Μηνιαία Ανασκόπηση
Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών
‘Έκδοση της 4/10/2013
Η.Π.Α.
Εντολή στις οµοσπονδιακές υπηρεσίες να αρχίσουν
την εκτέλεση των σχεδίων για διακοπή της
λειτουργίας τους (shutdown) έδωσε ο Λευκός Οίκος,
αφού οι διαπραγµατεύσεις της τελευταίας στιγµής
µεταξύ ∆ηµοκρατικών και Ρεπουµπλικάνων δεν
κατέληξαν σε συµφωνία. Τουλάχιστον 825.000
δηµόσιοι υπάλληλοι από τους 2 εκατ. και πλέον
συνολικά θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ
αποδοχών. Ωστόσο, δεν αναστέλλεται η λειτουργία
ολόκληρης της κυβέρνησης, καθώς υπηρεσίες που
κρίνονται απαραίτητες θα συνεχιστούν, όπως η
εθνική
ασφάλεια,
τα
ταχυδροµεία,
οι
αεροµεταφορές και η αστυνοµία.
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ΕΥΡΩΠΗ
Αύξηση των spread των 10ετών ιταλικών οµολόγων
πάνω από τις 300 µονάδες βάσεις. προκάλεσε η
απόφασητου Σίλβιο Μπερλουσκόνι να αποσύρει το
σύνολο των υπουργών του από την κυβέρνηση
συνασπισµού. Ωστόσο η µίνι-κρίση αποκλιµακώθηκε
σύντοµα και µετά την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης
από τη Γερουσία στην κυβέρνηση Λέτα, το κόστος
δανεισµού της Ιταλίας επανήλθε στα προηγούµενα
επίπεδα.
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Σε εκκρεµότητα παραµένει η εκταµίευση της υποδόσης του Οκτωβρίου ύψους 1 δισ. ευρώ, καθώς
στα τέλη Σεπτεµβρίου η αποστολή των
αξιωµατούχων της Τρόικα στην Ελλάδα προχώρησε
σε προσωρινή παύση των διαπραγµατεύσεων και
της αξιολόγησης του ελληνικού οικονοµικού
προγράµµατος, σηµειώνοντας όµως σε σχετική
ανακοίνωση
ότι
σηµειώθηκε
ικανοποιητική
πρόοδος.
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Παγκόσµια Οικονοµία
Έκθεση ∆ΝΤ

Κίνα

Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του ∆ΝΤ, τρεις
χώρες της Ευρώπης που τελούν υπό προγράµµατα
διεθνούς χρηµατοπιστωτικής στήριξης, µεταξύ τους
και η Ελλάδα, έλαβαν το 90% του συνολικού ποσού
των δανείων που χορήγησε το ∆ΝΤ κατά το
οικονοµικό έτος 2013, το οποίο ολοκληρώθηκε στα
τέλη Απριλίου.

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσε πως θα
ακολουθήσει µία πιο συνετή πολιτική, καθώς η
κατάσταση της εγχώριας οικονοµίας κρίνεται σε
γενικές γραµµές σταθερή, ωστόσο εάν απαιτηθεί θα
λάβει µέτρα προσαρµογής. Ειδικότερα, µετά την
ολοκλήρωση της συνεδρίασης της νοµισµατικής
επιτροπής για το γ’ τρίµηνο 2013, η κεντρική
τράπεζα επανέλαβε τους στόχους της λέγοντας πως
θα προωθήσει τη φιλελευθεροποίηση των επιτοκίων
και θα διατηρήσει την ισοτιµία του γουάν σε
σταθερά επίπεδα, στην προσπάθεια για οικονοµική
αναδιάρθρωση και αναβάθµιση.

Ειδικότερα, η Ιρλανδία έλαβε το µεγαλύτερο ποσό
χρηµατοδότησης, αγγίζοντας τα 4 δισ. ευρώ,
ακολούθησε η Πορτογαλία µε 3,6 δισ. ευρώ και
έπειτα η Ελλάδα µε 3,2 δισ. ευρώ. Στην έκθεση δεν
συµπεριλαµβάνεται το σχέδιο βοήθειας που
χορηγήθηκε στην Κύπρο, την τέταρτη χώρα της
ευρωζώνης που τέθηκε σε πρόγραµµα διεθνούς
χρηµατοπιστωτικής βοήθειας, καθώς εγκρίθηκε τον
Μάιο.
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο χορήγησε κατά το
οικονοµικό έτος 2013 συνολικά 12 δισ. ευρώ, στα
οποία συνυπολογίζονται δάνεια υπό ειδικό
καθεστώς ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ που
χορηγήθηκαν σε φτωχές χώρες.

