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TIPS: 
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Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Money Supply 
 

 

 Στην Ευρώπη παρατηρείται οριακή μείωση των προθεσμιακών καταθέσεων λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που 
επικρατεί, ενόψει διενέργειας εκλογών & δημοψηφισμάτων σε πληθώρα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Στην Αμερική συνεχίζεται η μείωση της κυκλοφορίας χαρτονομισμάτων και η αύξηση των καταθέσεων και των επενδύσεων 
σε χρεόγραφα μικρής διάρκειας και επικινδυνότητας, εν αναμονή της αύξησης των επιτοκίων από την FED. 

C 
(Κατανάλωση)            

 

 

 Στην Ευρώπη, η επιμήκυνση του στασιμοπληθωρισμού και η ανεργία, η οποία παραμένει σταθερή για πέμπτο συνεχόμενο 
μήνα στο 10%, αναμένεται να συγκρατήσουν την άνοδο της κατανάλωσης, που συνήθως παρατηρείται στην περίοδο των 
εορτών. 

 Στην Αμερική η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης που έχει παρατηρηθεί στον κλάδο των λιανικών πωλήσεων και στον 
κλάδο των ακινήτων, αναμένεται να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες εξαιτίας της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος. 

Πετρέλαιο / 
Φυσικό Αέριο 

 

     

 Εν αναμονή της απόφασης των χωρών του OPEC για περικοπή της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου κατά 33 
εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, η τιμή του Πετρελαίου αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 46$ & 58$ το βαρέλι (τύπου 
BRENT). 

 Ως εκ τούτου η τιμή του Φυσικού Αερίου αναμένεται να επιτύχει νέα υψηλά για το 2016, παραμένοντας πάντως σε χαμηλά 
επίπεδα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. 

R (Επιτόκια) 
 

 

 Στην Ευρώπη η απότομη και επικίνδυνη άνοδος των επιτοκίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τη νέα χρονιά, 
καθώς τα αποτελέσματα του πληθωρισμού και της ανεργίας για τον Νοέμβρη δεν ήταν ενθαρρυντικά. 

 Στην Αμερική η FED αναμένεται να προβεί σε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων στο προσεχές διάστημα έως και 25 
μονάδες βάσης, λόγω της αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος κατά 2,9% στο τρίτο τρίμηνο του 2016, της 
σταθεροποίησης της ανεργίας που στο 4,9% και του πληθωρισμού στο 2,2% (Ex Food & Energy). 

Πληθωρισμός& 
Στασιμοπληθωρισμός 

 Μεταξύ 2,1%-2,3%  για την Αμερική με πιθανότητα οριακής ανόδου. 
 Μεταξύ 0,1%-0,5% για την  Ευρώπη με πιθανότητα οριακής ανόδου. 

Κόστους τροφίμων                    
Εισοδήματος 

 Αύξηση της τιμής των τροφίμων λόγω αύξησης της τιμής του πετρελαίου που θα ενσωματωθεί στις τιμές. 

Τιμή Χρυσού         
 Η σημαντική πτώση της τιμής του χρυσού, ο οποίος έχασε το ήμισυ των κερδών που πέτυχε το 2016, αναμένεται 

σταθεροποιηθεί με ενδείξεις για ανοδική τάση στο προσεχές μέλλον. 

Greek Economy 

Οικονομικοί 
Δείκτες 

Αναμενόμενη 
Μεταβολή 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Ανάπτυξη  
 

 Οριακή άνοδο για το έτος 2016 αναμένεται να εμφανίσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, μετά από την σημαντική άνοδο 
κατά 1,5% που εμφάνισαν τα προσωρινά στοιχεία του τελευταίου τριμήνου του έτους. 

Δημόσιο 
Χρέος 

 

 Επίσπευση της διευθέτησης το Ελληνικού χρέους με κούρεμα των κρατικών χρεών & επιμήκυνση της περιόδου 
αποπληρωμής με παράλληλο κούρεμα καταθέσεων. 

Κατανάλωση 
 

 Αναμένεται περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης λόγω της ύπαρξης κλίματος αβεβαιότητας & της αύξησης της φορολογίας 
που θα ενσωματωθεί στις επικείμενες Φορολογικές Δηλώσεις. Επιπροσθέτως η μείωση των δόσεων που προσφέρει η 
Εφορία για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα οδηγήσει σε περαιτέρω συγκράτηση της κατανάλωσης. 

Επενδύσεις 
 

 Συνέχιση εξαγορών & έναρξη πολύ λίγων & μεγάλων σε μέγεθος επενδύσεων κυρίως στον τομέα του Τουρισμού & των 
ΔΕΚΟ. 

L  
(απασχόληση) 

 

 Το ποσοστό της ανεργίας αυξηθεί άνω του 25% το προσεχές διάστημα, καθώς το κύμα απολύσεων εποχιακού 
προσωπικού που παρατηρήθηκε τον προηγούμενο μήνα, αναμένεται να συνεχιστεί και μετά την περίοδο των εορτών. 

Πληθωρισμός 
Κόστους 

 

 Εκτίναξη Πληθωρισμού Κόστους λόγω αύξησης της γενικής φορολογίας σε Νομικά & Φυσικά πρόσωπα. 

Φορολογία 
 

 Αύξηση Φορολογίας  Νομικών  & Φυσικών προσώπων. 

R (επιτόκια) 
 

 Χαμηλά επιτόκια καταθέσεων. 
 Έναρξη αυξήσεων στα επιτόκια χορηγήσεων. 

Σημειώσεις: 

 Αναθεώρηση εκ βάθρων του τρόπου λειτουργίας του οικονομικού 
& κοινωνικού ιστού 

 Έντονα σημάδια επερχόμενης ύφεσης στις οικονομίες της Κίνας & 
της Ινδίας. 

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στη παρούσα επιστολή αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την επικαιρότητα, την ισχύουσα νομοθεσία & τη συνήθη πρακτική σε συνάρτηση πάντα με τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, αλλαγές στην επικαιρότητα, μελλοντικές αλλαγές στη νομοθεσία καθώς & αλλαγές στις συνηθισμένες πρακτικές είναι δυνατόν να επιφέρουν 

ακόμη & ουσιώδεις μεταβολές & τροποποιήσεις στις ήδη παρασχεθείσες πληροφορίες. Κανενός είδους εγγύηση ρητή ή μη δεν παρέχεται για τις πληροφορίες, τις απόψεις & τις αντιλήψεις οι οποίες εν 

καιρώ εκφράζονται στο παρόν.  

 


