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   Σχόλιο Αγοράς

Την εβδομάδα που πέρασε, οι μετοχικές αγορές επηρεάστηκαν κυρίως από την μεταβλητότητα 

των ομολογιακών αποδόσεων και από σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν 

στις ΗΠΑ. 

Αρχικά, οι αποδόσεις συνέχισαν την τάση αποκλιμάκωσης που παρατηρείται από τις αρχές του 

έτους, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της διάθεσης για ρίσκο. Όμως, σχόλια από μέλη της ΕΚΤ αλλά 

και την ομιλία της C. Lagarde μετέβαλαν το κλίμα καθώς γίνεται ξεκάθαρο πως οι Κεντρικοί 

Τραπεζίτες εκτιμούν πως είναι αναγκαίος ο περαιτέρω περιορισμός των χρηματοπιστωτικών 

συνθηκών προκειμένου να καμφθεί ο πληθωρισμός.

 Τονίζεται λοιπόν, πως ενώ στην Ευρώπη ξεκινάει η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ύστερα από 

τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου (Τελικά στοιχεία ΕΖ για Δεκέμβριο 2022 ΔΤΚ στο 9,2%), αυτός 

βρίσκεται ακόμα πολύ υψηλά ώστε να δικαιολογήσει φρένο στην περιοριστική πολιτική της 

Ευρωζώνης. 

Το αποτέλεσμα ήταν αντιστροφή της κίνησης των αποδόσεων στις τελευταίες συνεδριάσεις 

καταγράφοντας ανοδική πορεία, επαναφέροντας τα κρατικά ομόλογα Ευρωζώνης στα επίπεδα 

της προηγούμενης εβδομάδας. 

Αναλυτικά το BUND έκλεισε την Παρασκευή με απόδοση 2,16% και το εγχώριο ΟΕΔ στο 4,11%. Η 

πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών δεικτών έκλεισαν με ελαφρώς αρνητική μεταβολή: ο 

Πανευρωπαϊκός STOXX600 κατέγραψε οριακή μεταβολή -0,09%, ο Eurostoxx50 υποχώρησε 

-0,74% και ο εγχώριος Γενικός Δείκτης υπεραπέδωσε με 1,10% εβδομαδιαία άνοδο.

Στις ΗΠΑ, μετά την αργία την Δευτέρα, μια σειρά από απογοητευτικά μακροοικονομικά νούμερα 

προβλημάτισαν τους επενδυτές σχετικά με την πορεία της ανάπτυξης στη χώρα. Αντίθετα, τα 

στοιχεία αποκαλύπτουν δυνατή αγορά εργασίας ενώ θετικά εκλήφθηκε από την αγορά η 

υποχώρηση των τιμών παραγωγού που επιβεβαιώνει την τάση αποκλιμάκωσης του Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή στη χώρα.

Μικτά πρόσημα σημειώθηκαν στους βασικούς Αμερικανικούς δείκτες: -0,7 και -2,7% 

υποχώρησαν ο S&P 500 και ο Dow Jones ενώ ο Nasdaq οδηγήθηκε σε ανώτερα επίπεδα με 0,6% 

μεταβολή. Το 10ετές US Treasury απέδιδε την Παρασκευή 3,47%.

 Αποδόσεις Ευρώ σε σχέση με τα κύρια νομίσματα  (20/1/2023)

ΠενταετίαΤριετίαΕτήσιαΤριμήνουΜηνός

20/12/2022 20/10/2022 20/1/2022 20/1/2020 19/1/201830/12/2022

Αρχή ΈτουςΕβδομάδας

13/1/202320/1/2023

Ισοτιμία 1 Ευρώ

AUD -1,97%  0,26% -0,07% -3,41%  1,97%-0,77% 0,32% 1,5592

CAD  0,31%  7,98%  2,91%  0,34% -4,86% 0,12% 0,13% 1,4526

CHF  1,47%  1,56% -3,77% -6,98% -15,07% 0,98%-0,44% 0,9994

GBP  0,32%  0,17%  5,35%  2,70% -0,74%-1,15%-1,12% 0,8758

HKD  2,73%  10,42% -3,63% -1,39% -11,04% 1,77% 0,49% 8,4994

JPY -0,03% -4,19%  8,83%  15,09%  3,92% 0,23% 1,60% 140,6938

NOK  2,28%  3,39%  7,95%  8,24%  11,56% 2,16%-0,03% 10,7216

NZD  0,46% -2,26%  0,68%  0,07%  0,04%-0,33%-1,09% 1,6802

SEK  1,12%  1,79%  7,89%  5,82%  13,54% 0,11%-0,75% 11,1755

USD  2,14%  10,70% -4,16% -2,15% -11,18% 1,41% 0,24% 1,0856

   Αποδόσεις Δεικτών σε τοπικό νόμισμα από 31/12/2020

   Μετοχές
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MSCI Emerging Markets
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MSCI WORLD - Διεθνή