Ιαπωνία
Την µεγαλύτερη ετήσια άνοδο τα τελευταία πέντε
χρόνια σηµείωσε ο δοµικός πληθωρισµός στη
Ιαπωνία τον Αύγουστο, καθώς ο ιαπωνικός δείκτης
τιµών καταναλωτή, χωρίς τις τιµές των τροφίµων,
αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση µε το προηγούµενο
έτος. Σηµειώνεται ότι πρόκειται για τον τρίτο
συνεχόµενο µήνα ανόδου. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας
έχει θέσει στόχο 2% για τον πληθωρισµό και
σχεδιάζει να το πετύχει σε διάστηµα δύο ετών,
διοχετεύοντας περισσότερα από 70 δισ. δολάρια
στην οικονοµία. Η εξασθένιση του γιεν, το οποίο έχει
υποχωρήσει 15% έναντι του δολαρίου εντός του
2013, θεωρείται το κλειδί που θα οδηγήσει τη χώρα
εκτός αποπληθωρισµού.

Ισοτιµίες Νοµισµάτων
Ισοτιµία Ευρώ – ∆ολαρίου

Η υψηλή πτήση του ευρώ συνεχίζεται και τις
πρώτες ηµέρες του Οκτώβρη και πιθανότατα θα
συνεχιστεί για αρκετές ηµέρες ακόµη, καθώς οι
ΗΠΑ δεν αναµένεται να έχουν επιλύσει το θέµα πριν
το τέλος του τρέχοντος µήνα.

Ισοτιµία Ευρώ-∆ολαρίου, 31/12/2012 - 4/10/2013
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Σε πολύ υψηλά επίπεδα -υπέρ του ευρωπαϊκού
νοµίσµατος- κυµάνθηκε τον Σεπτέµβριο η ισοτιµία
ευρώ-δολαρίου, καθώς το δολάριο δέχτηκε
ασφυκτική πίεση καθ’ όλη τη διάρκεια του µήνα
εξαιτίας των αποτυχηµένων διαπραγµατεύσεων
στις ΗΠΑ και την αποτυχία του Κογκρέσου να
καταλήξει σε συµβιβασµό για τη συνέχιση της
χρηµατοδότησης των οµοσπονδιακών υπηρεσιών.
Ειδικότερα προς τα τέλη του µήνα, όπου και
διαφάνηκε η αδυναµία εξεύρεσης λύσης και το
κυβερνητικό shutdown θεωρήθηκε βέβαιο, η
ισοτιµία εκτινάχθηκε και στις 30/9 έκλεισε στο
1,35 (30/8: 1,324), καταγράφοντας υψηλό οκτώ
µηνών.
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Τις πρώτες µέρες του Οκτωβρίου η τιµή του χρυσού
καταγράφει σηµαντικές απώλειες, καθώς το
αδιέξοδο στις διαπραγµατεύσεις στις ΗΠΑ οδήγησε
σε κυβερνητικό shutdown και στο φόβο των
επενδυτών για επιπτώσεις στη ζήτηση του χρυσού.

Τιµή χρυσού, 31/12/2012 - 4/10/2013

31/12/2012

Στις αρχές Σεπτεµβρίου και µετά την αποφυγή της
στρατιωτικής επέµβασης των ΗΠΑ στη Συρία, η τιµή
του χρυσού ακολούθησε πτωτική τάση. Ενδεικτικά
στις 13/9 η τιµή κλεισίµατος ήταν 1.314,29
δολ./ουγγιά, ενώ στις 18/9 έκλεισε στα 1.300,45
δολ./ουγγιά, καταγράφοντας τη χαµηλότερη τιµή
κλεισίµατος του µήνα. Μετά την απόφαση της Fed
να διατηρήσει αµετάβλητο το πρόγραµµα αγορών
οµολόγων που έχει δροµολογήσει για την τόνωση
της οικονοµίας, η τιµή του χρυσού κατέγραψε
κινήθηκε ανοδικά για µερικές ηµέρες, κλείνοντας
τελικώς στις 30/9 στα 1.335,94 δολ./ουγγιά.
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Από τις 27/9 και µέχρι τις πρώτες µέρες του
Οκτωβρίου οι επενδυτές τήρησαν στάση αναµονής,
παρακολουθώντας τις διαπραγµατεύσεις για τον
οµοσπονδιακό προϋπολογισµό και το ανώτατο όριο
του χρέους των ΗΠΑ, οι οποίες τελικά οδήγησαν στο
λεγόµενο κυβερνητικό shutdown. Αποτέλεσµα ήταν
στις 30/9 η τιµή του πετρελαίου να φθάσει στο
χαµηλό επίπεδο των 102,3 δολ./βαρέλι.

