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   Σχόλιο Αγοράς

·Ανέκαμψαν οι μετοχικές αγορές την εβδομάδα που πέρασε, μετά την ήπια κατοχύρωση 

σημαντικών κερδών την εβδομάδα που προηγήθηκε.  Το ΧΑ  συνέχισε την αδιάλειπτη ανοδική 

του πορεία από την αρχή τους έτους, παρά την «τεχνική υπερθέρμανση» των ταλαντωτών, 

υπεραποδίδοντας των ευρωπαϊκών αγορών.  Τα κρατικά ομόλογα σημείωσαν απώλειες, σε 

αντίθεση με τα οριακά κέρδη των εταιρικών ομολόγων επενδυτικής διαβάθμισης της ευρωζώνης.  

·Πιο αναλυτικά, δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ παραπέμπουν στο ενδεχόμενο τουλάχιστον 2 

αυξήσεων του παρεμβατικού επιτοκίου, 50μβ εκάστη στις συνεδριάσεις Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου, από το 2,5% στο 3,5%.  Από την άλλη, υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι για τις 

αποφάσεις του Μαρτίου θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι οικονομικές προβλέψεις, των οποίων η 

δημοσιοποίηση θα έχει προηγηθεί.  Από τις ανωτέρω δηλώσεις, τα κρατικά ομόλογα επενδυτικής 

διαβάθμισης της ευρωζώνης επηρεάστηκαν αρνητικά κατά περίπου -0,5% και θετικά η ισοτιμία 

ευρώ/δολαρίου που ενισχύθηκε 0,36% στο 1,0865.

·Οι δείκτες PMI στην Ευρωζώνη ενισχύθηκαν περισσότερο των εκτιμήσεων, ενώ ο PMI υπηρεσιών 

πέρασε οριακά σε επίπεδο ήπιας ανάπτυξης (>50).  Οι περισσότεροι αναλυτές συγκλίνουν ότι η 

ευρωζώνη θα αποφύγει τελικά την ύφεση, με το ΑΕΠ της Γερμανίας να εκτιμάται πια οριακά 

θετικό.  Τα ανωτέρω στοιχεία-προβλέψεις συντελούν στο θετικό κλίμα, με τον δείκτη Euro Stoxx 

50 να ενισχύεται +1,4% την περασμένη εβδομάδα.

·Η FED αναμένεται να περιορίσει τον ρυθμό αύξησης του παρεμβατικού της επιτοκίου στις 25μβ 

και ίσως να τερματίσει τις αυξήσεις στο 1ο τρίμηνο.  Συνεχίζεται η ανακοίνωση εταιρικών 

αποτελεσμάτων τελευταίου 3μήνου, με λίγο μεγαλύτερη υποχώρηση των κερδών ανά μετοχή σε 

σχέση με τις εκτιμήσεις, αλλά ακόμα το δείγμα είναι μικρό (<15%).  Το ΑΕΠ 4ου τριμήνου 

ανακοινώθηκε στο 2,9% (ανώτερο του αναμενομένου).  Ο δείκτης S&P500 ενισχύθηκε περίπου 

+2,5%, με τον τεχνολογικό δείκτη NASDAQ να υπεραποδίδει (κέρδη +4,3%).

·Το θετικό κλίμα στον τραπεζικό κλίμα, οι επικείμενες επιχειρηματικές συμφωνίες και τελικά η 

αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch στο ΒΒ+ 

με σταθερές προοπτικές, έδωσαν τον τόνο στην χρηματιστηριακή αγορά, με τον ΓΔ να 

καταγράφει κέρδη +3,7%. 

·Στην τρέχουσα εβδομάδα, αναμένονται στοιχεία για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης 4ου τριμήνου και οι 

συνεδριάσεις των τριών σημαντικότερων Κεντρικών Τραπεζών (FED, ΕΚΤ και Αγγλίας) σχετικά με 

την αύξηση των επιτοκίων και την ρητορική που θα αναπτύξουν για τις προθέσεις τους στο 

άμεσο μέλλον.

 Αποδόσεις Ευρώ σε σχέση με τα κύρια νομίσματα  (27/1/2023)

ΠενταετίαΤριετίαΕτήσιαΤριμήνουΜηνός

27/12/2022 27/10/2022 27/1/2022 27/1/2020 26/1/201831/12/2022

Αρχή ΈτουςΕβδομάδας

20/1/202327/1/2023

Ισοτιμία 1 Ευρώ

AUD -3,07% -1,65% -3,35% -5,98% -0,10%-2,59%-1,83% 1,5306

CAD  0,76%  5,93%  2,01% -0,50% -5,42%-0,30%-0,41% 1,4466

CHF  1,17%  0,71% -3,53% -6,35% -13,61% 1,14% 0,15% 1,0009

GBP -0,87%  1,09%  5,37%  4,23% -0,03%-0,93% 0,22% 0,8777

HKD  2,56%  8,02% -1,94% -0,78% -12,42% 1,89% 0,12% 8,5092

JPY -0,59% -3,87%  9,83%  17,58%  4,61% 0,56% 0,33% 141,1536

NOK  2,86%  4,05%  7,56%  7,21%  12,48% 2,42% 0,26% 10,7490

NZD -1,31% -3,27% -1,10% -0,36% -1,00%-0,71%-0,38% 1,6738

SEK  0,64%  2,44%  7,11%  5,90%  14,58% 0,35% 0,25% 11,2030

   Αποδόσεις Δεικτών σε τοπικό νόμισμα από 31/1/2022

   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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   Εμπορεύματα
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Bloomberg Commodity -
Διεθνή

