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Στην μετά την αφαίρεση του ορίου της ισοτιμίας EUR/CHF Ελβετία , οι επενδυτές 
αναμένουν προσεκτικά τα αποδεικτικά στοιχεία των πραγματικών επιπτώσεων της 
οικονομικής βόμβας. Σε αναμονή του "τσουνάμι" , όπως αποκαλείται από έναν βασικό 
business leader,  οι αναλυτές προετοιμάζονται για το χειρότερο. Οι περισσότερες 
προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό αναθεωρήθηκαν αμέσως προς τα 
κάτω. Αναμέναμε ρυθμό ανάπτυξης 0,6% και πτώση του πληθωρισμού στο -0,6% για το 
2015. Κύριοι δείκτες επηρεάστηκαν, όπως ο δείκτης μεταποίησης PMI που είδε για τον 
Ιανουάριο μία αξιοσημείωτη πτώση στο 48,2 από το αναθεωρημένο 53,6, ενώ ο ΔΤΚ y/y 
για τον Ιανουάριο έπεσε στο -0,5% από το -0,3%. Ο δείκτης KoF υποχώρησε οριακά στο 
97,0 με πτωτική τάση από τις αρχές του 2015, αλλά οι οικονομολόγοι στο Ελβετικό 
Ινστιτούτο Οικονομικών KoF  δήλωσαν ότι η ελβετική οικονομία αναμφίβολα θα πέσει σε 
ύφεση με επίπεδα κάτω από το 1,05 για την ισοτιμία EUR/CHF. Το Ελβετικό εμπορικό 
πλεόνασμα αυξήθηκε στα CHF 3.43 δις τον Ιανουάριο από τα CHF 1.51 δις το Δεκέμβριο. 
Οι εξαγωγές αυξήθηκαν στο εποχικά προσαρμοσμένο 2,9% από μήνα σε μήνα τον 
Ιανουάριο, αντιστρέφοντας την πτώση 2,9% το Δεκέμβριο. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός 
ότι οι ελβετικές εξαγωγές ρολογιών αυξήθηκαν κατά 3,7% με ευρεία βάση διεθνών 
πωλήσεων. Ωστόσο, η απόλυτη κατάρρευση των προσδοκιών της έρευνας ZEW θα πρέπει 
να παρέχει μια κλήση αφύπνισης. Η έρευνα για τον Ιανουάριο υπέδειξε πτώση στο -73 
από το -10,8. Αυτή είναι η ιστορικά μεγαλύτερη πτώση του δείκτη και υποδηλώνει ότι οι 
προσδοκίες για την οικονομία έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση της SNB  
στις 15 Ιανουαρίου. 
Ο Πρόεδρος Jordan εξέφρασε σαφώς την άποψη ότι το CHF παραμένει υπερτιμημένο. Σε 
συνδυασμό με την απειλή παρεμβάσεων fx και τη βοήθεια από το ράλι του ευρώ, η 
ισοτιμία EUR/CHF διαπραγματεύεται τώρα  περίπου στο 1,08. Το ασθενέστερο CHF πρέπει 
να έχει θετική επίδραση στη σταθεροποίηση των οικονομικών συνθηκών, ειδικά αν το 
ζεύγος φτάσει στο 1,10 όπως προβλέπουν ορισμένοι. Η αίσθηση είναι ότι η ελβετική 
οικονομία είναι σε κατάσταση αναμονής, ελπίζοντας ότι ο Jordan και η δυναμική των 
αγορών μπορούν να ωθήσουν υψηλότερα της ισοτιμία EUR/CHF.

Προετοιμασία για τις επιπτώσειςΟικονομία
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Το αποτέλεσμα της περασμένης εβδομάδας από τη συνάντηση νομισματικής πολιτικής 
της Τράπεζας της Ιαπωνίας ήταν, όπως ήταν αναμενόμενο, αμετάβλητο. Με συνεχή 
επέκταση της νομισματικής πολιτικής που βασίζεται σε ετήσιο ρυθμό ¥ 80 τρις. Όσον 
αφορά την ανάπτυξη, η άποψη της οικονομίας αναμίχθηκε με μια μικρή αναβάθμιση που 
οφείλεται στις εξαγωγές και την παραγωγή και με υποβάθμιση που οφείλεται στην 
ιδιωτική κατανάλωση. Συνολικά, η οικονομία "συνέχισε τη μέτρια τάση ανάκαμψής της." 
Ως προς την εκτίμηση των τιμών, η BoJ προβλέπεται αναθεώρηση προς τα κάτω του 
δομικού ΔΤΚ εκτός του ΦΠΑ Απριλίου σε περίπου 0,5% από 0,5-1,0%. Αυτό απέχει πολύ 
από το στόχο της BoJ στο 2%. Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την πραγματική εξέλιξη του 
ΔΤΚ και "αντανακλά τη μείωση των τιμών της ενέργειας. Ωστόσο, ενώ η Τράπεζα της 
Ιαπωνίας αναμένει χαλάρωση του πληθωρισμού βάσει του ΔΤΚ, δεν αναμένεται βαθύς 
και παρατεταμένος αντιπληθωρισμός και ενδεχομένως αποπληθωρισμός.  
  