Τιµή πετρελαίου Crude, 31/12/2012 - 4/10/2013

31/12/2012

Πτωτικά κινήθηκε σε όλη τη διάρκεια του
Σεπτεµβρίου η τιµή του πετρελαίου. Μέχρι τα µέσα
του µήνα αµβλύνθηκαν -και εν συνεχεία
εξαλείφτηκαν πλήρως- όλα τα σενάρια περί
στρατιωτικής επέµβασης των ΗΠΑ στη Συρία, αλλά
και για πιθανή διακοπή της παραγωγής στη Μ.
Ανατολή σε περίπτωση πολέµου, επηρεάζοντας
αντίστοιχα και την διαµόρφωση της τιµής του
πετρελαίου, η οποία στις 23/9 έκλεισε στα 103,6
δολ./βαρέλι.

Η.Π.Α.
Κυβερνητικό «shutdown»

Καταναλωτική εµπιστοσύνη

Εντολή στις οµοσπονδιακές υπηρεσίες να αρχίσουν
την εκτέλεση των σχεδίων για διακοπή της
λειτουργίας τους (shutdown) έδωσε ο Λευκός Οίκος,
αφού οι διαπραγµατεύσεις της τελευταίας στιγµής
µεταξύ ∆ηµοκρατικών και Ρεπουµπλικάνων δεν
κατέληξαν σε συµφωνία.

Σε χαµηλό πέντε µηνών βρέθηκε τον Σεπτέµβριο η
καταναλωτική εµπιστοσύνη στις ΗΠΑ, καθώς
σύµφωνα µε τα τελικά στοιχεία, ο δείκτης
καταναλωτικής εµπιστοσύνης University of Michigan
/ Thomson Reuters υποχώρησε εκ νέου στις 77,5
µονάδες από τις 82,1 µονάδες τον Αύγουστο.

Το shutdown θα οδηγήσει τις οµοσπονδιακές
υπηρεσίες σε αναστολή ενός µεγάλου µέρους των
δραστηριοτήτων τους έως ότου βρεθεί τρόπος
χρηµατοδότησης,
ενώ
τουλάχιστον
825.000
δηµόσιοι υπάλληλοι από τους 2 εκατ. και πλέον
συνολικά θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ
αποδοχών. Ωστόσο, δεν αναστέλλεται η λειτουργία
ολόκληρης της κυβέρνησης, καθώς υπηρεσίες που
κρίνονται απαραίτητες θα συνεχιστούν, όπως η
εθνική ασφάλεια, τα ταχυδροµεία, οι αεροµεταφορές
και η αστυνοµία. Υπενθυµίζεται ότι το τελευταίο
κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ σηµειώθηκε το
1996 και είχε διαρκέσει 28 ηµέρες.

Στα επιµέρους στοιχεία, ο δείκτης προσδοκιών
υποχώρησε στις 67,8 µονάδες από τις 73,7 µονάδες,
ενώ ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών στις 92,6 από τις
95,2 µονάδες.

Το shutdown δεν αποτελεί το µοναδικό πρόβληµα
της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αφού η διαφωνία των δύο
πλευρών δεν αφορά µόνο τον προϋπολογισµό και το
νόµο υγείας, αλλά και το ανώτατο όριο του χρέους,
καθώς η κυβέρνηση στα µέσα Οκτωβρίου αναµένεται
να αγγίξει το όριο αυτό. Εάν µέχρι τότε δεν έχει
επιτευχθεί συµφωνία, οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να
χρεοκοπήσουν. Σύντοµα αναµένεται να ξεκινήσουν
διαπραγµατεύσεις για το "ταβάνι" του χρέους, οι
οποίες θα µπορούσαν να παρατείνουν το shutdown
για αρκετές εβδοµάδες.