 Η σκιασμένη περιοχή παρουσιάζει το διάστημα από 20/1/2023 έως 27/1/2023
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 Αποδόσεις Κατηγοριών Ενεργητικού σε τοπικό νόμισμα (27/1/2023)

27/1/202027/1/202227/10/202227/12/2022

Πενταετία 

από

Τριετία   απόΕτήσια   απόΤριμήνου 

από

Μηνός   από Αρχή Έτους 

από

31/12/2022

Εβδομάδας 

από

20/1/202327/1/2023

Τιμή Δείκτη 

την

26/1/2018

  Μετοχές

Διεθνή

MSCI WORLD (USD)  7,11%  10,39% -5,74%  18,24%  23,87% 7,04% 2,22% 2.785,84

Ευρώπη

DJ STOXX 50 € PR (EUR)  4,83%  10,08%  2,38%  13,98%  18,51% 5,76%-0,15% 3.862,20

Xetra DAX - Γερμανία (EUR)  8,25%  14,68% -2,41%  14,73%  13,57% 8,81% 0,77% 15.150,03

CAC-40 - Γαλλία (EUR)  8,34%  13,66%  1,05%  21,05%  28,36% 9,63% 1,45% 7.097,21

IBEX-35 - Ισπανία (EUR)  9,55%  14,38%  4,07% -3,27% -14,49% 10,10% 1,59% 9.060,20

FTSE MIB - Ιταλία (EUR)  10,81%  17,02% -1,66%  12,90%  10,81% 11,51% 2,56% 26.435,75

Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Ελλάδα 

(EUR) 

 9,99%  17,97%  8,66%  8,46%  15,65% 9,22% 3,72% 1.015,48

Αμερική

S&P 500 - ΗΠΑ (USD)  6,30%  6,91% -5,92%  25,49%  41,69% 6,02% 2,47% 4.070,56

Αν. Αγορές

MSCI Emerging Markets (USD)  9,57%  22,31% -11,82% -4,70% -17,43% 9,91% 1,44% 1.051,19

  Κρατικά Ομόλογα

Διεθνή

Citigroup EuroBIG All (EUR)  2,24%  0,18% -14,49% -15,45% -8,26% 2,57%-0,42% 211,44

Ευρώπη

Citigroup Europe WGBI EUR 

(EUR) 

 2,50% -0,68% -16,91% -18,17% -9,13% 3,04%-0,52% 802,53

Αμερική

Citigroup US GBI All 

Maturities LC (USD) 

 2,35%  3,79% -8,60% -7,27%  3,03% 2,56%-0,03% 834,75

Αν. Αγορές

Citigroup Global Emerging 

Market Sovereign TR USD 

 3,76%  13,56% -11,93% -13,43% -4,11% 4,00% 0,20% 794,99

  Εταιρικά Ομόλογα

Ευρώπη

Citigroup EuroBIG Corporate 

(EUR) 

 2,34%  2,97% -11,21% -11,22% -5,48% 2,48% 0,03% 224,45

Αμερική

Citigroup WorldBIG Corporate 

USD (USD) 

 3,90%  9,25% -11,15% -8,78% -1,68% 3,99% 0,20% 272,34

  Εμπορεύματα

Διεθνή

Bloomberg Commodity (USD) -1,54% -1,45%  5,11%  46,41%  22,92%-1,06%-0,46% 111,61

 Οικονομικά Νέα

 Ελλάδα 

Γιατί η ελληνική οικονομία οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί με ρυθμό πάνω από 2% το 2023

Η διαφυγή της Ευρωζώνης από τη ζώνη της ύφεσης, οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας, αλλά και η ίδια η δυναμική της 

οικονομίας, μπορεί τελικά να αποδείξουν ότι η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για ανάπτυξη 1,8% φέτος είναι για άλλη 

μια χρονιά συντηρητική.  Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρνητική ανάπτυξη που ανέμενε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 

τέταρτο τρίμηνο του 2022 ήταν οριακή και μπορεί να μεταβληθεί σε στασιμότητα το 1ο τρίμηνο του 2023. Αυτό σημαίνει 

πρακτικά ότι η πιθανότητα η Ευρωζώνη να αποφύγει την ύφεση και να πετύχει ανάπτυξη μεγαλύτερη από το 0,3%, όπως 

προέβλεπαν οι Βρυξέλλες, είναι όλο και πιο πιθανή. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Ελλάδα έχει να κερδίσει στον τομέα των 

εξαγωγών, με άλλα λόγια οι εξαγωγές αγαθών να αυξηθούν περισσότερο από 1,3% που προβλέπει ο προϋπολογισμός, 

ενώ τα πρώτα μηνύματα από τον τουρισμό θέλουν τη φετινή περίοδο να είναι καλύτερη από αυτήν του 2022. 

