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   Σχόλιο Αγοράς

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την εβδομάδα που πέρασε στάθηκαν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, 

ύστερα από την ένταση μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας μετά από την επίσκεψη Αμερικανίδας αξιωματούχου 

στην Ταιβάν. 

Θετικά νέα για την αγορά αποτέλεσε η μέτρηση του Δείκτη ISM Υπηρεσιών του Ιουλίου, όπου 

στάθηκε πάνω από τις εκτιμήσεις αλλά και από τον προηγούμενο μήνα ενώ βρίσκεται σε επίπεδο 

ανάπτυξης (56,7), καταδεικνύοντας πως ο κλάδος στις ΗΠΑ είναι ανθεκτικός παρά τις έντονες 

πληθωριστικές πιέσεις. Αντίθετα, πτώση σημείωσε ο αντίστοιχος δείκτης της Ευρωζώνης τον 

Ιούλιο, αν και στάθηκε πάνω από τις εκτιμήσεις, ενώ βρίσκεται και αυτός σε επίπεδο ανάπτυξης 

(51,2). Παρά την ανάπτυξη στις υπηρεσίες, ο ενοποιημένος δείκτης έπεσε τον Ιούλιο στο 49, από 

το 52 του Ιουνίου, προετοιμάζοντας για πιθανή συρρίκνωση στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Σημαντική υποχώρηση καταγράφει το πετρέλαιο με το συμβόλαιο του WTI να πέφτει στα $89 τη 

Παρασκευή, ανακουφίζοντας ελαφρώς από την πίεση τιμών που προέρχεται από την ενέργεια. 

Αντίθετα το συμβόλαιο του Ευρωπαϊκού φυσικού αερίου διατηρείται κοντά στα υψηλά επίπεδα.

   

Στις χρηματιστηριακές αγορές, Θετικό ήταν το πρόσημο για τον S&P 500 σε εβδομαδιαία βάση 

καθώς από τις 432 εταιρείες που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα το 78% έδωσε θετική 

έκπληξη στα κέρδη, έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών. Ο δείκτης έκλεισε με 0,36% απόδοση 

ενώ ο Nasdaq υπεραπέδωσε με 2,15% άνοδο (Dow Jones -0,13%). Μικτά πρόσημα έδωσε η 

Ευρώπη στην εβδομάδα, με αποτέλεσμα ο EUROSTOXX 600 να κλείσει με μεταβολή -0,59%. Στην 

Ελλάδα, η αναταραχή στη πολιτική σκηνή διέκοψε την ανοδική κίνηση του ΧΑ, με αποτέλεσμα 

στις 2 τελευταίες συνεδριάσεις να δεχθεί πιέσεις. Η εβδομαδιαία μεταβολή του Γενικού Δείκτη 

στάθηκε στο -0,21%.  

Ύστερα από την έντονη πτώση των ομολογιακών αποδόσεων το προηγούμενο διάστημα, στις 

τελευταίες συνεδριάσεις κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά. Το Ιταλικό και Ελληνικό ομόλογο 10ετούς 

διάρκειας αποδίδουν κοντά στο 3%, ενώ το Bund βρίσκεται στο 0,89%. Τα πολύ θετικά νούμερα 

της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ βοηθούν σε ακόμα μια μεγάλη αύξηση της FED τον Σεπτέμβριο, 

πιθανώς κατά 0,75% σύμφωνα με μέλη της. Το 10ετές US Treasury αποδίδει σήμερα 2,79%.

 Αποδόσεις Ευρώ σε σχέση με τα κύρια νομίσματα  (5/8/2022)