Αγορά κατοικιών
Αύξηση 7,9% σηµείωσαν οι πωλήσεις νεόδµητων
κατοικιών τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, στο εποχιακά
προσαρµοσµένο ετήσιο ρυθµό των 421.000,
σύµφωνα µε το υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ.
Σηµειώνεται ότι οι πωλήσεις του Ιουλίου
αναθεωρήθηκαν πτωτικά και διαµορφώθηκαν στις
490.000 από την αρχική ανακοίνωση των 394.000.
Αντίθετα, πτώση για τρίτο συνεχόµενο µήνα σηµείωσε
τον Αύγουστο ο αριθµός των Αµερικανών που
υπέγραψαν προσύµφωνο για την αγορά υφιστάµενης
κατοικίας. Συγκεκριµένα, ο δείκτης για τις πωλήσεις
κατοικιών σε εκκρεµότητα υποχώρησε 1,6% σε σχέση
µε τον Ιούλιο και διαµορφώθηκε στις 107,7 µονάδες.
Ωστόσο, σε ετήσια βάση, ο δείκτης εξακολουθεί να
σηµειώνει άνοδο 5,8%.

Μεταποιητική δραστηριότητα
Βελτιώθηκε
περαιτέρω
τον
Σεπτέµβριο
ο
µεταποιητικός δείκτης του Institute for Supply
Management (ISM), συνεχίζοντας την ανοδική του
πορεία κινούµενος σε υψηλά 2 ετών. Συγκεκριµένα, ο
δείκτης PMI του ISM τον Σεπτέµβριο αυξήθηκε στις
56,2 από 55,7 µονάδες τον Αύγουστο, ξεπερνώντας
για µια ακόµη φορά τις εκτιµήσεις των αναλυτών, οι
οποίοι τον τοποθετούσαν στις 55 µονάδες.
Στα επιµέρους στοιχεία, ο δείκτης νέων παραγγελιών
σηµείωσε πτώση στις 60,5 µονάδες από 63,2
µονάδες, ο δείκτης απασχόλησης αυξήθηκε στις 55,4
από 53,3 µονάδες, ενώ και ο δείκτης αποθεµάτων
αυξήθηκε στις 50 από τις 47,5 µονάδες.

Ανεργία
Απροσδόκητη, αν και µικρή, αύξηση εµφάνισε ο
αριθµός των εργαζοµένων στις ΗΠΑ που έκαναν
αίτηση πρώτη φορά για επίδοµα ανεργίας, παραµένει
ωστόσο στα χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι
ετών. Συγκεκριµένα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο
Εργασίας, οι αρχικές αιτήσεις για επίδοµα ανεργίας
αυξήθηκαν
κατά
1.000
στο
εποχιακά
προσαρµοσµένο µέγεθος των 308.000 την εβδοµάδα
που ολοκληρώθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου, ενώ οι
προβλέψεις των οικονοµολόγων έκαναν λόγο για
υποχώρηση των αιτήσεων κατά 5.000 στις 314.000
νέες αιτήσεις.
Ο κινητός µέσος όρος τεσσάρων εβδοµάδων
υποχώρησε κατά 3.750 στις 305.000. Αυτό είναι το
χαµηλότερο επίπεδο από το Μάιο του 2007. Τέλος, οι
συνεχιζόµενες αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 104.000
στις 2.925.000 για την εβδοµάδα που ολοκληρώθηκε
στις 21 Σεπτεµβρίου.
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Ευρωζώνη - Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανεργία

Πληθωρισµός
Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία της
Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισµός της Ευρωζώνης τον
Σεπτέµβριο µειώθηκε στο 1,1% από 1,3% που ήταν
τον Αύγουστο, σηµειώνοντας χαµηλό 3,5 ετών και
ενώ οι µέσες εκτιµήσεις τον τοποθετούσαν στο 1,2%.
Στα επιµέρους στοιχεία, ο κλάδος τροφίµων, αλκοόλ
και καπνού σηµείωσε τη µεγαλύτερη ετήσια µεταβολή
το Σεπτέµβριο (2,6% από 3,2% τον Αύγουστο), ενώ
ακολούθησαν ο κλάδος υπηρεσιών (1,5% από 1,4%),
των βιοµηχανικών αγαθών (0,3% από 0,4%) και της
ενέργειας (-0,9% από -0,3%).