S&P 500 - Αμερική

   Κρατικά Ομόλογα
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   Εταιρικά Ομόλογα
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   Εμπορεύματα
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Bloomberg Commodity -
Διεθνή

 Η σκιασμένη περιοχή παρουσιάζει το διάστημα από 14/1/2023 έως 20/1/2023
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 Αποδόσεις Κατηγοριών Ενεργητικού σε τοπικό νόμισμα (20/1/2023)

20/1/202020/1/202220/10/202220/12/2022

Πενταετία 

από

Τριετία   απόΕτήσια   απόΤριμήνου 

από

Μηνός   από Αρχή Έτους 

από

30/12/2022

Εβδομάδας 

από

13/1/202320/1/2023

Τιμή Δείκτη 

την

19/1/2018

  Μετοχές

Διεθνή

MSCI WORLD (USD)  5,11%  12,19% -11,58%  12,85%  23,47% 4,71%-0,38% 2.725,40

Ευρώπη

DJ STOXX 50 € PR (EUR)  5,70%  12,95%  0,83%  11,50%  18,88% 5,91%-0,29% 3.867,83

Xetra DAX - Γερμανία (EUR)  8,27%  17,75% -5,52%  10,96%  11,90% 7,97%-0,35% 15.033,56

CAC-40 - Γαλλία (EUR)  8,46%  14,94% -2,75%  15,09%  26,59% 8,07%-0,39% 6.995,99

IBEX-35 - Ισπανία (EUR)  8,96%  16,66%  1,18% -7,67% -14,90% 8,37% 0,41% 8.918,20

FTSE MIB - Ιταλία (EUR)  8,67%  18,77% -6,51%  7,39%  8,53% 8,73%-0,03% 25.775,52

Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Ελλάδα 

(EUR) 

 6,94%  14,54%  2,24%  4,13%  15,52% 5,30% 1,10% 979,06

Αμερική

S&P 500 - ΗΠΑ (USD)  3,95%  8,37% -11,38%  19,31%  41,36% 3,47%-0,66% 3.972,61

Αν. Αγορές

MSCI Emerging Markets (USD)  8,95%  19,83% -17,48% -9,55% -15,93% 8,35% 0,62% 1.036,24

  Κρατικά Ομόλογα

Διεθνή

Citigroup EuroBIG All (EUR)  1,45%  3,33% -14,12% -14,05% -8,04% 3,00% 0,12% 212,33

Ευρώπη

Citigroup Europe WGBI EUR 

(EUR) 

 1,74%  3,11% -16,49% -16,26% -8,78% 3,57% 0,28% 806,70

Αμερική

Citigroup US GBI All 

Maturities LC (USD) 

 1,42%  5,43% -8,50% -5,88%  2,98% 2,59% 0,09% 835,01

Αν. Αγορές

Citigroup Global Emerging 

Market Sovereign TR USD 

 3,02%  15,80% -12,17% -13,86% -4,11% 3,80% 1,10% 793,44

  Εταιρικά Ομόλογα

Ευρώπη

Citigroup EuroBIG Corporate 

(EUR) 

 1,54%  4,90% -11,35% -10,70% -5,68% 2,45% 0,24% 224,38

Αμερική

Citigroup WorldBIG Corporate 

USD (USD) 

 2,85%  11,73% -12,21% -8,13% -1,25% 3,79% 0,24% 271,81

  Εμπορεύματα

Διεθνή

Bloomberg Commodity (USD)  0,20%  0,61%  6,05%  40,48%  26,64%-0,60% 0,49% 112,13

 Οικονομικά Νέα

 Ελλάδα 

Εντυπωσιακή η ζήτηση για το νέο 10ετές ομόλογο - €3,5 δισ. αντλεί η Ελλάδα

Πολύ ισχυρή ήταν ζήτηση για το νέο 10ετές ομόλογο, καθώς οι προσφορές  ξεπέρασαν τα 21,9 δισ. ευρώ, ενώ το spread 

διαμορφώθηκε τελικά στις 165 μ.β. συν το mid swap (2,63%), δηλαδή το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,279% από το 4,5% 

περίπου που ήταν το αρχικό και το κουπόνι στο 4,25%. Αρχικός στόχος ήταν η άντληση 2-3 δισ. ευρώ, ωστόσο το Ελληνικό 

Δημόσιο άντλησε τελικά 3,5 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως χάρη στην ενεργή στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει εφαρμόσει ο ΟΔΔΗΧ, 

καταφέρνοντας να υπέρ-αντισταθμίσει τον επιτοκιακό κίνδυνο (over-hedging), το πραγματικό κόστος για το Ελληνικό 