ΠενταετίαΤριετίαΕτήσιαΤριμήνουΜηνός

05/07/2022 05/05/2022 05/08/2021 05/08/2019 04/08/201731/12/2021

Αρχή ΈτουςΕβδομάδας

29/07/202205/08/2022

Ισοτιμία 1 Ευρώ

AUD -2,72% -0,64% -7,88% -10,93% -0,78%-5,88% 0,72% 1,4735

CAD -1,68% -2,41% -11,19% -10,92% -11,54%-8,35% 0,70% 1,3169

CHF -1,44% -5,68% -8,80% -10,15% -14,50%-5,67% 0,59% 0,9791

GBP -1,83% -0,99% -0,85% -8,55% -6,58% 0,36% 0,45% 0,8435

HKD -0,57% -3,11% -13,23% -9,07% -13,17%-9,83%-0,36% 7,9936

JPY -1,14%  0,29%  6,03%  15,80%  5,50% 5,07% 0,94% 137,4807

NOK -3,71% -0,12% -4,56% -0,22%  6,65%-0,52% 0,88% 9,9744

NZD -2,09% -0,38% -2,57% -4,64%  2,85%-1,89% 0,39% 1,6342

SEK -3,50% -0,63%  2,16% -3,25%  8,60% 1,18% 0,36% 10,4158

USD -0,61% -3,12% -14,04% -9,17% -13,51%-10,44%-0,36% 1,0183

   Αποδόσεις Δεικτών σε τοπικό νόμισμα από 31/12/2020

   Μετοχές
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DJ STOXX 50 € PR -
Ευρώπη

MSCI Emerging Markets
- Αν. Αγορές

MSCI WORLD - Διεθνή

S&P 500 - Αμερική

   Κρατικά Ομόλογα
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Citigroup EuroBIG All -
Διεθνή

Citigroup Europe WGBI
EUR - Ευρώπη

Citigroup Global
Emerging Market
Sovereign TR USD - Αν.
Αγορές

Citigroup US GBI All
Maturities LC - Αμερική

   Εταιρικά Ομόλογα
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Citigroup EuroBIG
Corporate - Ευρώπη

Citigroup WorldBIG
Corporate USD -
Αμερική

   Εμπορεύματα
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Bloomberg Commodity -
Διεθνή

 Η σκιασμένη περιοχή παρουσιάζει το διάστημα από 30/7/2022 έως 5/8/2022
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 Αποδόσεις Κατηγοριών Ενεργητικού σε τοπικό νόμισμα (5/8/2022)

5/8/20195/8/20215/5/202205/07/2022

Πενταετία 

από

Τριετία   απόΕτήσια   απόΤριμήνου 

από

Μηνός   από Αρχή Έτους 

από

31/12/2021

Εβδομάδας 

από

29/07/202205/08/2022

Τιμή Δείκτη 

την

4/8/2017

  Μετοχές

Διεθνή

MSCI WORLD (USD)  7,76% -1,15% -11,29%  31,22%  39,86%-14,84% 0,21% 2.752,06

Ευρώπη

DJ STOXX 50 € PR (EUR)  7,42%  0,08%  0,75%  19,62%  16,62%-4,64%-0,58% 3.641,20

Xetra DAX - Γερμανία (EUR)  9,46% -2,36% -13,79%  16,43%  10,38%-14,55% 0,67% 13.573,93

CAC-40 - Γαλλία (EUR)  11,69%  1,63% -4,55%  23,48%  24,39%-9,52% 0,37% 6.472,35

IBEX-35 - Ισπανία (EUR)  2,62% -3,16% -7,57% -6,94% -23,37%-6,26% 0,14% 8.168,00

FTSE MIB - Ιταλία (EUR)  9,09% -4,94% -12,00%  8,73%  2,97%-17,41% 0,81% 22.586,88

Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Ελλάδα 

(EUR) 

 8,92% -4,42% -5,99% -0,23%  2,38%-4,94%-0,21% 849,23

Αμερική

S&P 500 - ΗΠΑ (USD)  8,19% -0,04% -6,41%  45,71%  67,36%-13,03% 0,36% 4.145,19

Αν. Αγορές

MSCI Emerging Markets (USD)  1,15% -5,28% -22,86%  3,07% -6,03%-18,60% 0,91% 1.002,87

  Κρατικά Ομόλογα

Διεθνή

Citigroup EuroBIG All (EUR)  2,46%  0,27% -11,24% -9,15% -1,47%-8,93%-0,50% 226,65

Ευρώπη

Citigroup Europe WGBI EUR 

(EUR) 

 2,61%  0,42% -12,18% -8,56%  0,08%-9,62%-0,51% 879,98

Αμερική

Citigroup US GBI All 

Maturities LC (USD) 