Αµετάβλητο για δεύτερο συνεχόµενο µήνα παρέµεινε
το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρώπη, ωστόσο
εξακολουθεί να παραµένει σε υψηλά επίπεδα.
Συγκεκριµένα για το µήνα Αύγουστο, στην Ευρωζώνη
το ποσοστό παρέµεινε στο 12%, ενώ στην Ε.Ε. το
ποσοστό αυτό αγγίζει το 10,9%. Ο συνολικός αριθµός
των ανέργων στην Ε.Ε. τον Αύγουστο ανήλθε σε
26,595 εκατ., εκ των οποίων 19,178 εκατ. άνεργοι
ζουν στις χώρες τις Ευρωζώνης.

Ιταλία
Aντιµέτωπος µε την πολιτική κρίση που προκάλεσε η
απόφαση-σοκ του Σίλβιο Μπερλουσκόνι να αποσύρει
το σύνολο των υπουργών του από την κυβέρνηση
συνασπισµού, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο
Λέτα αποφάσισε να φέρει την ιταλική κεντροδεξιά
ενώπιον των ευθυνών της, ζητώντας ψήφο
εµπιστοσύνης προς την κυβέρνησή του, τη στιγµή που
τα spread των 10ετών οµολόγων εκτινάχθηκαν πάνω
από τις 300 µονάδες βάσεις. Η µίνι-κρίση
αποκλιµακώθηκε σύντοµα και µετά την παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης από τη Γερουσία στην
κυβέρνηση Λέτα, το κόστος δανεισµού της Ιταλίας
επανήλθε στα προηγούµενα επίπεδα.

Πηγή: Eurostat

∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

Σηµαντική βελτίωση κατέγραψε ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος τον Σεπτέµβριο, ενισχύοντας την τάση
των τελευταίων τριών µηνών. Πιο συγκεκριµένα στην Ευρωζώνη ο δείκτης διαµορφώθηκε στις 96,9
µονάδες (+1,6 µονάδες) και στην Ε.Ε. στις 100,6 µονάδες (+2,4 µονάδες), ξεπερνώντας το µακροχρόνιο
µέσο όρο για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2011. Τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
όλοι οι επιµέρους δείκτες παρουσίασαν βελτίωση, µε κυριότερους το δείκτη των κατασκευών (+4,4 και +2,7
µονάδες αντίστοιχα) και του λιανικού εµπορίου (+3,6 και +2,4 µονάδες αντίστοιχα).
Η σηµαντική βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος αποδίδεται κυρίως στις πιο αισιόδοξες εκτιµήσεις
αναφορικά µε την τρέχουσα πορεία των εργασιών καθώς και στην ανοδική αναθεώρηση του επιπέδου των
παραγγελιών και των αποθεµάτων.
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

2013
Μάιος
90,8
89,5
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Ιούν.
92,6
91,3

Ιούλ.
95,0
92,5

Αύγ.
98,2
95,3
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Σεπτ.
100,6
96,9

Ελλάδα
Εκταµίευση δόσης Οκτωβρίου

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισµού

Σε εκκρεµότητα παραµένει η εκταµίευση της υποδόσης του Οκτωβρίου ύψους 1 δισ. ευρώ, καθώς
στα τέλη Σεπτεµβρίου η αποστολή των
αξιωµατούχων της Τρόικα στην Ελλάδα προχώρησε
σε προσωρινή παύση των διαπραγµατεύσεων και
της αξιολόγησης του ελληνικού οικονοµικού
προγράµµατος, σηµειώνοντας όµως σε σχετική
ανακοίνωση
ότι σηµειώθηκε
ικανοποιητική
πρόοδος.

Σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία εκτέλεσης
του κρατικού προϋπολογισµού, σε τροποποιηµένη
ταµειακή βάση, για το οκτάµηνο Ιαν. - Αυγ. 2013
παρουσιάστηκε έλλειµµα στο ισοζύγιο ύψους 2.502
εκατ. ευρώ, έναντι ελλείµµατος 12.484 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο διάστηµα του 2012 και στόχου για
έλλειµµα 7.833 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσµα,
δηµιουργήθηκε πρωτογενές πλεόνασµα ύψους
2.861 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείµµατος
1.414 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο το
2012. Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονοµικών για το διάστηµα Ιαν. – Αυγ.
2013 προκύπτουν τα εξής:
- Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισµού ανήλθε σε 34.893 εκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.906 εκατ. ευρώ
έναντι του στόχου των 32.987 εκατ. ευρώ.
- Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού ανήλθαν
σε 37.395 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται
µειωµένες κατά 3.425 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου.