Δημόσιο από αυτή τη νέα έκδοση, θα κινηθεί κάτω του 3%.Αναλυτικά, το ετήσιο ετήσιο κουπόνι που θα πρέπει να 

πληρώνει το δημόσιο στους 230 επενδυτές που έκαναν προσφορά για το ομόλογο κατά την χθεσινή δημοπρασία 

διαμορφώθηκε στο 4,25%. Οι συνολικές προσφορές των σχεδόν 22 δισ. προήλθαν σε ποσοστό 47% από διαχειριστές 

κεφαλαίων, 27% από τράπεζες, 6% από ασφαλιστικά ταμεία, 8% από αποταμιευτικά κεφάλαια, ασφαλιστικών εταιρειών, 

11% από Hedge Funds και σε ποσοστό 1% από μικρότερους επενδυτές.

Με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΔΔΗΧ, το 78% της έκδοσης καλύφθηκε από ξένους επενδυτές. 

Συγκεκριμένα σε ποσοστό 21% συμμετείχαν επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, 16% από τη Γαλλία, 10% από την 

Ιβηρική (Ισπανία, Πορτογαλία). Με ποσοστό 8% συμμετείχαν οι Βόρειες χώρες ( Δανία, Σουηδία, Νορβηγία) και η 

Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία. Ποσοστό συμμετοχής 3% είχαν ξεχωριστά η Ιταλία, η υπόλοιπη Ευρώπη και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες και 6% οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Οι Έλληνες επενδυτές συμμετείχαν σε ποσοστό 22%.  

Ανάδοχες τράπεζες, ως γνωστό ήταν η Barclays, η BofA Securities,η Commerzbank, η Goldman Sachs Bank Europe SE,η J.P. 

Morgan και η Société Générale οι οποίες άνοιξαν το βιβλίο προσφορών στις 10:30 ώρα Ελλάδας και το έκλεισαν στις 3:30 

ώρα Ελλάδας έχοντας συγκεντρώσει προσφορές ρεκόρ ύψους 21,9 δισ ευρώ.

 Ευρώπη 

Λαγκάρντ: Ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός, παραμένουμε στην πορεία μας

Ο πληθωρισμός παραμένει πολύ αυξημένος, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν 

Λαγκάρντ και υπογράμμισε ότι τα μέλη της ΕΚΤ δεν θα χαλαρώσουν τις προσπάθειες τους για να επιστρέψουν οι τιμές 

στον στόχο της τράπεζας. "Ο πληθωρισμός, με βάση όλες τις μετρήσεις, όπως και να τον κοιτάξεις, είναι πολύ υψηλός”, 

ανέφερε η Λαγκάρντ μιλώντας σήμερα σε πάνελ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός. "Θα παραμείνουμε 

στην πορεία μας μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη τη στιγμή που θα έχουμε περάσει σε περιοριστικά επίπεδα, για αρκετό 

χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τον πληθωρισμό στο 2% εγκαίρως".Οι τελευταίες μετρήσεις της 

Eurostat δείχνουν επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τους τελευταίους μήνες, με τον δείκτη να 

διαμορφώνεται στο 9,2% τον Δεκέμβριο από 10,1% το Νοέμβριο και 10,6% τον Οκτώβριο. Οι μετρήσεις αυτές 

δημιούργησαν προσδοκίες για ηπιότερη στάση της ΕΚΤ στις επόμενες συνεδριάσεις της, με το Bloomberg πρόσφατα να 

αναφέρει ότι η κεντρική τράπεζα έχει αρχίσει να εξετάζει μικρότερες αυξήσεις των επιτοκίων της.Ωστόσο, αρκετά 

στελέχη της ΕΚΤ έχουν προειδοποιήσει ότι σε δομικό επίπεδο, χωρίς δηλαδή την ενέργεια και τα τρόφιμα, οι τιμές 

παραμένουν πολύ αυξημένες και χρειάζεται περαιτέρω δράση για να μειωθούν. Τα μέλη του Δ.Σ. της τράπεζας Francois 

Villeroy de Galhau και Klaas Knot σε δηλώσεις τους στο Νταβός ξεκαθάρισαν ότι το guidance που έδωσε η επικεφαλής της 

ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, για διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, συνεχίζει να 

ισχύει.Στρέφοντας την προσοχή της στην οικονομία η Λαγκάρντ, εμφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξη, σημειώνοντας ότι 

μια "μικρή συρρίκνωση" είναι πλέον πιο πιθανή απ' ό,τι μια ύφεση.  Πάντως, οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε 

πρόσφατη δημοσκόπηση του Bloomberg εκτιμούν ότι η μάχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τον πληθωρισμό 

ενδεχομένως να περιοριστεί στα μέσα του 2023 καθώς προβλέπουν ότι οι αξιωματούχοι της θα αρχίσουν μειώνουν τα 