Πρωταγωνιστικό λόγο θα έχει για φέτος ο τομέας των επενδύσεων, αφού εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο στοίχημα του 

υπουργείου Οικονομικών για θετική ανάπτυξη στο σύνολο του χρόνου. Βάση της προσδοκίας αυτής είναι ένα ιστορικό 

υψηλό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που φτάνει τα 12 δισ. ευρώ και μαζί με την απορρόφηση κονδυλίων ύψους 4 

δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), θα φτάσει τα 16 δισ. ευρώ.  Η έκπληξη εδώ αναμένεται 

να έρθει από τις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα χαμηλότοκα δάνεια του ΤΑΑ, του οποίου ο 

χρονικός ορίζοντας υλοποίησης φτάνει μέχρι τα μέσα του 2026, οι οποίες κινούνται με ρυθμό μεγαλύτερο από τον 

αναμενόμενο.

 Ευρώπη 

Goldman Sachs και Deutsche Bank λένε «Goodbye» στην ύφεση

Στροφή 180 μοιρών πραγματοποιούν όλο και περισσότεροι οίκοι σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της ευρωζώνης. Ενώ πριν 

λίγες μόλις εβδομάδες το σενάριο της ύφεσης ήταν το επικρατέστερο για την περιοχή το 2023, πλέον τα πράγματα έχουν 

αλλάξει ριζικά, κυρίως λόγω των οικονομικών στοιχείων που έδειξαν ότι η δραστηριότητα στην ευρωζώνη παραμένει 

ανθεκτική, της ισχυρής αποκλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης από τη βουτιά των τιμών της ενέργειας, της πτώσης του 

πληθωρισμού και του ανοίγματος της οικονομίας της Κίνας.   Έτσι, η Goldman Sachs επιβεβαιώνει την πρόσφατη 

εκτίμησή της ότι η ευρωζώνη δεν κινδυνεύει πλέον με ύφεση, ενώ και η Deutsche Bank τονίζει ότι τα μαύρα σύννεφα 

εξαφανίζονται από την οικονομία. Οι PMI του Ιανουαρίου υποδηλώνουν ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ζώνης του ευρώ 

επέστρεψε, καθώς ο σύνθετος PMI ανέβηκε πάνω από το 50, λόγω των κερδών ευρείας βάσης σε όλους τους τομείς και 

τις χώρες.  Η Goldman Sachs αναμένει ότι η περαιτέρω χαλάρωση των παγκόσμιων σημείων συμφόρησης, αναμένεται να 

μειώσει τον πληθωρισμό των τιμών της ενέργειας και των μη ενεργειακών αγαθών. Αναμένει ότι ο ετήσιος ονομαστικός 

πληθωρισμός θα παραμείνει αυξημένος τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο λόγω τεχνικών παραγόντων, 

ακολουθούμενος από ταχεία πτώση στο 5,5% στα μέσα του έτους και στο 3,25% το τέταρτο τρίμηνο.  Από την άλλη, ναι 

μεν η αύξηση της απασχόλησης σε ολόκληρη την περιοχή επιβραδύνθηκε σημαντικά το τρίτο τρίμηνο, αλλά μέχρι 

στιγμής έχουμε δει μικρή ανοδική πίεση στην ανεργία και οι έρευνες για την απασχόληση δείχνουν ότι οι αγορές 

εργασίας παρέμειναν ισχυρές τον Ιανουάριο. Οι δείκτες μισθών υποδεικνύουν περαιτέρω δυναμική αύξησης των 

αμοιβών, σύμφωνα με την προσδοκία της Goldman για αύξηση των μισθών 4-5% το πρώτο εξάμηνο. Δεδομένης μιας 

στενής ιστορικής σχέσης μεταξύ της αύξησης των μισθών και των εγχώριων πληθωριστικών πιέσεων, εκτιμά ότι θα 

σημειωθεί σταδιακή άμβλυνση του πληθωρισμού των υπηρεσιών τους επόμενους μήνες. Από την πλευρά της η Deutsche 

Bank αναβαθμίζει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ για το 2023 κατά 1% σε +0,5% σε ετήσια 

βάση, ενώ διατηρεί αμετάβλητη την πρόβλεψη το 2024 στο +1% σε ετήσια βάση. Η ευρωζώνη θα αποφύγει την ύφεση 

