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TIPS: 

 ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (ΒΟΡΡΑΣ – ΝΟΤΟΣ) & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ 
 BAIL IN ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΚΟΜΗ & ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ 
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ (BAD BANKS) 
 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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Global Economy 

Οικονομικοί 
Δείκτες 

Αναμενόμενη 
Μεταβολή 

Παρατηρήσεις / Σχόλια 

Money Supply  
 

 Στην Ευρώπη παρατηρείται σταθεροποίηση της προσφοράς χρήματος, λόγω της διατήρησης των επιτοκίων δανεισμού για 
δέκατο τρίτο συνεχόμενο μήνα στα ίδια χαμηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με την παράταση του προγράμματος Ποσοτικής 
Χαλάρωσης της EKT έως και τον Δεκέμβριο του 2017, με αισθητά όμως μειωμένο όγκο. 

 Στην Αμερική η περεταίρω αύξηση των επιτοκίων από την FED στο 1%, οδηγεί στην αύξηση των επενδύσεων σε 
Αμερικάνικους Τίτλους και Χρεόγραφα Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων/ Επιχειρήσεων. 

C 
(Κατανάλωση)            

 
 

 Στην Ευρώπη οι λιανικές πωλήσεις για το μήνα Μάρτιο παρουσίασαν μειωμένη αύξηση (1,2%) σε σχέση με τις προσδοκίες 
της αγοράς, λόγω της αύξησης του πληθωρισμού κατά 2%. 

 Στην Αμερική συνεχίζεται η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης στον κλάδο των λιανικών πωλήσεων και στον κλάδο των 
διαρκή καταναλωτικών αγαθών, παρά την αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

Πετρέλαιο 
(BRENT) / 

Φυσικό Αέριο 

 
   

 Πτωτική τάση διαφαίνεται στις τιμές του Πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του OPEC, ότι ο περιορισμός της παραγωγής 
που είχε συμφωνηθεί, προχωράει με πολύ αργούς ρυθμούς και βρίσκει αντιστάσεις από χώρες μη μέλη του Οργανισμού. 

 Η τιμή του Φυσικού Αερίου αναμένεται να παραμείνει στα σημερινά χαμηλά επίπεδα, όσο οι τιμές του Πετρελαίου δεν 
αυξάνονται. 

R (Επιτόκια) 
 

 

 Στην Ευρώπη η σταδιακή άνοδος των επιτοκίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά πρώτο εξάμηνο του 2017, 
καθώς ο πληθωρισμός είναι κοντά στον στόχο του 2% που έχει θέση η ΕΚΤ για την έναρξη της διαδικασίας. 

 Στην Αμερική η FED εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων έως και το επίπεδο του 2% 
μέχρι το τέλος του έτους, λόγω των αισιόδοξων προβλέψεών της, τόσο για το ΑΕΠ, όσο και για τον πληθωρισμό. 

Πληθωρισμός 
 Μεταξύ 2,2%-2,7% για την Αμερική με πιθανότητα οριακής ανόδου. 
 Μεταξύ 1,3%-2,0% για την Ευρώπη με πιθανότητα οριακής ανόδου. 

Κόστους τροφίμων                    
Εισοδήματος 

 Αύξηση της τιμής των τροφίμων, λόγω αύξησης του Δείκτη Τιμών Παραγωγού, που θα ενσωματωθεί στις τιμές. 

Τιμή Χρυσού      
 Η επιστροφή του κλίματος αβεβαιότητας αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές του χρυσού, που παραμένουν όμως στο 

ίδιο επίπεδο σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.  

Greek Economy 
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Ανάπτυξη  
 

 Σημαντική Πτώση για το μήνα Μάρτιο -1,1% παρουσίασε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Η μείωση αυτή αναμένεται να 
συγκρατηθεί στη συνέχεια με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του Ελληνικού Προγράμματος.  

Δημόσιο 
Χρέος 

 

 Επίσπευση της διευθέτησης του 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.  

Επενδύσεις 
 

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

L  
(απασχόληση) 

 

 Το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε σταθερό τον Μάρτιο, στο 23,1% και αναμένεται να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα στο 
προσεχές διάστημα. 

Πληθωρισμός 
Κόστους 

 

 Εκτίναξη Πληθωρισμού Κόστους λόγω αύξησης της γενικής φορολογίας σε Νομικά & Φυσικά πρόσωπα, ενώ επίκεινται 
πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις στον τομέα της Ενέργειας. 

Φορολογία 
 

 Αύξηση Φορολογίας Νομικών & Φυσικών προσώπων η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε κλείσιμο πληθώρας επιχειρήσεων. 

R (επιτόκια) 
 

 Χαμηλά επιτόκια καταθέσεων. 
 Έναρξη αυξήσεων στα επιτόκια χορηγήσεων. 

Σημειώσεις: 

 Έναρξη δυνατότητας εκποίησης ακινήτων για χρέη προς Δημόσιο, 
ασφαλιστικά ταμεία και Τραπεζικά Ιδρύματα. 

 Μαζική προκήρυξη Επενδυτικών Προγραμμάτων Κοινοτικών πόρων 
(ΕΣΠΑ 2014 - 2020) εντός του 2017. 

 

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.  

 