επιτόκια μετά τον Ιούλιο.Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση που εκφράστηκε στην έρευνα, το επιτόκιο 

καταθέσεων της ΕΚΤ θα αυξηθεί από το τρέχον επίπεδο του 2% στο 3,25% σε τρεις συνεδριάσεις.Το αποτέλεσμα της 

έρευνα δείχνει ότι η αγορά αναμένει δύο αυξήσεις κατά μισή μονάδα (0,5%) στις συνεδριάσεις του Φεβρουαρίου και του 

Μαρτίου και στη συνέχεια μία ακόμα 25 μονάδων βάσης (0,25%) τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Ακολούθως, ωστόσο, η μέση 

πρόβλεψη των αναλυτών βλέπει μείωση του επιτοκίου στο 3% στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2023.
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Οικονομικά Νέα

 Ελλάδα - Μακροοικονομία

Εντυπωσιακή η ζήτηση για το νέο 10ετές ομόλογο - €3,5 δισ. αντλεί η Ελλάδα

Πολύ ισχυρή ήταν ζήτηση για το νέο 10ετές ομόλογο, καθώς οι προσφορές  ξεπέρασαν τα 21,9 δισ. ευρώ, ενώ το 

spread διαμορφώθηκε τελικά στις 165 μ.β. συν το mid swap (2,63%), δηλαδή το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 

4,279% από το 4,5% περίπου που ήταν το αρχικό και το κουπόνι στο 4,25%. Αρχικός στόχος ήταν η άντληση 2-3 

δισ. ευρώ, ωστόσο το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε τελικά 3,5 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως χάρη στην ενεργή στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει εφαρμόσει ο ΟΔΔΗΧ, 

καταφέρνοντας να υπέρ-αντισταθμίσει τον επιτοκιακό κίνδυνο (over-hedging), το πραγματικό κόστος για το 

Ελληνικό Δημόσιο από αυτή τη νέα έκδοση, θα κινηθεί κάτω του 3%.Αναλυτικά, το ετήσιο ετήσιο κουπόνι που θα 

πρέπει να πληρώνει το δημόσιο στους 230 επενδυτές που έκαναν προσφορά για το ομόλογο κατά την χθεσινή 

δημοπρασία διαμορφώθηκε στο 4,25%. Οι συνολικές προσφορές των σχεδόν 22 δισ. προήλθαν σε ποσοστό 47% 

από διαχειριστές κεφαλαίων, 27% από τράπεζες, 6% από ασφαλιστικά ταμεία, 8% από αποταμιευτικά κεφάλαια, 

ασφαλιστικών εταιρειών, 11% από Hedge Funds και σε ποσοστό 1% από μικρότερους επενδυτές.

Με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΔΔΗΧ, το 78% της έκδοσης καλύφθηκε από ξένους 

επενδυτές. Συγκεκριμένα σε ποσοστό 21% συμμετείχαν επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, 16% από τη Γαλλία, 

10% από την Ιβηρική (Ισπανία, Πορτογαλία). Με ποσοστό 8% συμμετείχαν οι Βόρειες χώρες ( Δανία, Σουηδία, 

Νορβηγία) και η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία. Ποσοστό συμμετοχής 3% είχαν ξεχωριστά η Ιταλία, η 

υπόλοιπη Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και 6% οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Οι Έλληνες επενδυτές 

συμμετείχαν σε ποσοστό 22%.  

Ανάδοχες τράπεζες, ως γνωστό ήταν η Barclays, η BofA Securities,η Commerzbank, η Goldman Sachs Bank 

Europe SE,η J.P. Morgan και η Société Générale οι οποίες άνοιξαν το βιβλίο προσφορών στις 10:30 ώρα 

Ελλάδας και το έκλεισαν στις 3:30 ώρα Ελλάδας έχοντας συγκεντρώσει προσφορές ρεκόρ ύψους 21,9 δισ ευρώ.

 Ευρώπη - Μακροοικονομία

Λαγκάρντ: Ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός, παραμένουμε στην πορεία μας

Ο πληθωρισμός παραμένει πολύ αυξημένος, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

Κριστίν Λαγκάρντ και υπογράμμισε ότι τα μέλη της ΕΚΤ δεν θα χαλαρώσουν τις προσπάθειες τους για να 

επιστρέψουν οι τιμές στον στόχο της τράπεζας. "Ο πληθωρισμός, με βάση όλες τις μετρήσεις, όπως και να τον 

κοιτάξεις, είναι πολύ υψηλός”, ανέφερε η Λαγκάρντ μιλώντας σήμερα σε πάνελ στο Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ, στο Νταβός. "Θα παραμείνουμε στην πορεία μας μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη τη στιγμή που θα έχουμε 