-0,39%  0,89% -9,57% -3,54%  4,05%-8,50%-0,89% 852,16

Αν. Αγορές

Citigroup Global Emerging 

Market Sovereign TR USD 

 3,45% -2,13% -19,71% -14,31% -5,64%-17,94% 1,47% 766,44

  Εταιρικά Ομόλογα

Ευρώπη

Citigroup EuroBIG Corporate 

(EUR) 

 3,02% -0,29% -10,35% -7,43% -1,65%-8,61%-0,51% 232,98

Αμερική

Citigroup WorldBIG Corporate 

USD (USD) 

 1,72% -0,74% -16,74% -6,67%  0,17%-14,29%-0,79% 270,61

  Εμπορεύματα

Διεθνή

Bloomberg Commodity (USD)  5,35% -10,99%  23,66%  53,52%  41,52% 18,84%-3,26% 117,85

 Οικονομικά Νέα

 Ευρώπη - Μακροοικονομία

Moody's: Αδύναμη η Ελλάδα μπροστά στο "φάντασμα" του στασιμοπληθωρισμού

Ενώ η Ελλάδα φαίνεται να είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε ένα σενάριο επίμονα υψηλού πληθωρισμού σε σχέση με τις 

υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, οι δυνατότητες πολιτικής για την καταπολέμηση ενός στασιμοπληθωριστικού 

κύκλου είναι από τις πιο αδύναμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προειδοποιεί ο οίκος αξιολόγησης Moody’s. Η εισβολή 

της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει επιδεινώσει την κατάσταση στο μέτωπο της ζήτησης και της προσφοράς και ώθησε τον 

πληθωρισμό σε επίπεδα που δεν παρατηρήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όπως 

επισημάνει ο οίκος σε σημερινή του ανάλυση.

Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή στην ΕΕ έφτασε στο 9,6% τον Ιούνιο του 2022, το οποίο είναι το υψηλότερο επίπεδο 

από το 1983. Αν και τα παγκόσμια ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας που ευθύνονται εν μέρει για την πρόσφατη 

άνοδο των τιμών έχουν μετριαστεί ελαφρώς, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναφέρουν μεγάλες ελλείψεις εξοπλισμού 

και υλικών. Αν και δεν είναι το βασικό σενάριο της Moody’s, ωστόσο η πλήρης διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου 

από τη Ρωσία πιθανότατα θα εντείνει αυτές τις πιέσεις, θα αποδυναμώσει την οικονομική δραστηριότητα και θα αυξήσει 

τον κίνδυνο ενός στασιμοπληθωριστικού περιβάλλοντος.

Με βάση την ασθενέστερη οικονομική τους ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη έκθεση σε έναν "ριζωμένο" πληθωρισμό και τις 

περιορισμένες δυνατότητες πολιτικής, τα κράτη της Νότιας Ευρώπης εμφανίζονται περισσότερο εκτεθειμένα σε ένα 

σενάριο στασιμοπληθωρισμού, το οποίο είναι κατά την άποψη της Moody’s, μια πολυετής περίοδος κατά την οποία ο 

πληθωρισμός παραμένει σημαντικά υψηλότερος από τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 

παραμένει σημαντικά χαμηλότερη, στο μηδέν ή κοντά στο μηδέν. Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνουν τα επιτόκια ως απάντηση στον πληθωρισμό, αλλά η επιβράδυνση της 

οικονομικής ανάπτυξης, τα αυξημένα βάρη χρέους και η απόκλιση του οικονομικού κύκλου θα περιπλέξουν τις 

προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

"Αν και η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια, ο ενδεικτικός κανόνας Taylor υποδηλώνει ότι η νομισματική πολιτική της είναι πολύ 

επεκτατική για τις τρεις κύριες οικονομίες της ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ συνολικά. Εάν οι ενέργειές της συνεχίσουν να 

υστερούν έναντι της Fed, το ευρώ θα μπορούσε να συνεχίσει να υποτιμάται και να τροφοδοτεί περαιτέρω τον 

