψηλή επίδοση που κατέγραψε για
έναν ακόµη µήνα ο γερµανικός δείκτης DAX 30 και
σε αντίθεση µε τους αµερικάνικους δείκτες, οι
µηνιαίες αποτιµήσεις στις κύριες ευρωπαϊκές
αγορές κυµάνθηκαν σε στάσιµα ή χαµηλότερα
επίπεδα. Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100
παρουσίασε
την
µεγαλύτερη
µείωση,
ακολουθούµενος από την µείωση του δείκτη BEL
20. Η µηνιαία µεταβολή για τους δείκτες CAC 40
και SMI υπήρξε περιορισµένη και κινήθηκε κάτω
της µονάδας (µε κάθοδο για τον πρώτο δείκτη και
άνοδο για τον δεύτερο).

∆ιακύµανση ∆είκτη Nasdaq, 31/12/2012 – 6/12/2013

31/12/2012

∆ιατηρώντας την παρατεταµένη άνοδο των
τελευταίων µηνών, οι δείκτες S&P 500 και Dow
Jones 30 κατέγραψαν εκ νέου ιστορικά υψηλά τον
µήνα Νοέµβριο, µε τον δείκτη ΝΙΚΚΕΙ 225 να
ακολουθεί την ισχυρή ανοδική τάση, σηµειώνοντας
σχεδόν διψήφιο ποσοστό αύξησης. Η υψηλότερη
µηνιαία επίδοση στους κύριους αµερικάνικους
δείκτες καταγράφηκε από τον δείκτη Nasdaq, ο
οποίος παρουσίασε άνοδο, µικρότερη ωστόσο από
την αντίστοιχη άνοδο του Οκτωβρίου. Αλλά και ο
δείκτης S&P 500, παρότι έκλεισε µε άνοδο,
κινήθηκε σε χαµηλότερο ποσοστό ανόδου σε σχέση
µε τον προηγούµενο µήνα.

31/12/2012

31/3/2013

30/6/2013

30/9/2013

31/10/2013

30/11/2013

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

15.545,75
1.756,54
3.919,71

16.086,41
1.805,81
4.059,89

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

15.129,67
1.681,55
3.771,48
6.462,22
8.594,40
4.143,44
2.802,27
8.022,60
14.455,80

Μεταβολή
από
31/12/2012
22,76%
26,62%
34,46%

6.731,43
9.033,92
4.299,89
2.904,35
8.234,29
14.327,94

6.650,57
9.405,30
4.295,21
2.870,89
8.264,20
15.661,87

12,76%
23,55%
17,97%
15,96%
21,13%
50,66%
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Ελλάδα - Χρηµατιστήριο Αθηνών

1100
1000
900
800
700

26/11/2013

27/10/2013

27/9/2013

28/8/2013

29/7/2013

29/6/2013

30/5/2013

30/4/2013

31/3/2013

1/3/2013

30/1/2013

600

∆είκτης Τραπεζών, 31/12/2012 6/12/2013
400
350
300
250
200
150
100
50

26/11/2013

27/10/2013

27/9/2013

28/8/2013

29/7/2013

29/6/2013

30/5/2013

30/4/2013

31/3/2013

1/3/2013

0
30/1/2013

Το γεγονός που σηµάδεψε τις χρηµατιστηριακές
εξελίξεις τον Νοέµβριο ήταν η µετακύλυση στις 26
Νοεµβρίου της ελληνικής αγοράς στον δείκτη
Morgan Stanley Capital International από την
κατηγορία των αναπτυγµένων και ώριµων αγορών
στην κατηγορία των υπό ανάπτυξη αγορών. Στην
συγκεκριµένη συνεδρίαση, καταγράφηκε εξαιρετικά
υψηλός όγκος συναλλαγών, ενώ η µεταβλητότητα
και
οι
βραχυπρόθεσµες
αγοροπωλησίες
χαρακτήρισαν τις συναλλαγές. Οι περισσότερες
συναλλαγές εστιάστηκαν στις 10 εταιρίες που
συνθέτουν τον δείκτη MSCI, οι οποίες κατά κύριο
λόγο κυµάνθηκαν καθοδικά, ανακάµπτοντας όµως
στις επόµενες συνεδριάσεις του µήνα.

1200

31/12/2012

Οι πολύ υψηλές επιδόσεις – σε διψήφιο ποσοστό –
του Οκτωβρίου και για τους τρεις βασικούς δείκτες
δεν επανελήφθησαν, µε τον γενικό δείκτη να κλείνει
τον Νοέµβριο µε θετικό µεν πρόσηµο, αλλά µε
οριακή άνοδο. Σηµειώνεται πως οι τράπεζες
ενισχύθηκαν και τον µήνα Νοέµβριο σε ποσοστό
4,67%, συνέχεια της διεύρυνσης κατά 26,92% που
παρουσίασε ο τραπεζικός δείκτης τον Οκτώβριο.