περάσει σε περιοριστικά επίπεδα, για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τον 

πληθωρισμό στο 2% εγκαίρως".Οι τελευταίες μετρήσεις της Eurostat δείχνουν επιβράδυνση του πληθωρισμού 

στην Ευρωζώνη τους τελευταίους μήνες, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στο 9,2% τον Δεκέμβριο από 10,1% το 

Νοέμβριο και 10,6% τον Οκτώβριο. Οι μετρήσεις αυτές δημιούργησαν προσδοκίες για ηπιότερη στάση της ΕΚΤ 

στις επόμενες συνεδριάσεις της, με το Bloomberg πρόσφατα να αναφέρει ότι η κεντρική τράπεζα έχει αρχίσει να 

εξετάζει μικρότερες αυξήσεις των επιτοκίων της.Ωστόσο, αρκετά στελέχη της ΕΚΤ έχουν προειδοποιήσει ότι σε 

δομικό επίπεδο, χωρίς δηλαδή την ενέργεια και τα τρόφιμα, οι τιμές παραμένουν πολύ αυξημένες και χρειάζεται 

περαιτέρω δράση για να μειωθούν. Τα μέλη του Δ.Σ. της τράπεζας Francois Villeroy de Galhau και Klaas Knot σε 

δηλώσεις τους στο Νταβός ξεκαθάρισαν ότι το guidance που έδωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ στη συνεδρίαση του 

Δεκεμβρίου, για διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, συνεχίζει να ισχύει.Στρέφοντας την 

προσοχή της στην οικονομία η Λαγκάρντ, εμφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξη, σημειώνοντας ότι μια "μικρή 

συρρίκνωση" είναι πλέον πιο πιθανή απ' ό,τι μια ύφεση.  Πάντως, οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε πρόσφατη 

δημοσκόπηση του Bloomberg εκτιμούν ότι η μάχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τον πληθωρισμό 

ενδεχομένως να περιοριστεί στα μέσα του 2023 καθώς προβλέπουν ότι οι αξιωματούχοι της θα αρχίσουν 

μειώνουν τα επιτόκια μετά τον Ιούλιο.Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση που εκφράστηκε στην έρευνα, το 

επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ θα αυξηθεί από το τρέχον επίπεδο του 2% στο 3,25% σε τρεις συνεδριάσεις.Το 

αποτέλεσμα της έρευνα δείχνει ότι η αγορά αναμένει δύο αυξήσεις κατά μισή μονάδα (0,5%) στις συνεδριάσεις του 

Φεβρουαρίου και του Μαρτίου και στη συνέχεια μία ακόμα 25 μονάδων βάσης (0,25%) τον Μάιο ή τον Ιούνιο. 

Ακολούθως, ωστόσο, η μέση πρόβλεψη των αναλυτών βλέπει μείωση του επιτοκίου στο 3% στις αρχές του τρίτου 

τριμήνου του 2023.

Στο 7,6% ο επιβράδυνε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα - στο 9,2% η Ευρωζώνη

Την επιβράδυνση του πληθωρισμού στο τέλος του 2022 επιβεβαίωσαν τα τελικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 

η Eurostat. αν και οι τιμές παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, πάνω από 4 φορές τον επίσημο στόχο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός επιβράδυνε στο 9,2% τον Δεκέμβριο του 

2022 από 10,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ήταν στο 5,0%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο 

ετήσιος πληθωρισμός ήταν 10,4% τον Δεκέμβριο από 11,1% τον Νοέμβριο και 5,3% ένα χρόνο νωρίτερα, όπως

ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Στην Ελλάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε στο 7,6% τον Δεκέμβριο, από 

8,8% το Νοέμβριο. Οι χαμηλότερες μετρήσεις του πληθωρισμού ήταν στην Ισπανία (5,5%), το Λουξεμβούργο 

(6,2%) και τη Γαλλία (6,7%), ενώ οι υψηλότερες σε Ουγγαρία (25,0%), Λετονία (20,7%) και Λιθουανία (20,0%). 

Συνολικά, σε σύγκριση με το Νοέμβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε 22 κράτη μέλη, παρέμεινε 

σταθερός σε δύο και αυξήθηκε σε τρία. Τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας έδειξαν ότι τα τρόφιμα, 

αλκοόλ και καπνός πήραν τη σκυτάλη από την ενέργεια, έχοντας τη μεγαλύτερη συμβολή στο άλμα του ετήσιου 

πληθωρισμού με +2,88 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολούθησαν ενέργεια (+2,79 ποσοστιαίες μονάδες), υπηρεσίες 

(+1,83) και μη ενεργειακή βιομηχανικά αγαθά (+1,70).