πληθωρισμό", όπως προειδοποιεί η Moody’s. Η Νότια Ευρώπη είναι σε κάθε περίπτωση περισσότερο εκτεθειμένη σε ένα 

σενάριο στασιμοπληθωρισμού. Η Μάλτα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Κροατία, είναι πιο ευάλωτες επειδή 

είναι πιο πιθανό να δουν τις μεταβατικές αυξήσεις τιμών να γίνονται μόνιμες και να έχουν σχετικά χαμηλές δυνατότητες 

πολιτικής. Παρόλο που η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία είναι λιγότερο ευάλωτες στον πληθωρισμό, τα ήδη υψηλά 

επίπεδα χρέους, η όλο και μεγαλύτερη έκθεση σε κυμαινόμενα επιτόκια και οι σημαντικές πληρωμές κεφαλαίου και 

τόκων που έχουν τους επόμενους 12 μήνες, αυξάνουν τους κινδύνους.

Τέλος όπως τονίζει ο οίκος, η Ελλάδα και η Ρουμανία φαίνεται να είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε ένα σενάριο 

"ριζωμένου" πληθωρισμού, ωστόσο οι δυνατότητες πολιτικής για την καταπολέμηση ενός στασιμοπληθωριστικού κύκλου 

είναι από τις πιο αδύναμες στην Ε.Ε.

Κατρακυλά η στερλίνα μετά την ηχηρή αύξηση επιτοκίων της BoE

Πτώση καταγράφει η στερλίνα μετά την ηχηρή αύξηση επιτοκίων στην οποία προχώρησε πριν από λίγο η Τράπεζα της 

Αγγλίας, τη μεγαλύτερη από το 1995, στην προσπάθειά της να τιθασεύσει τον πληθωρισμό που αναμένεται να τους 

επόμενους μήνες να υπερβεί το 13%.Ειδικότερα, η BoE αύξησε το επιτόκιό της κατά 50 μονάδες βάσης στο 1,75%, ενώ 

προειδοποίησε ότι η βρετανική οικονομία βρίσκεται στο κατώφλι μακράς ύφεσης. Αμέσως μετά την αύξηση των 

επιτοκίων η στερλίνα γύρισε σε πτωτική τροχιά, υποχωρώντας κατά 0,2% στο 1,2122 έναντι του δολαρίου, διαγράφοντας 

την άνοδο κατά 0,3% στα 1,2184 δολάρια που κατέγραψε λίγο πριν την ανακοίνωσε της BoE. Η στερλίνα ημειώνει επίσης 

απώλειες 0,5% έναντι του ευρώ. Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε ότι η οικονομία της χώρας θα αρχίσει να 

συρρικνώνεται το τελευταίο τρίμηνο του 2022, τάση που θα συνεχιστεί και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, καθιστώντας 

την επικείμενη ύφεση τη μακροβιότερη μετά από αυτήν που ακολούθησε τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009. 

Παράλληλα, εκτιμά ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανόν να κορυφωθεί στο 13,3% τον Οκτώβριο -που θα είναι το υψηλότερο 

επίπεδο από το 1980- λόγω κυρίως της αύξησης των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην 

Ουκρανία. Στις προηγούμενες εκτιμήσεις της έκανε λόγο για κορύφωση του πληθωρισμού πάνω από το 11% και για 

σχεδόν μηδενική ανάπτυξη της οικονομίας μέχρι τουλάχιστον το 2025.
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Οικονομικά Νέα

 Ευρώπη - Μακροοικονομία

Moody's: Αδύναμη η Ελλάδα μπροστά στο "φάντασμα" του στασιμοπληθωρισμού

Ενώ η Ελλάδα φαίνεται να είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε ένα σενάριο επίμονα υψηλού πληθωρισμού σε σχέση με 

τις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, οι δυνατότητες πολιτικής για την καταπολέμηση ενός 

στασιμοπληθωριστικού κύκλου είναι από τις πιο αδύναμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προειδοποιεί ο οίκος 

αξιολόγησης Moody’s. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει επιδεινώσει την κατάσταση στο μέτωπο της 

ζήτησης και της προσφοράς και ώθησε τον πληθωρισμό σε επίπεδα που δεν παρατηρήθηκαν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όπως επισημάνει ο οίκος σε σημερινή του ανάλυση.

Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή στην ΕΕ έφτασε στο 9,6% τον Ιούνιο του 2022, το οποίο είναι το υψηλότερο 

επίπεδο από το 1983. Αν και τα παγκόσμια ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας που ευθύνονται εν μέρει για την 

πρόσφατη άνοδο των τιμών έχουν μετριαστεί ελαφρώς, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναφέρουν μεγάλες 

ελλείψεις εξοπλισμού και υλικών. Αν και δεν είναι το βασικό σενάριο της Moody’s, ωστόσο η πλήρης διακοπή των 

προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία πιθανότατα θα εντείνει αυτές τις πιέσεις, θα αποδυναμώσει την 

οικονομική δραστηριότητα και θα αυξήσει τον κίνδυνο ενός στασιμοπληθωριστικού περιβάλλοντος.

Με βάση την ασθενέστερη οικονομική τους ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη έκθεση σε έναν "ριζωμένο" πληθωρισμό και 

τις περιορισμένες δυνατότητες πολιτικής, τα κράτη της Νότιας Ευρώπης εμφανίζονται περισσότερο εκτεθειμένα σε 

ένα σενάριο στασιμοπληθωρισμού, το οποίο είναι κατά την άποψη της Moody’s, μια πολυετής περίοδος κατά την 

οποία ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά υψηλότερος από τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ η αύξηση του 

πραγματικού ΑΕΠ παραμένει σημαντικά χαμηλότερη, στο μηδέν ή κοντά στο μηδέν. Οι περισσότερες κεντρικές 

τράπεζες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνουν τα επιτόκια ως απάντηση στον 

πληθωρισμό, αλλά η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, τα αυξημένα βάρη χρέους και η απόκλιση του 

οικονομικού κύκλου θα περιπλέξουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

"Αν και η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια, ο ενδεικτικός κανόνας Taylor υποδηλώνει ότι η νομισματική πολιτική της είναι 

πολύ επεκτατική για τις τρεις κύριες οικονομίες της ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ συνολικά. Εάν οι ενέργειές της 

συνεχίσουν να υστερούν έναντι της Fed, το ευρώ θα μπορούσε να συνεχίσει να υποτιμάται και να τροφοδοτεί 

περαιτέρω τον πληθωρισμό", όπως προειδοποιεί η Moody’s. Η Νότια Ευρώπη είναι σε κάθε περίπτωση 

περισσότερο εκτεθειμένη σε ένα σενάριο στασιμοπληθωρισμού. Η Μάλτα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Σλοβενία 

και η Κροατία, είναι πιο ευάλωτες επειδή είναι πιο πιθανό να δουν τις μεταβατικές αυξήσεις τιμών να γίνονται 

μόνιμες και να έχουν σχετικά χαμηλές δυνατότητες πολιτικής. Παρόλο που η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία είναι 

λιγότερο ευάλωτες στον πληθωρισμό, τα ήδη υψηλά επίπεδα χρέους, η όλο και μεγαλύτερη έκθεση σε 

κυμαινόμενα επιτόκια και οι σημαντικές πληρωμές κεφαλαίου και τόκων που έχουν τους επόμενους 12 μήνες, 

αυξάνουν τους κινδύνους.

Τέλος όπως τονίζει ο οίκος, η Ελλάδα και η Ρουμανία φαίνεται να είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε ένα σενάριο 

"ριζωμένου" πληθωρισμού, ωστόσο οι δυνατότητες πολιτικής για την καταπολέμηση ενός στασιμοπληθωριστικού 

κύκλου είναι από τις πιο αδύναμες στην Ε.Ε.