αυτόν τον χειμώνα, τονίζει.  Εξακολουθούν βέβαια να υπάρχουν αντίθετοι άνεμοι στο δεύτερο εξάμηνο από την ύφεση 

των ΗΠΑ και τον καθυστερημένο αντίκτυπο της σύσφιξης της ΕΚΤ, αλλά το ταχύτερο άνοιγμα της Κίνας θα βοηθήσει την 

Ευρώπη να αποφύγει τη στασιμότητα, όπως εκτιμά.  Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η D.B αναφέρει ότι οι χαμηλότερες 

τιμές των εμπορευμάτων μειώνουν άμεσα τις προοπτικές για τον ΔΤΚ 2023-24 κατά 1%. Σε συνδυασμό με την έκπληξη 

της πτώσης του Δεκεμβρίου, η πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό το 2023 έχει πλέον αναθεωρηθεί από 7,1% σε ετήσια 

βάση σε 5,8%. Οι προβλέψεις της για το 2024 μειώνονται από 2,2% σε 1,8% σε ετήσια βάση. Αφήνει πάντως τις 

προβλέψεις της για τον δομικό πληθωρισμό αμετάβλητες (4,8% το '23, 2,3% το '24) καθώς οι έμμεσες επιπτώσεις των 

χαμηλότερων τιμών της ενέργειας αντισταθμίζονται από την υψηλότερη ανάπτυξη.
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Οικονομικά Νέα

 Ελλάδα - Μακροοικονομία

Γιατί η ελληνική οικονομία οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί με ρυθμό πάνω από 2% το 2023

Η διαφυγή της Ευρωζώνης από τη ζώνη της ύφεσης, οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας, αλλά και η ίδια η δυναμική 

της οικονομίας, μπορεί τελικά να αποδείξουν ότι η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για ανάπτυξη 1,8% φέτος είναι 

για άλλη μια χρονιά συντηρητική.  Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρνητική ανάπτυξη που ανέμενε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ήταν οριακή και μπορεί να μεταβληθεί σε στασιμότητα το 1ο τρίμηνο 

του 2023. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η πιθανότητα η Ευρωζώνη να αποφύγει την ύφεση και να πετύχει ανάπτυξη 

μεγαλύτερη από το 0,3%, όπως προέβλεπαν οι Βρυξέλλες, είναι όλο και πιο πιθανή. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η 

Ελλάδα έχει να κερδίσει στον τομέα των εξαγωγών, με άλλα λόγια οι εξαγωγές αγαθών να αυξηθούν περισσότερο 

από 1,3% που προβλέπει ο προϋπολογισμός, ενώ τα πρώτα μηνύματα από τον τουρισμό θέλουν τη φετινή 

περίοδο να είναι καλύτερη από αυτήν του 2022. Πρωταγωνιστικό λόγο θα έχει για φέτος ο τομέας των 

επενδύσεων, αφού εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο στοίχημα του υπουργείου Οικονομικών για θετική ανάπτυξη στο 

σύνολο του χρόνου. Βάση της προσδοκίας αυτής είναι ένα ιστορικό υψηλό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, 

που φτάνει τα 12 δισ. ευρώ και μαζί με την απορρόφηση κονδυλίων ύψους 4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), θα φτάσει τα 16 δισ. ευρώ.  Η έκπληξη εδώ αναμένεται να έρθει από τις ιδιωτικές 

επενδύσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα χαμηλότοκα δάνεια του ΤΑΑ, του οποίου ο χρονικός ορίζοντας 

υλοποίησης φτάνει μέχρι τα μέσα του 2026, οι οποίες κινούνται με ρυθμό μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο.

 Ευρώπη - Μακροοικονομία

Goldman Sachs και Deutsche Bank λένε «Goodbye» στην ύφεση

Στροφή 180 μοιρών πραγματοποιούν όλο και περισσότεροι οίκοι σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της ευρωζώνης. 

Ενώ πριν λίγες μόλις εβδομάδες το σενάριο της ύφεσης ήταν το επικρατέστερο για την περιοχή το 2023, πλέον τα 

πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά, κυρίως λόγω των οικονομικών στοιχείων που έδειξαν ότι η δραστηριότητα στην 

ευρωζώνη παραμένει ανθεκτική, της ισχυρής αποκλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης από τη βουτιά των τιμών της 

ενέργειας, της πτώσης του πληθωρισμού και του ανοίγματος της οικονομίας της Κίνας.  Έτσι, η Goldman Sachs 

επιβεβαιώνει την πρόσφατη εκτίμησή της ότι η ευρωζώνη δεν κινδυνεύει πλέον με ύφεση, ενώ και η Deutsche 

Bank τονίζει ότι τα μαύρα σύννεφα εξαφανίζονται από την οικονομία. Οι PMI του Ιανουαρίου υποδηλώνουν ότι η 