Για την εκταµίευση της δόσης του Οκτωβρίου
παραµένουν
ανολοκλήρωτα
κάποια
προαπαιτούµενα, ενώ προέκυψε συµφωνία για την
ύπαρξη οριακού πρωτογενούς πλεονάσµατος
περίπου 100 εκ. ευρώ για το 2013. Πιο
συγκεκριµένα, η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε:
α) να έχει προχωρήσει ήδη στο κλείσιµο των
αµυντικών βιοµηχανιών, β) να έχει ολοκληρώσει το
πρώτο κύµα κινητικότητας, το οποίο υπολείπεται
κατά 1.500 δηµοσίους υπαλλήλους, γ) να έχει
προωθήσει ρύθµιση για την αποπληρωµή των
οφειλών του ∆ηµοσίου προς την ΕΥ∆ΑΠ και την
ΕΥΑΘ και δ) να έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση
του Κώδικα των ∆ικηγόρων.
Η Τρόικα βάσει προγραµµατισµού θα πρέπει να
επιστρέψει στην Αθήνα µετά το Ecofin της 15ης
Οκτωβρίου για να ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις
στο θέµα του «δηµοσιονοµικού κενού» για το 2014,
το οποίο εντοπίζεται στα ασφαλιστικά ταµεία, λόγω
αδυναµίας είσπραξης εισφορών, στις ∆ΕΚΟ και
στην εισπραξιµότητα του νέου φόρου ακινήτων.

∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

Αξιολόγηση S&P
Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s
επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Β-/Β για την Ελλάδα
και το outlook σε σταθερό. Σύµφωνα µε την
ανακοίνωση του οίκου, η µείωση του ελλείµµατος
τρεχουσών συναλλαγών, η δηµοσιονοµική εξυγίανση
και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αποτελούν
σηµάδια σταθεροποίησης της οικονοµίας. Επιπλέον,
ο οίκος αναµένει συρρίκνωση κατά 4% του
ελληνικού ΑΕΠ το 2013 και κατά 1% το 2014, ενώ
το 2015 το ΑΕΠ αναµένεται να εµφανίσει ανάπτυξη
της τάξης του 1%.

Ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα το Σεπτέµβριο παρουσίασε βελτίωση κατά 3,9 µονάδες
φθάνοντας τις 93,1 µονάδες. Στη βελτίωση του κλίµατος συντέλεσαν ο επιµέρους δείκτης των
κατασκευών (+12,4 µονάδες) και της βιοµηχανίας (+5,4 µονάδες), αποτυπώνοντας την ανάκαµψη στις
προσδοκίες των επιχειρήσεων, κυρίως λόγω των θετικότερων εξελίξεων σχετικά µε την επιβράδυνση της
ύφεσης. Αισθητή βελτίωση κατά 4,4 µονάδες παρουσίασε και ο επιµέρους δείκτης της καταναλωτικής
εµπιστοσύνης, υποδηλώνοντας την πεποίθηση ότι το οικονοµικό κλίµα δείχνει σηµάδια σταθεροποίησης.
Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης σηµείωσε µικρή βελτίωση τόσο στην Ε.Ε. (+1,1 µονάδες) όσο και
στην Ευρωζώνη (+0,7 µονάδες).

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
EE
-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

2013
Μάιος
93,8

Ιούν.
93,5

2013
Μάιος
-63,4
-20,2
-21,9

Ιούν.
-66,5
-17,5
-18,8
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-15,6
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-72,2
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∆ιεθνή Χρηµατιστήρια
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∆ιακύµανση ∆είκτη S&P, 31/12/2012 – 3/10/2013
2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

Οι κύριοι ευρωπαϊκοί δείκτες κατέγραψαν
σηµαντικά κέρδη. Οι χρηµατιστηριακές αγορές της
Γερµανίας και Γαλλίας, ήτοι των χωρών που
παρουσίασαν στο β’ τρίµηνο τα µεγαλύτερα
ποσοστά ανάπτυξης στην ευρωζώνη, κατέγραψαν
και τις υψηλότερες επιδόσεις τον Σεπτέµβριο.