Κατρακυλά η στερλίνα μετά την ηχηρή αύξηση επιτοκίων της BoE

Πτώση καταγράφει η στερλίνα μετά την ηχηρή αύξηση επιτοκίων στην οποία προχώρησε πριν από λίγο η Τράπεζα 

της Αγγλίας, τη μεγαλύτερη από το 1995, στην προσπάθειά της να τιθασεύσει τον πληθωρισμό που αναμένεται να 

τους επόμενους μήνες να υπερβεί το 13%.Ειδικότερα, η BoE αύξησε το επιτόκιό της κατά 50 μονάδες βάσης στο 

1,75%, ενώ προειδοποίησε ότι η βρετανική οικονομία βρίσκεται στο κατώφλι μακράς ύφεσης. Αμέσως μετά την 

αύξηση των επιτοκίων η στερλίνα γύρισε σε πτωτική τροχιά, υποχωρώντας κατά 0,2% στο 1,2122 έναντι του 

δολαρίου, διαγράφοντας την άνοδο κατά 0,3% στα 1,2184 δολάρια που κατέγραψε λίγο πριν την ανακοίνωσε της 

BoE. Η στερλίνα ημειώνει επίσης απώλειες 0,5% έναντι του ευρώ. Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε ότι η 

οικονομία της χώρας θα αρχίσει να συρρικνώνεται το τελευταίο τρίμηνο του 2022, τάση που θα συνεχιστεί και καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 2023, καθιστώντας την επικείμενη ύφεση τη μακροβιότερη μετά από αυτήν που ακολούθησε 

τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009. Παράλληλα, εκτιμά ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανόν να κορυφωθεί 

στο 13,3% τον Οκτώβριο -που θα είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 1980- λόγω κυρίως της αύξησης των τιμών 

της ενέργειας που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στις προηγούμενες εκτιμήσεις της έκανε λόγο 

για κορύφωση του πληθωρισμού πάνω από το 11% και για σχεδόν μηδενική ανάπτυξη της οικονομίας μέχρι 

τουλάχιστον το 2025.

Ευρωζώνη: Συρρικνώθηκε ελαφρώς η επιχειρηματική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη συρρικνώθηκε ελαφρώς τον Ιούλιο για πρώτη φορά από την 

αρχή του προηγουμένου έτους, καθώς οι καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες εν μέσω της αύξησης του κόστους 

διαβίωσης, σύμφωνα με έρευνα που υποδηλώνει ότι οι προοπτικές για την οικονομία είναι δυσοίωνες. Ο σύνθετος 

ΡΜΙ της S&P Global υποχώρησε σε χαμηλό 17 μηνών στις 49,9 μονάδες τον Ιούλιο από τις 52 μονάδες του 

Ιουνίου, αν και διατηρήθηκε υψηλότερα των προκαταρκτικών εκτιμήσεων για 49,4 μονάδες.

"Οι οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης έχουν επιδεινωθεί στην αρχή του γ΄ τριμήνου, με τα τελευταία στοιχεία 

της έρευνας να σηματοδοτούν μια συρρίκνωση του ΑΕΠ τον Ιούλιο", ανέφερε ο Chris Williamson, επικεφαλής 

οικονομολόγος της S&P Global. "Η άνοδος του πληθωρισμού, η αύξηση των επιτοκίων και οι ανησυχίες για τις 

προμήθειες -κυρίως της ενέργειας- έχουν οδηγήσει την παραγωγή και τη ζήτηση, στη μεγαλύτερη πτώση της 

δεκαετίας, χωρίς να περιλαμβάνονται οι μήνες της καραντίνας".

Αν και οι αυξήσεις των τιμών μετριάστηκαν, παρέμειναν υψηλές και ο νέος επιχειρηματικός δείκτης μειώθηκε στις 

47,6 μονάδες από τις 50 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2020. Ο ΡΜΙ που καλύπτει τον 

κλάδο των υπηρεσιών υποχώρησε στις 51,2 μονάδες από τις 53 μονάδες, αν και ήταν υψηλότερα από τις 

εκτιμήσεις για 50,6 μονάδες. Η ζήτηση για υπηρεσίες μειώθηκε καθώς οι καταναλωτές έμειναν σπίτι και οι 

επιχειρήσεις ήταν λιγότερο αισιόδοξες.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών μειώθηκε στις 56,8 από τις 58,5 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από 

τον Οκτώβριο του 2020, όταν η περιοχή ήταν στο επίκεντρο της πανδημίας του κορονοϊού. "Μια πολύ 

αναμενόμενη αύξηση των καταναλωτικών δαπανών μετά την χαλάρωση των μέτρων για την πανδημία, δεν έρχεται 

καθώς τα νοικοκυριά γίνονται όλο και πιο ανήσυχα για την αύξηση του κόστους διαβίωσης, που σημαίνει ότι οι 

διακριτικές δαπάνες περιορίζονται στα βασικά", πρόσθεσε ο Williamson.