αναπτυξιακή δυναμική της ζώνης του ευρώ επέστρεψε, καθώς ο σύνθετος PMI ανέβηκε πάνω από το 50, λόγω 

των κερδών ευρείας βάσης σε όλους τους τομείς και τις χώρες.  Η Goldman Sachs αναμένει ότι η περαιτέρω 

χαλάρωση των παγκόσμιων σημείων συμφόρησης, αναμένεται να μειώσει τον πληθωρισμό των τιμών της 

ενέργειας και των μη ενεργειακών αγαθών. Αναμένει ότι ο ετήσιος ονομαστικός πληθωρισμός θα παραμείνει 

αυξημένος τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο λόγω τεχνικών παραγόντων, ακολουθούμενος από ταχεία πτώση 

στο 5,5% στα μέσα του έτους και στο 3,25% το τέταρτο τρίμηνο.  Από την άλλη, ναι μεν η αύξηση της 

απασχόλησης σε ολόκληρη την περιοχή επιβραδύνθηκε σημαντικά το τρίτο τρίμηνο, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε δει 

μικρή ανοδική πίεση στην ανεργία και οι έρευνες για την απασχόληση δείχνουν ότι οι αγορές εργασίας παρέμειναν 

ισχυρές τον Ιανουάριο. Οι δείκτες μισθών υποδεικνύουν περαιτέρω δυναμική αύξησης των αμοιβών, σύμφωνα με 

την προσδοκία της Goldman για αύξηση των μισθών 4-5% το πρώτο εξάμηνο. Δεδομένης μιας στενής ιστο

σχέσης μεταξύ της αύξησης των μισθών και των εγχώριων πληθωριστικών πιέσεων, εκτιμά ότι θα σημε

σταδιακή άμβλυνση του πληθωρισμού των υπηρεσιών τους επόμενους μήνες. Από την πλευρά της η Deutsche 

Bank αναβαθμίζει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ για το 2023 κατά 1% σε +0,5% σε 

ετήσια βάση, ενώ διατηρεί αμετάβλητη την πρόβλεψη το 2024 στο +1% σε ετήσια βάση. Η ευρωζώνη θα αποφύγει 

την ύφεση αυτόν τον χειμώνα, τονίζει.  Εξακολουθούν βέβαια να υπάρχουν αντίθετοι άνεμοι στο δεύτερο εξάμηνο 

από την ύφεση των ΗΠΑ και τον καθυστερημένο αντίκτυπο της σύσφιξης της ΕΚΤ, αλλά το ταχύτερο άνοιγμα της 

Κίνας θα βοηθήσει την Ευρώπη να αποφύγει τη στασιμότητα, όπως εκτιμά.  Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η D.B 

αναφέρει ότι οι χαμηλότερες τιμές των εμπορευμάτων μειώνουν άμεσα τις προοπτικές για τον ΔΤΚ 2023-24 κατά 

1%. Σε συνδυασμό με την έκπληξη της πτώσης του Δεκεμβρίου, η πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό το 2023 έχει 

πλέον αναθεωρηθεί από 7,1% σε ετήσια βάση σε 5,8%. Οι προβλέψεις της για το 2024 μειώνονται από 2,2% σε 

1,8% σε ετήσια βάση. Αφήνει πάντως τις προβλέψεις της για τον δομικό πληθωρισμό αμετάβλητες (4,8% το '23, 

2,3% το '24) καθώς οι έμμεσες επιπτώσεις των χαμηλότερων τιμών της ενέργειας αντισταθμίζονται από την 

υψηλότερη ανάπτυξη.

Σε υψηλό 9 μηνών το ευρώ καθώς η ΕΚΤ οδεύει για διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων

Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2022 έναντι του δολαρίου έχει βρεθεί το ευρώ (1,0927) καθώς 

εντείνονται οι ενδείξεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε μεγάλες αυξήσεις των επιτοκίων 

της, την ώρα που η FED εκτιμάται ότι θα μειώσει ρυθμούς.  Η ανοδική πορεία του ευρώ αποδίδεται στις νέες 

δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ, που υπέδειξαν δύο ισχυρές αυξήσεις των επιτοκίων της κατά 50 μονάδες 

βάσης, στις επόμενες δύο συνεδριάσεις της και κυρίως της επικεφαλής Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία δήλωσε:  «Η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να αυξάνει γρήγορα τα επιτόκια για να επιβραδύνει τον πληθωρισμό 

που παραμένει πολύ υψηλός.  Έχουμε καταστήσει σαφές ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα πρέπει να αυξηθούν 

σημαντικά με σταθερό ρυθμό για να φτάσουν σε επίπεδα που είναι επαρκώς περιοριστικά και να παραμείνουν σε 

αυτά τα επίπεδα για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να παραμείνουμε στην πορεία μας για να 

διασφαλίσουμε την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο μας".  Αυτό σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα ανεβάσει 