Γενικός ∆είκτης, 31/12/2012 – 6/12/2013
1300

31/12/2012

Σε περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από έντονη
µεταβλητότητα για πολλές συνεδριάσεις, ιδιαιτέρως
προς το τέλος του Νοεµβρίου, οι βασικοί δείκτες
της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έκλεισαν στα επίπεδα
του προηγούµενου µηνός, µε εξαίρεση τον δείκτη
µεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE ASE 20 που
σηµείωσε 1,79% πτώση.

Αναφορικά µε τις υπόλοιπες εξελίξεις, το
αγοραστικό ενδιαφέρον δεν παρουσίασε ιδιαίτερη
κάµψη από την αβεβαιότητα σχετικά µε την
κατάληξη των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα και
την ψήφιση του προϋπολογισµού στις αρχές του
∆εκεµβρίου,
ενώ
στα
θετικά
γεγονότα
συµπεριλαµβάνεται η αναβάθµιση της Standard &
Poor's για την Κύπρο από "CCC+/C" σε "Β-/Β",
οικονοµία που εξακολουθεί να συνδέεται µε την
ελληνική.

Γ∆ (Γενικός
∆είκτης)
FTSE (Large Cap)
FTSEΜ (Mid Cap)
FTSEA (Αγοράς)
∆ΤΡ (Τραπεζικός)

31/12/2012

31/3/2013

30/6/2013

30/9/2013

31/10/2013

30/11/2013

Μεταβολή
από
31/12/2012

907,90

869,19

847,57

1.014,06

1.188,17

1.195,68

31,70%

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

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

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

343,39
1.040,31
824,61
149,58

394,52
1.204,28
947,45
189,84

395,20
1.182,77
948,16
198,71

27,62%
4,38%
28,58%
-12,18%
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Ελλάδα - Αµοιβαία Κεφάλαια
Το συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ,
διαµορφώθηκε στα 6,25 δισ. ευρώ από 6,22 δισ.
ευρώ τον προηγούµενο µήνα, ενισχυµένο οριακά
κατά +0,48% ή +30 εκατ. ευρώ, µε καθαρές
εισροές κεφαλαίων της τάξης των +20,43 εκατ.
ευρώ. Η αύξηση του ενεργητικού είναι κατά σχεδόν
50% µεγαλύτερη των εισροών, γεγονός το οποίο
δείχνει ότι το αποτέλεσµα της διαχείρισης και η
πορεία των αγορών εξελίχθηκαν προς όφελος των
επενδυτών.

Σύνθεση Συνόλου Α/Κ 31/12/2012

Funds of
Funds
8,5%

Μικτά
14,7%

Μετοχικά
22,6%

Οµολογιακά
21,7%

Οι µεγαλύτερες εκροές παρατηρήθηκαν στα
Μετοχικά Α/Κ Ελλάδος (-11,15 εκατ. ευρώ) στο
πλαίσιο κατοχύρωσης κερδών από τους επενδυτές.
Οι µεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων παρατηρήθηκαν
για έναν ακόµη µήνα στα Οµολογιακά Α/Κ Ελλάδος
(+14,39 εκατ. ευρώ) µε την εµπιστοσύνη των
επενδυτών στην προοπτική της ελληνικής
οικονοµίας να είναι εµφανής από την
αποκλιµάκωση των αποδόσεων των ΟΕ∆.
Οι επενδυτές που στρέφονται σε Α/Κ αναµένεται να
αυξηθούν το επόµενο διάστηµα, δεδοµένης της
µεγάλης αποκλιµάκωσης των προθεσµιακών
επιτοκίων καταθέσεων. Παράγοντας καθορισµού
του µεγέθους της αύξησης είναι η σταθερή πορεία
της ελληνικής, αλλά και των διεθνών αγορών.

∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων
17,8%

Σύνθετα
14,7%

Σύνθεση Συνόλου Α/Κ 30/11/2013

Funds of Funds
8,3%

∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων
14,3%

Σύνθετα
12,2%

Μικτά
18,5%

Μετοχικά
26,5%

Οµολογιακά
20,2%

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)

31/10/2013
(3)

30/11/2013
(4)

Μεταβολή
(4)/(1)

Μεταβολή
(4)/(3)

1.061.283.395

954.151.034

864.893.750

891.140.913

-16,03%

3,03%

1.344.391.062
1.293.195.719

1.379.008.607
1.323.345.527

1.670.174.211
1.253.798.585

1.658.112.553
1.262.437.603

23,34%
-2,38%

-0,72%
0,69%

871.373.687

927.649.608

1.152.649.812

1.153.169.609

32,34%

0,05%

504.990.631
872.471.326

479.761.622
1.113.496.098

516.357.799
759.086.598

520.536.771
761.569.617

5.947.705.820

6.177.412.496

6.216.960.755

6.246.967.066

3,08%
-12,71%
5,03%

0,81%
0,33%
0,48%

Πηγή: Ένωση Θεσµικών Επενδυτών

Τα κείµενα της Μηνιαίας 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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