οικονομικά

Fed (Beige Book): Απαισιόδοξες οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη φέτος

Σε ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι υποχωρούν οι πληθωριστικές πιέσεις αλλά και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού 

στις ΗΠΑ αναφέρεται η τελευταία έκθεση Beige Book της Fed, η οποία όμως επισημαίνει ότι η οικονομική 

δραστηριότητα είναι "χλιαρή" καθώς οι ενέργειες της κεντρικής τράπεζας επιβαρύνουν την ανάπτυξη. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με την τακτική έκθεση της ομοσπονδιακής τράπεζας για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που 

δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη, πέντε από τις περιφέρειες των ΗΠΑ ανέφεραν ήπια ή μέτρια αύξηση της 

οικονομικής δραστηριότητας τις τελευταίες εβδομάδες.Την ίδια ώρα όμως, έξι περιφέρειες δεν παρουσίασαν καμία 

αλλαγή ή ανέφεραν ελαφρά πτώση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ενώ μία ανέφερε σημαντική πτώση 

της οικονομικής δραστηριότητας.Η έκθεση που συντάσσεται βάσει επιχειρηματικών επαφών σε πανεθνικό 

επίπεδο, έρχεται αφότου μία σειρά από πρόσφατα στοιχεία δημιούργησαν προσδοκίες ότι ο υπερβολικά υψηλός

πληθωρισμός βρίσκεται σε πτωτική πορεία, με τις αυξήσεις των μισθών να επιβραδύνονται και την αναζήτηση για 

διαθέσιμους εργαζόμενους να εξισορροπεί σε κάποιο βαθμό.Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές συνδυάζονται με το κόστος 

που έχουν την ώρα που η Fed προσπαθεί να μειώσει συνολικά τη ζήτηση στην οικονομία.

ΔΝΤ: Καθίζηση της παγκόσμιας ανάπυξης φέτος και ανάκαμψη το 2024

Οι μέρες που το ΔΝΤ προχωρούσε σε διαδοχικές υποβαθμίσεις της παγκόσμιας ανάπτυξης έχουν σχεδόν 

περάσει, εκτίμησε σήμερα Τρίτη η διευθύντρια του Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. "Δεν βλέπω κάποια 

υποβάθμιση τώρα, αλλά η ανάπτυξη το 2023 θα επιβραδυνθεί", είπε η κ. Γκεοργκίεβα στο αμερικανικό δίκτυο 

CNBC στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας."Η πρόβλεψή μας είναι ότι (το 

παγκόσμιο ΑΕΠ) θα υποχωρήσει κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (0,5%) σε σχέση με το 2022. Τα καλά νέα όμως 

είναι ότι αναμένουμε πως η ανάπτυξη θα φτάσει πυθμένα και το 2024 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία θα δούμε 

επιτέλους την παγκόσμια οικονομία να ενισχύεται", δήλωσε  η επικεφαλής του ΔΝΤ.Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο 

έχει υποβαθμίσει την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη τρεις φορές από τον Οκτώβριο του 

2021.Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να αρχίσουν να μειώνουν τα επιτόκιά τους οι κεντρικές τράπεζες ανά τον 

πλανήτη, η κ. Γκεοργκίεβα είπε ότι "δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί" καθώς ο πληθωρισμός επιβραδύνεται αλλά 

παραμένει "ακόμα αρκετά υψηλός"."Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να μην τραβήξουν το 

πόδι τους από το φρένο πολύ νωρίς", εξήγησε. Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ είδαν τον 

πληθωρισμό να υποχωρεί σε χαμηλό από τον Οκτώβριο του 2021, ενώ ο πληθωρισμός της ευρωζώνης τον 

Δεκέμβριο υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.Όσον αφορά την Κίνα, η κ. Γκεοργκίεβα επανέλαβε τις 

προβλέψεις του ΔΝΤ ότι θα δει μεν αύξηση του ΑΕΠ της, αλλά ότι δεν θα αποτελέσει τόσο μεγάλο μέρος της 

παγκόσμιας ανάπτυξης όσο στο παρελθόν."Οι ρυθμοί ανάπτυξης της Κίνας δεν πρόκειται να επιστρέψουν στις 

μέρες που παρείχε περίπου το 40% της παγκόσμιας ανάπτυξης. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί", είπε η επικεφαλής

του ΔΝΤ.Σύμφωνα με την Κρ. Γκεοργκίεβα, εφόσον η Κίνα παραμείνει στην τρέχουσα ατζέντα της για την 

επανεκκίνηση της οικονομίας θα φτάσει τις προβλέψεις του ΔΝΤ για ανάπτυξη 4,4% μέχρι το τέλος του έτους."Όχι

7%, όχι 6%, αλλά θα βρεθεί σε καλύτερη θέση από τον μέσο όρο της παγκόσμιας ανάπτυξης", ανέφερε.