 Διεθνή - Μακροοικονομικά

Πετρέλαιο: Το WTI έπεσε κάτω από τα $90 για πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία

Τα futures του WTI έπεσαν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο, τον μήνα 

που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Bloomberg. Τα futures υποχώρησαν έως 

και 1% στα 89,80 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές πετρελαίου έχουν απολέσει τα κέρδη τους από την έναρξη του 

πολέμου, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια και η διαφαινόμενη παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση απειλούν τη 

ζήτηση. Από την πλευρά της προσφοράς, μέρος της ακραίας στενότητας που παρατηρήθηκε στις αγορές 

πετρελαίου τους τελευταίους μήνες έχει επίσης υποχωρήσει. Οι traders πληρώνουν μικρότερα ασφάλιστρα για 

βαρέλια άμεσης παράδοσης και μέχρι στιγμής υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις για σημαντικό πλήγμα στις 

εξαγωγές αργού της Ρωσίας παρά τις κυρώσεις. 

Η πτώση των τιμών θα συνεχίσει να συμβάλλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων των υψηλότερων τιμών των 

καυσίμων, οι οποίες έχουν υποδαυλίσει τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες. Την Τετάρτη, ο 

ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του ανακοίνωσαν μία από τις μικρότερες αυξήσεις της παραγωγής τους, σε ένδειξη της 

περιορισμένης διαθέσιμης πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.
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 16,2562NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ  0,64%  3,94% -1,28% -4,09% -2,79% -7,43%-4,56%

 14,0949NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

-0,38%  2,40%  0,04% -5,82% -6,67% -4,96%-6,03%

 18,7952NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

-0,19%  0,88% -0,20% -6,79% -5,69% -2,08%-5,15%

 13,9552NN OΜΟΛΟΓΩΝ US 

ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ

-1,26%  0,41%  3,75%  6,49%  3,26%  11,66% 3,72%

 5,7041NN FUND OF FUNDS 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

-0,19%  7,90% -1,82% -10,95%  6,91%  6,59%-12,07%

 3,3566NN ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΚΧΑ 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

-0,02% -0,12% -0,29% -1,06% -2,38% -3,61%-0,67%

 9,6826NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦ.

 0,17%  6,86% -5,56% -7,83%  0,16%  16,65%-7,89%

 1,4033ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛ.

 0,04%  11,26% -3,63% -3,84%  4,97%  4,89%-3,56%

 10,9187ΝΝ FUND OF FUNDS 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

-2,76%  3,04% -7,43%  27,20%  38,23%  30,88% 19,24%

 29,4552ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 0,11%  3,21%  0,77%  8,91%  41,40%  48,45% 1,69%

 19,9016ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΟΜΟΛΟΓΩΝ

-0,19%  2,06% -0,40% -14,33% -2,01%  44,77%-10,70%

 4,1193ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 0,33% -5,54% -0,68% -15,00%  1,36%  4,22%-10,13%

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 

επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι επενδύσεις που 

αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς 

στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο αυτό ενέχουν κινδύνους. Οι 

πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί 

από την NN ΑΕΔΑΚ. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε 

μέλους της NN. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά στην ακρίβεια, πληρότητα, 

ορθότητα, ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν και οι οποίες μπορούν να 

αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την NN 

ΑΕΔΑΚ ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη ή τους υπαλλήλους της όσον αφορά στο περιεχόμενο 

του παρόντος.