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

31/12/2012

31/3/2013

30/6/2013

30/9/2013

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

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
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Μεταβολή
από
31/12/2012
15,46%
17,91%
24,90%
9,57%
12,90%
13,80%
13,19%
17,59%
39,06%
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Κατά την τελευταία εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου, το
ενδιαφέρον
µετατοπίσθηκε
στις
πολιτικές
αποφάσεις που κλήθηκε να λάβει το αµερικάνικο
νοµοθετικό σώµα για την συνέχιση της
χρηµατοδότησης των οµοσπονδιακών υπηρεσιών
και την αύξηση του ορίου στο οµοσπονδιακό χρέος.

4000

31/12/2012

Το
κρίσιµο
σηµείο
για
τους
επενδυτές
προσδιορίσθηκε για ένα ακόµη µήνα στην
νοµισµατική πολιτική της Οµοσπονδιακής Τράπεζας
και συγκεκριµένα στην απόφαση που θα λάµβανε
στα µέσα του µήνα για την –πιθανή– έναρξη της
περιστολής
του
προγράµµατος
πιστωτικής
χαλάρωσης. Η απόφαση της Οµοσπονδιακής
Τράπεζας να διατηρήσει αµετάβλητο για τον µήνα
Σεπτέµβριο το µηνιαίο πρόγραµµα αγοράς 85 δισ.
δολ. αποτέλεσε θετική έκπληξη για την επενδυτική
κοινότητα, η οποία ανέµενε την µηνιαία µείωση του
κατά 10 δισ. δολ. τουλάχιστον.

∆ιακύµανση ∆είκτη Nasdaq, 31/12/2012 – 3/10/2013

31/12/2012

Οι επιδόσεις των διεθνών κεφαλαιαγορών, µε την
ολοκλήρωση του γ’ τριµήνου επανήλθαν σε θετική
τροχιά, µε τους βασικούς χρηµατιστηριακούς
δείκτες των ΗΠΑ να καταγράφουν σε επιµέρους
ηµερήσιες συνεδριάσεις ιστορικά υψηλά. Οι
πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις στην αρχή του
µήνα υπήρξαν καθησυχαστικές για τις διεθνείς
αγορές. Σε πολιτικό επίπεδο, η καθυστέρηση στην
λήψη αποφάσεων και η ανάδειξη εναλλακτικών
προτάσεων έναντι της στρατιωτικής επέµβασης
στην Συρία διαµόρφωσαν αγοραστικές τάσεις στα
χρηµατιστήρια, πιέζοντας παράλληλα την τιµή του
πετρελαίου και τις µετοχές των ενεργειακών
εταιριών.

Ελλάδα - Χρηµατιστήριο Αθηνών
Για τρίτο συνεχόµενο µήνα η ελληνική
κεφαλαιαγορά κατέγραψε κέρδη, µε τον Γενικό
∆είκτη του Χ.Α. και τον δείκτη υψηλής
κεφαλαιοποίησης FTSE25 να καταγράφουν διψήφια
ποσοστά ανόδου (12,7% και 11,3% αντίστοιχα).
Χαρακτηριστικό
στοιχείο
του
αγοραστικού
ενδιαφέροντος αποτελεί το γεγονός ότι από το
σύνολο των ηµερησίων συνεδριάσεων του
Σεπτεµβρίου, µόλις πέντε από αυτές έκλεισαν µε
απώλειες για τον Γενικό ∆είκτη, ενώ παράλληλα
ξεπεράστηκε το ψυχολογικό όριο των 1.000
µονάδων.

Γενικός ∆είκτης, 31/12/2012 – 3/10/2013
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27/9/2013
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1/3/2013
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31/12/2012

31/3/2013

30/6/2013

30/9/2013

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

1.014,06
343,39
1.040,31
824,61
149,58
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Εντός του µηνός, υπήρξε η απόφαση του οίκου
FTSE για διατήρηση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
στην κατηγορία των αναπτυγµένων αγορών έναντι
υποβάθµισης του στην χαµηλότερη κατάταξη των
αναπτυσσόµενων αγορών. Η εξέλιξη αυτή πιστοποιεί
από την µια πλευρά την υψηλή κατάταξη, την
ωρίµανση και το αντίστοιχο κύρος για την ελληνική
κεφαλαιαγορά σε περίοδο που διέρχεται βαθιά
ύφεση η ελληνική οικονοµία, από την άλλη όµως
στερεί ενδεχοµένως την εισροή κεφαλαίων από
επενδυτικά σχήµατα που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία των αναπτυσσόµενων αγορών.