20/1/2023 Τιμές των Α/Κ της NN ΑΕΔΑΚ

Αμοιβαία Κεφάλαια Καθαρή Τιμή την

13/1/2023 20/12/2022 20/10/2022 20/1/2022 20/1/2020 19/1/201820/1/2023

Απόδοση 

Εβδομάδας 

Απόδοση 

Μηνός από 

Απόδοση 

Τριμήνου 

Απόδοση 

Έτους από 

Απόδοση 

Τριετίας από 

Απόδοση 

Πενταετίας 

Απόδοση 

Αρχ.Έτους 

31/12/2022

 16,2190NN Ευρωπαϊκό Μικτό -0,25%  3,14%  6,90% -7,69% -8,65% -10,92% 3,29%

 13,7298NN Ευρωπαϊκών Εταιρικών 

Ομολόγων

 0,15%  0,51%  2,71% -7,98% -9,75% -6,58% 1,18%

 18,0487NN Ευρωπαϊκών Κρατικών 

Ομολόγων

 0,14%  0,44%  0,80% -8,50% -8,94% -7,15% 0,96%

 12,9526NN Oμολόγων US 

Δολαριακό

 0,10% -1,18% -6,02% -1,97% -3,58%  8,24% 0,20%

 5,7232NN Fund of Funds 

Ευρωπαϊκό Μετοχικό

 0,01%  5,43%  10,90% -9,68% -2,62%  1,62% 4,95%

 3,3498NN Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ 

Κυμαινόμενης ΚΑΕ

 0,01%  0,03%  0,01% -0,81% -2,29% -3,49% 0,02%

 10,8357NN Ελληνικό Μετοχικό 

Μεσαίας & Μικρής 

-0,12%  5,80%  14,38% -2,42%  11,98%  24,16% 3,76%

 1,6592ΝΝ Ελληνικό Μετοχικό 

Υψηλής Κεφαλαιοποίησης

 1,15%  6,66%  15,19%  6,12%  10,10%  22,89% 5,24%

 10,8600ΝΝ Fund of Funds 

Μετοχικό Εμπορευματικών 

 0,33%  1,80% -0,11%  11,39%  30,54%  20,70% 1,68%

 28,1440ΝΝ Μετοχικό Διεθνών 

Αναπτυγμένων Αγορών

-0,23%  3,59%  2,58% -4,19%  17,19%  33,07% 3,87%

 19,3762ΝΝ Ελληνικών Ομολόγων -0,05%  1,39%  3,88% -11,51% -9,19%  10,44% 1,67%

 4,3665ΝΝ Μετοχικό 

Αναδυομένων Αγορών

 0,38%  10,91%  18,91% -7,64% -7,10% -2,13% 8,96%

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.

Στο 7,6% ο επιβράδυνε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα - στο 9,2% η Ευρωζώνη

Την επιβράδυνση του πληθωρισμού στο τέλος του 2022 επιβεβαίωσαν τα τελικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η 

Eurostat. αν και οι τιμές παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, πάνω από 4 φορές τον επίσημο στόχο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός επιβράδυνε στο 9,2% τον Δεκέμβριο του 2022 από 

10,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ήταν στο 5,0%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ετήσιος πληθωρισμός 

ήταν 10,4% τον Δεκέμβριο από 11,1% τον Νοέμβριο και 5,3% ένα χρόνο νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. 

Στην Ελλάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε στο 7,6% τον Δεκέμβριο, από 8,8% το Νοέμβριο. Οι χαμηλότερες 

μετρήσεις του πληθωρισμού ήταν στην Ισπανία (5,5%), το Λουξεμβούργο (6,2%) και τη Γαλλία (6,7%), ενώ οι υψηλότερες 

σε Ουγγαρία (25,0%), Λετονία (20,7%) και Λιθουανία (20,0%). Συνολικά, σε σύγκριση με το Νοέμβριο, ο ετήσιος 

πληθωρισμός υποχώρησε σε 22 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε δύο και αυξήθηκε σε τρία. Τα στοιχεία της 

ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας έδειξαν ότι τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός πήραν τη σκυτάλη από την ενέργεια, 

έχοντας τη μεγαλύτερη συμβολή στο άλμα του ετήσιου πληθωρισμού με +2,88 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολούθησαν 

ενέργεια (+2,79 ποσοστιαίες μονάδες), υπηρεσίες (+1,83) και μη ενεργειακή βιομηχανικά αγαθά (+1,70).