Ευρωζώνη: Συρρικνώθηκε ελαφρώς η επιχειρηματική δραστηριότητα τον Ιούλιο

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη συρρικνώθηκε ελαφρώς τον Ιούλιο για πρώτη φορά από την αρχή του 

προηγουμένου έτους, καθώς οι καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες εν μέσω της αύξησης του κόστους διαβίωσης, 

σύμφωνα με έρευνα που υποδηλώνει ότι οι προοπτικές για την οικονομία είναι δυσοίωνες. Ο σύνθετος ΡΜΙ της S&P 

Global υποχώρησε σε χαμηλό 17 μηνών στις 49,9 μονάδες τον Ιούλιο από τις 52 μονάδες του Ιουνίου, αν και διατηρήθηκε 

υψηλότερα των προκαταρκτικών εκτιμήσεων για 49,4 μονάδες.

"Οι οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης έχουν επιδεινωθεί στην αρχή του γ΄ τριμήνου, με τα τελευταία στοιχεία της 

έρευνας να σηματοδοτούν μια συρρίκνωση του ΑΕΠ τον Ιούλιο", ανέφερε ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος 

της S&P Global. "Η άνοδος του πληθωρισμού, η αύξηση των επιτοκίων και οι ανησυχίες για τις προμήθειες -κυρίως της 

ενέργειας- έχουν οδηγήσει την παραγωγή και τη ζήτηση, στη μεγαλύτερη πτώση της δεκαετίας, χωρίς να 

περιλαμβάνονται οι μήνες της καραντίνας".

Αν και οι αυξήσεις των τιμών μετριάστηκαν, παρέμειναν υψηλές και ο νέος επιχειρηματικός δείκτης μειώθηκε στις 47,6 

μονάδες από τις 50 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2020. Ο ΡΜΙ που καλύπτει τον κλάδο των 

υπηρεσιών υποχώρησε στις 51,2 μονάδες από τις 53 μονάδες, αν και ήταν υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 50,6 

μονάδες. Η ζήτηση για υπηρεσίες μειώθηκε καθώς οι καταναλωτές έμειναν σπίτι και οι επιχειρήσεις ήταν λιγότερο 

αισιόδοξες.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών μειώθηκε στις 56,8 από τις 58,5 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον 

Οκτώβριο του 2020, όταν η περιοχή ήταν στο επίκεντρο της πανδημίας του κορονοϊού. "Μια πολύ αναμενόμενη αύξηση 

των καταναλωτικών δαπανών μετά την χαλάρωση των μέτρων για την πανδημία, δεν έρχεται καθώς τα νοικοκυριά 

γίνονται όλο και πιο ανήσυχα για την αύξηση του κόστους διαβίωσης, που σημαίνει ότι οι διακριτικές δαπάνες 

περιορίζονται στα βασικά", πρόσθεσε ο Williamson.

 Διεθνή - Μακροοικονομικά

Πετρέλαιο: Το WTI έπεσε κάτω από τα $90 για πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία

Τα futures του WTI έπεσαν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο, τον μήνα που η 

Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Bloomberg. Τα futures υποχώρησαν έως και 1% στα 

89,80 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές πετρελαίου έχουν απολέσει τα κέρδη τους από την έναρξη του πολέμου, καθώς τα 

υψηλότερα επιτόκια και η διαφαινόμενη παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση απειλούν τη ζήτηση. Από την πλευρά της 

προσφοράς, μέρος της ακραίας στενότητας που παρατηρήθηκε στις αγορές πετρελαίου τους τελευταίους μήνες έχει 

επίσης υποχωρήσει. Οι traders πληρώνουν μικρότερα ασφάλιστρα για βαρέλια άμεσης παράδοσης και μέχρι στιγμής 

υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις για σημαντικό πλήγμα στις εξαγωγές αργού της Ρωσίας παρά τις κυρώσεις. 

Η πτώση των τιμών θα συνεχίσει να συμβάλλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων των υψηλότερων τιμών των καυσίμων, 

οι οποίες έχουν υποδαυλίσει τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες. Την Τετάρτη, ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί 

του ανακοίνωσαν μία από τις μικρότερες αυξήσεις της παραγωγής τους, σε ένδειξη της περιορισμένης διαθέσιμης 

πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.
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