στο 3,0% το παρεμβατικό της επιτόκιο από 2,5% που ισχύει από 21/12/2022 στη συνεδρίαση της 2ας 

Φεβρουαρίου και στο 3,5% τον Μάρτιο.  Περαιτέρω στήριξη στο ευρώ δίνει η υποχώρηση των φόβων για ύφεση 

στην ευρωζώνη υπό την πτωτική πορεία των τιμών του φυσικού αερίου.  Αντίθετα, την ίδια ώρα η αγορά αποκλείει 

το ενδεχόμενο οποιασδήποτε αύξησης επιτοκίων της FED άνω των 25 μονάδων βάσης τον επόμενο μήνα, ενώ 

εκτιμάται ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα δεν θα ξεπεράσει τελικά το 5% όταν ολοκληρώσει τον κύκλο σύσφιξης.

Ανάπτυξη 1,4% με πληθωρισμό 4% προβλέπει το ΙΟΒΕ για το 2023

Ανάπτυξη 1,4% προβλέπει για φέτος το ΙΟΒΕ, χαμηλώνοντας παράλληλα τον "πήχη" για την ανάπτυξη του 2022 

στο 5,2% από το 6%, που προέβλεπε πριν λίγους μήνες, λόγω της επιβράδυνσης που καταγράφηκε στο τρίτο 

τρίμηνο του χρόνου αλλά και τη γενικότερη επιβράδυνση που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωζώνης.  Αναλύοντας 

την πρόβλεψη της έκθεσης ο Γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής κ. Νίκος Βέττας τόνισε ότι για το 2023 

κρίσιμος για την οικονομική μεγέθυνση, θα είναι ο ρόλος των επενδύσεων για τις οποίες προβλέπεται αύξηση 8% 

έναντι αύξηση 12,1% το 2022 σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, δίνοντας έμφαση, στη σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων του 

Ταμείου Ανάκαμψης. Κατά τα λοιπά το Ινστιτούτο προβλέπει επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο 0,8% 

από 7,7% τον προηγούμενο χρόνο και περιορισμό του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών στο 2,1% από 5,8% το 

2022 λόγω της γενικότερης οικονομικής επιβράδυνσης. Στο κρίσιμο μέγεθος του πληθωρισμού το ΙΟΒΕ 

εμφανίζεται πιο αισιόδοξο από το ΥΠΟΙΚ προβλέποντας υποχώρηση στο 4%  (αντί 5% που βλέπει το ΥΠΟΙΚ) 

από 9,6% το 2022 λόγω και τις σημαντικής υποχώρησης των τιμών της ενέργειας τους τελευταίους μήνες. Στο 

τομέα των τροφίμων που έχουν μεταφερθεί πλέον οι πληθωριστικές πιέσεις ο κ. Βέττας σημείωσε ότι η ακρίβεια 

συνεχίζεται στην Ελλάδα γιατί κάποια νοικοκυριά έχουν εισοδήματα που τους επιτρέπουν να συνεχίζουν να 

καταναλώνουν, χωρίς να μειώνουν τις αγορές τους, με αποτέλεσμα οι τιμές να παραμένουν ψηλά συμπιέζοντας το 

εισόδημα άλλων νοικοκυριών που δεν έχουν την ίδια οικονομική δυνατότητα.  Τόνισε πάντως ότι στην Ελλάδα ο 

δομικός πληθωρισμός αυξάνεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης κάτι που δημιουργεί ανησυχία για το 

πόσο γρήγορα μπορούν να υποχωρήσουν οι τιμές στα προ της κρίσης επίπεδα.  Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους 

που θα έχει να αντιμετωπίσει φέτος η οικονομία ο κ. Βέττας εκτός από την επιβράδυνση σε επίπεδο Ευρωζώνης 

και την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών ενέργειας σημείωσε ότι υπάρχουν και σημεία που αφορούν το 

εσωτερικό της χώρας όπως η καθυστέρηση μεταρρυθμίσεων, η αστοχία στους στόχους του προϋπολογισμού η 

περαιτέρω διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και φυσικά ένα μεγάλος εκλογικός 

κύκλος.

 Διεθνή - Μακροοικονομικά

ΗΠΑ: Νέα ισχυρή επιβράδυνση και του "πληθωρισμού της Fed" στο 5%

Την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ επιβεβαίωσε ο δείκτης προσωπικών δαπανών (PCE) 

που κινήθηκε τον Δεκέμβριο με ρυθμό 5% ετησίως, επιβραδύνοντας σημαντικά από το 5,5% του Νοεμβρίου. Η 

μέτρηση ήταν πλήρως εναρμονισμένη με την εκτίμηση των αναλυτών και πλέον σημαντικά μακριά από το υψηλό 

40 ετών του περασμένου καλοκαιριού.  Παρομοίως, σε μηνιαίο επίπεδο, ο PCE αυξήθηκε με ρυθμό 0,2% τον 

Δεκέμβριο, όπως προέβλεπε η αγορά, ελαφρώς χαμηλότερα από το 0,3% του Νοεμβρίου.  Ο δομικός PCE 

επιβράδυνε στο 4,4% ετησίως από το 4,7% που είχε προηγηθεί, εμφανίζοντας επίσης χαμηλό 14 μηνών.  Από 

μήνα σε μήνα, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,3%, όσο περίμεναν οι αναλυτές.