 Διεθνή 

Fed (Beige Book): Απαισιόδοξες οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη φέτος

Σε ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι υποχωρούν οι πληθωριστικές πιέσεις αλλά και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού στις ΗΠΑ 

αναφέρεται η τελευταία έκθεση Beige Book της Fed, η οποία όμως επισημαίνει ότι η οικονομική δραστηριότητα είναι 

"χλιαρή" καθώς οι ενέργειες της κεντρικής τράπεζας επιβαρύνουν την ανάπτυξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την τακτική 

έκθεση της ομοσπονδιακής τράπεζας για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη, πέντε 

από τις περιφέρειες των ΗΠΑ ανέφεραν ήπια ή μέτρια αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας τις τελευταίες 

εβδομάδες.Την ίδια ώρα όμως, έξι περιφέρειες δεν παρουσίασαν καμία αλλαγή ή ανέφεραν ελαφρά πτώση σε σχέση με 

την προηγούμενη περίοδο, ενώ μία ανέφερε σημαντική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας.Η έκθεση που 

συντάσσεται βάσει επιχειρηματικών επαφών σε πανεθνικό επίπεδο, έρχεται αφότου μία σειρά από πρόσφατα στοιχεία 

δημιούργησαν προσδοκίες ότι ο υπερβολικά υψηλός πληθωρισμός βρίσκεται σε πτωτική πορεία, με τις αυξήσεις των 

μισθών να επιβραδύνονται και την αναζήτηση για διαθέσιμους εργαζόμενους να εξισορροπεί σε κάποιο βαθμό.Ωστόσο, 

οι εξελίξεις αυτές συνδυάζονται με το κόστος που έχουν την ώρα που η Fed προσπαθεί να μειώσει συνολικά τη ζήτηση 

στην οικονομία.

ΔΝΤ: Καθίζηση της παγκόσμιας ανάπυξης φέτος και ανάκαμψη το 2024

Οι μέρες που το ΔΝΤ προχωρούσε σε διαδοχικές υποβαθμίσεις της παγκόσμιας ανάπτυξης έχουν σχεδόν περάσει, 

εκτίμησε σήμερα Τρίτη η διευθύντρια του Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. "Δεν βλέπω κάποια υποβάθμιση τώρα, αλλά 

η ανάπτυξη το 2023 θα επιβραδυνθεί", είπε η κ. Γκεοργκίεβα στο αμερικανικό δίκτυο CNBC στα πλαίσια του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας."Η πρόβλεψή μας είναι ότι (το παγκόσμιο ΑΕΠ) θα υποχωρήσει κατά μισή 

ποσοστιαία μονάδα (0,5%) σε σχέση με το 2022. Τα καλά νέα όμως είναι ότι αναμένουμε πως η ανάπτυξη θα φτάσει 

πυθμένα και το 2024 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία θα δούμε επιτέλους την παγκόσμια οικονομία να ενισχύεται", 

δήλωσε  η επικεφαλής του ΔΝΤ.Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο έχει υποβαθμίσει την πρόβλεψή του για την παγκόσμια 

ανάπτυξη τρεις φορές από τον Οκτώβριο του 2021.Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να αρχίσουν να μειώνουν τα επιτόκιά 

τους οι κεντρικές τράπεζες ανά τον πλανήτη, η κ. Γκεοργκίεβα είπε ότι "δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί" καθώς ο 

πληθωρισμός επιβραδύνεται αλλά παραμένει "ακόμα αρκετά υψηλός"."Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να είναι 

προσεκτικές ώστε να μην τραβήξουν το πόδι τους από το φρένο πολύ νωρίς", εξήγησε. Σημειώνεται ότι την περασμένη 

εβδομάδα οι ΗΠΑ είδαν τον πληθωρισμό να υποχωρεί σε χαμηλό από τον Οκτώβριο του 2021, ενώ ο πληθωρισμός της 

ευρωζώνης τον Δεκέμβριο υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.Όσον αφορά την Κίνα, η κ. Γκεοργκίεβα επανέλαβε 

τις προβλέψεις του ΔΝΤ ότι θα δει μεν αύξηση του ΑΕΠ της, αλλά ότι δεν θα αποτελέσει τόσο μεγάλο μέρος της 

παγκόσμιας ανάπτυξης όσο στο παρελθόν."Οι ρυθμοί ανάπτυξης της Κίνας δεν πρόκειται να επιστρέψουν στις μέρες που 

παρείχε περίπου το 40% της παγκόσμιας ανάπτυξης. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί", είπε η επικεφαλής του 

ΔΝΤ.Σύμφωνα με την Κρ. Γκεοργκίεβα, εφόσον η Κίνα παραμείνει στην τρέχουσα ατζέντα της για την επανεκκίνηση της 

οικονομίας θα φτάσει τις προβλέψεις του ΔΝΤ για ανάπτυξη 4,4% μέχρι το τέλος του έτους."Όχι 7%, όχι 6%, αλλά θα

βρεθεί σε καλύτερη θέση από τον μέσο όρο της παγκόσμιας ανάπτυξης", ανέφερε.
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