400

30/1/2013

Θετικό κλίµα και ενίσχυση του ενδιαφέροντος για
την ελληνική κεφαλαιαγορά από διαχειριστές
µεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων υπήρξε κατά τη
διάρκεια του πρόσφατου roadshow που διενήργησε
η ΕΧΑΕ στο Λονδίνο, όπου πραγµατοποιήθηκε
τριπλάσιος αριθµός συναντήσεων σε σχέση µε
αντίστοιχες πρωτοβουλίες προηγούµενων ετών.

∆είκτης Τραπεζών, 31/12/2012 - 3/10/2013

31/12/2012

Σε µεγάλο βαθµό, ο όγκος των συναλλαγών
διακινήθηκε σε µετοχές που συνθέτουν τον δείκτη
υψηλής κεφαλαιοποίησης, µε τον τραπεζικό δείκτη
να συνεισφέρει σε µικρότερο ποσοστό, καθώς τα
κέρδη
που
κατέγραψε
τον
Σεπτέµβριο
υπολογίζονται σε 5,1% και αποτελούν µέρος της
αντίστοιχης υψηλής κερδοφορίας του 14,2% που
σηµείωσε ο τραπεζικός δείκτης τον Αύγουστο.

31/12/2012

600

Μεταβολή
από
31/12/2012
11,69%
10,89%
-8,20%
11,82%
-33,90%
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Ελλάδα - Αµοιβαία Κεφάλαια
Το συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ,
διαµορφώθηκε στα 5,81 δισ. ευρώ από 5,98 δισ.
ευρώ τον προηγούµενο µήνα, µειωµένο κατά
-2,85% ή -170,3 εκατ. ευρώ, µε καθαρές εκροές
κεφαλαίων της τάξης των -460,4 εκατ. ευρώ.
∆εδοµένου του όγκου των εκροών και της µείωσης
του συνολικού ενεργητικού, τεκµαίρεται ότι το
αποτέλεσµα της διαχείρισης ήταν θετικό.
Οι µεγαλύτερες εκροές παρατηρήθηκαν στα
Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου (-345,79 εκατ. ευρώ)
γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά σε εξαγορές σε
ένα Α/Κ τραπεζικής ΑΕ∆ΑΚ. Μεγάλες εκροές
σηµειώθηκαν, για 2Ο συνεχόµενο µήνα, στα ∆ιεθνή
Οµολογιακά Α/Κ (-89,48 εκατ. ευρώ).
Τα θετικά νέα για τις αγορές από τη συνέχιση του
προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης της Fed,
οδήγησαν τις αγορές σε υψηλότερα επίπεδα και το
ενδιαφέρον των επενδυτών είναι τώρα στραµµένο
στη συζήτηση για τα δηµοσιονοµικά ζητήµατα των
ΗΠΑ, µε κορύφωση την απόφαση για αύξηση του
ορίου του δηµοσίου χρέους στις 17 Οκτωβρίου.

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 30/9/2013
Funds of
Funds
8,5%

Σύνθετα
13,1%

Μικτά
17,9%

∆ιαχείρισης
∆ιαθεσίµων
14,5%

Μετοχικά
25,7%

Οµολογιακά
20,3%

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)

31/8/2013
(3)

30/9/2013
(4)

Μεταβολή
(4)/(1)

Μεταβολή
(4)/(3)

1.061.283.395

954.151.034

838.524.738

845.502.173

-20,33%

0,83%

1.344.391.062
1.293.195.719

1.379.008.607
1.323.345.527

1.385.499.487
1.235.974.726

1.494.541.966
1.181.751.321

11,17%
-8,62%

7,87%
-4,39%

871.373.687

927.649.608

952.600.032

1.037.958.820

19,12%

8,96%

504.990.631
872.471.326

479.761.622
1.113.496.098

476.371.614
1.094.899.922

494.531.572
759.281.488

-2,07%
-12,97%

3,81%
-30,65%

5.947.705.820

6.177.412.496

5.983.870.519

5.813.567.340

-2,26%

-2,85%

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.
Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών – Σεπτέµβριος 2013

9