27/1/2023 Τιμές των Α/Κ της NN ΑΕΔΑΚ

Αμοιβαία Κεφάλαια Καθαρή Τιμή την

20/1/2023 27/12/2022 27/10/2022 27/1/2022 27/1/2020 26/1/201827/1/2023

Απόδοση 

Εβδομάδας 

Απόδοση 

Μηνός από 

Απόδοση 

Τριμήνου 

Απόδοση 

Έτους από 

Απόδοση 

Τριετίας από 

Απόδοση 

Πενταετίας 

Απόδοση 

Αρχ.Έτους 

31/12/2022

 16,3466NN Ευρωπαϊκό Μικτό  0,79%  3,80%  6,31% -6,47% -6,84% -10,27% 4,10%

 13,7568NN Ευρωπαϊκών Εταιρικών 

Ομολόγων

 0,20%  1,14%  2,05% -7,90% -9,84% -6,12% 1,38%

 18,0191NN Ευρωπαϊκών Κρατικών 

Ομολόγων

-0,16%  0,66% -0,62% -8,67% -10,20% -7,12% 0,79%

 12,8950NN Oμολόγων US 

Δολαριακό

-0,44% -0,81% -5,57% -3,84% -5,64%  9,28%-0,25%

 5,7738NN Fund of Funds 

Ευρωπαϊκό Μετοχικό

 0,88%  5,72%  9,32% -5,59% -0,35%  2,66% 5,88%

 3,3502NN Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ 

Κυμαινόμενης ΚΑΕ

 0,01%  0,03%  0,01% -0,78% -2,26% -3,46% 0,03%

 11,2650NN Ελληνικό Μετοχικό 

Μεσαίας & Μικρής 

 3,96%  7,84%  17,54%  4,71%  16,06%  24,59% 7,88%

 1,7148ΝΝ Ελληνικό Μετοχικό 

Υψηλής Κεφαλαιοποίησης

 3,35%  9,55%  17,53%  11,92%  14,62%  23,77% 8,77%

 10,8932ΝΝ Fund of Funds 

Μετοχικό Εμπορευματικών 

 0,31%  1,23% -1,21%  10,72%  35,95%  20,39% 1,99%

 28,6646ΝΝ Μετοχικό Διεθνών 

Αναπτυγμένων Αγορών

 1,85%  5,90%  4,38% -1,64%  22,52%  34,96% 5,79%

 19,3897ΝΝ Ελληνικών Ομολόγων  0,07%  1,69%  1,96% -11,25% -10,61%  9,33% 1,74%

 4,4421ΝΝ Μετοχικό 

Αναδυομένων Αγορών

 1,73%  10,99%  28,80% -2,68%  0,15% -2,52% 10,84%

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.

Σε υψηλό 9 μηνών το ευρώ καθώς η ΕΚΤ οδεύει για διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων

Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2022 έναντι του δολαρίου έχει βρεθεί το ευρώ (1,0927) καθώς εντείνονται 

οι ενδείξεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε μεγάλες αυξήσεις των επιτοκίων της, την ώρα που η 

FED εκτιμάται ότι θα μειώσει ρυθμούς.  Η ανοδική πορεία του ευρώ αποδίδεται στις νέες δηλώσεις αξιωματούχων της 

ΕΚΤ, που υπέδειξαν δύο ισχυρές αυξήσεις των επιτοκίων της κατά 50 μονάδες βάσης, στις επόμενες δύο συνεδριάσεις 

της και κυρίως της επικεφαλής Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία δήλωσε:  «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να 

αυξάνει γρήγορα τα επιτόκια για να επιβραδύνει τον πληθωρισμό που παραμένει πολύ υψηλός.  Έχουμε καταστήσει 

σαφές ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά με σταθερό ρυθμό για να φτάσουν σε επίπεδα που 

είναι επαρκώς περιοριστικά και να παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να 

παραμείνουμε στην πορεία μας για να διασφαλίσουμε την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο μας".  Αυτό 

σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα ανεβάσει στο 3,0% το παρεμβατικό της επιτόκιο από 2,5% που ισχύει από 21/12/2022 στη 

συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου και στο 3,5% τον Μάρτιο.  Περαιτέρω στήριξη στο ευρώ δίνει η υποχώρηση των 

φόβων για ύφεση στην ευρωζώνη υπό την πτωτική πορεία των τιμών του φυσικού αερίου.  Αντίθετα, την ίδια ώρα η 

αγορά αποκλείει το ενδεχόμενο οποιασδήποτε αύξησης επιτοκίων της FED άνω των 25 μονάδων βάσης τον επόμενο 

μήνα, ενώ εκτιμάται ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα δεν θα ξεπεράσει τελικά το 5% όταν ολοκληρώσει τον κύκλο σύσφιξης.

Ανάπτυξη 1,4% με πληθωρισμό 4% προβλέπει το ΙΟΒΕ για το 2023

Ανάπτυξη 1,4% προβλέπει για φέτος το ΙΟΒΕ, χαμηλώνοντας παράλληλα τον "πήχη" για την ανάπτυξη του 2022 στο 5,2% 

από το 6%, που προέβλεπε πριν λίγους μήνες, λόγω της επιβράδυνσης που καταγράφηκε στο τρίτο τρίμηνο του χρόνου 

αλλά και τη γενικότερη επιβράδυνση που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωζώνης.  Αναλύοντας την πρόβλεψη της έκθεσης 

ο Γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής κ. Νίκος Βέττας τόνισε ότι για το 2023 κρίσιμος για την οικονομική μεγέθυνση, 

θα είναι ο ρόλος των επενδύσεων για τις οποίες προβλέπεται αύξηση 8% έναντι αύξηση 12,1% το 2022 σύμφωνα με τον 

ΙΟΒΕ, δίνοντας έμφαση, στη σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Κατά τα λοιπά το Ινστιτούτο 

προβλέπει επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο 0,8% από 7,7% τον προηγούμενο χρόνο και περιορισμό του 

ρυθμού αύξησης των εξαγωγών στο 2,1% από 5,8% το 2022 λόγω της γενικότερης οικονομικής επιβράδυνσης.  Στο 

κρίσιμο μέγεθος του πληθωρισμού το ΙΟΒΕ εμφανίζεται πιο αισιόδοξο από το ΥΠΟΙΚ προβλέποντας υποχώρηση στο 4%  

(αντί 5% που βλέπει το ΥΠΟΙΚ) από 9,6% το 2022 λόγω και τις σημαντικής υποχώρησης των τιμών της ενέργειας τους 

τελευταίους μήνες. Στο τομέα των τροφίμων που έχουν μεταφερθεί πλέον οι πληθωριστικές πιέσεις ο κ. Βέττας 

σημείωσε ότι η ακρίβεια συνεχίζεται στην Ελλάδα γιατί κάποια νοικοκυριά έχουν εισοδήματα που τους επιτρέπουν να 

συνεχίζουν να καταναλώνουν, χωρίς να μειώνουν τις αγορές τους, με αποτέλεσμα οι τιμές να παραμένουν ψηλά 

συμπιέζοντας το εισόδημα άλλων νοικοκυριών που δεν έχουν την ίδια οικονομική δυνατότητα.  Τόνισε πάντως ότι στην 

Ελλάδα ο δομικός πληθωρισμός αυξάνεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης κάτι που δημιουργεί ανησυχία για 

το πόσο γρήγορα μπορούν να υποχωρήσουν οι τιμές στα προ της κρίσης επίπεδα.  Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που θα 

έχει να αντιμετωπίσει φέτος η οικονομία ο κ. Βέττας εκτός από την επιβράδυνση σε επίπεδο Ευρωζώνης και την 

αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών ενέργειας σημείωσε ότι υπάρχουν και σημεία που αφορούν το εσωτερικό της 

χώρας όπως η καθυστέρηση μεταρρυθμίσεων, η αστοχία στους στόχους του προϋπολογισμού η περαιτέρω διεύρυνση 

του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και φυσικά ένα μεγάλος εκλογικός κύκλος.

Διεθνή 

ΗΠΑ: Νέα ισχυρή επιβράδυνση και του "πληθωρισμού της Fed" στο 5%

Την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ επιβεβαίωσε ο δείκτης προσωπικών δαπανών (PCE) που 

κινήθηκε τον Δεκέμβριο με ρυθμό 5% ετησίως, επιβραδύνοντας σημαντικά από το 5,5% του Νοεμβρίου. Η μέτρηση ήταν 

πλήρως εναρμονισμένη με την εκτίμηση των αναλυτών και πλέον σημαντικά μακριά από το υψηλό 40 ετών του 

περασμένου καλοκαιριού.  Παρομοίως, σε μηνιαίο επίπεδο, ο PCE αυξήθηκε με ρυθμό 0,2% τον Δεκέμβριο, όπως 

προέβλεπε η αγορά, ελαφρώς χαμηλότερα από το 0,3% του Νοεμβρίου.  Ο δομικός PCE επιβράδυνε στο 4,4% ετησίως 

από το 4,7% που είχε προηγηθεί, εμφανίζοντας επίσης χαμηλό 14 μηνών.  Από μήνα σε μήνα, ο δομικός δείκτης 

αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,3%, όσο περίμεναν οι αναλυτές.
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