Είναι σαφές ότι η σημαντική πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου αναμένεται να έχει 
αντίκτυπο στις τιμές, ενώ η απρόσμενη πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης έχει ήδη γίνει 
ένα σημαντικό ζήτημα. Τα καλά νέα είναι ότι η Ιαπωνία έχει ξεφύγει από την ύφεση, ενώ 
τα κακά νέα είναι ότι οι καταναλωτές δεν συμμετέχουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 
ΑΕΠ του 4ου τριμήνου, η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά ένα αδύναμο 
0,3% q/q έναντι του προηγούμενου -5.1%. Η πτώση των τιμών έχει ευρεία βάση σε τομείς 
που δεν σχετίζονται με την ενέργεια. Η προώθηση των προσδοκιών ότι τα Abenomics θα 
είναι επιτυχή είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της ιαπωνικής ανάπτυξης. Σε περίπτωση που 
ο πληθωρισμός παραπαίει σε αυτό το στάδιο, ολόκληρο το πείραμα τίθεται σε κίνδυνο. 
Αναμένουμε ότι κατά την θερινή εξαμηνιαία προοπτική η BoJ θα αναγκαστεί να μειώσει 
περαιτέρω τις προβλέψεις της, θέτοντας τις βάσεις για επιπλέον χαλάρωση το 
φθινόπωρο. Αναμένουμε περαιτέρω αδυναμία του JPY, καθώς τα στοιχεία για τον 
πληθωρισμό μαλακώνουν. Με την ισοτιμία USD/JPY να διασπά την αντίσταση στο 121,85 
καθώς η Fed πλησιάζει στην έναρξη της αύξησης των επιτοκίων, αναμένεται περεταίρω 
διεύρυνση στη διαφορά των αποδόσεων μεταξύ ΗΠΑ/Ιαπωνίας.

Η Ιαπωνία θα χαλαρώσει και πάλιΑγορές FX
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Οι πρόσφατοι γύροι των νομισματικών ερεθισμάτων ευνοούν την αύξηση των τιμών 
στις μετοχές  
Χάρη στις διαρθρωτικές αντιπληθωριστικές πιέσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η 
απομόχλευση του χρέους και η βελτίωση των τεχνολογιών, οι πληθωριστικές συνέπειες 
για τον ΔΤΚ είναι πιθανό να είναι υποτονικές. Ωστόσο, οι τιμές του πληθωρισμού είναι 
πιθανόν να επηρεάσουν τις χρηματιστηριακές αγορές. Όπως μπορεί να δει κανείς από την 
πρόσφατη αύξηση του Euro Stoxx 50, η χρηματιστηριακή αγορά δεν περίμενε την 
πραγματική πρώτη μηνιαία ένεση ρευστότητας της ΕΚΤ για να βελτιωθεί. Ακόμα κι αν η 
ποσοτική χαλάρωση δεν θα επιλύσει το χαμηλότερο δυναμικό μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης, το οποίο απαιτεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αυτό μπορεί να μεγεθύνει τις 
οικονομικές βελτιώσεις που ήταν ήδη ορατές πριν από τις 22 Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο 
αυτό, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η οποία ενισχύεται από την πτώση των τιμών του 
πετρελαίου, είναι πιθανό να οδηγήσει σε περαιτέρω ισχυρή εγχώρια ζήτηση, που ευνοεί 
περαιτέρω θετικές εκπλήξεις στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη φέτος. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
ζοφερές προβλέψεις για την Ευρωζώνη στην αρχή του έτους και μια φορολογική πολιτική 
που αναμένεται να χαλαρώσει οριακά το 2015, υποψιαζόμαστε ότι η άνοδος στην 
ευρωπαϊκή αγορά μετοχών δεν έχει τελειώσει. 
  
Ευρείας βάσης ράλι στις χρηματιστηριακές αγορές 
Από τεχνική άποψη, η κύρια πηγή ανησυχίας στη χρηματιστηριακή αγορά το 2014 ήταν η 
αδυναμία των μετοχών μικρότερης κεφαλαιοποίησης να επιβεβαιώσουν τη δύναμη που 
παρουσιάζεται από τις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Κοιτάζοντας τη γερμανική 
αγορά, η εντυπωσιακή επίδοση του δείκτη DAX μεσαίας κεφαλαιοποίησης (MDAX) και 
του SDAX που αποτελείται από μετοχές μικρότερης κεφαλαιοποίησης, δείχνει ένα ράλι 
ευρείας βάσης. Το ίδιο συμπέρασμα ισχύει και στις ΗΠΑ, καθώς οι δείκτες S&P Midcap 
400 και S  &P Smallcap 600 επιβεβαιώνουν τα πρόσφατα νέα υψηλά του S&P500. Ως 
αποτέλεσμα, η πρόσφατη ενίσχυση της αγοράς είναι υγιής καθώς υποστηρίζεται από μια 
ευρεία πλειοψηφία των μετοχών. Ωστόσο, η πιο χαλαρή νομισματική πολιτική στην 
Ευρωζώνη καθιστά την ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά πιο ελκυστική από εκείνη των 
ΗΠΑ.

Οι νομισματικές πολιτικές θα φουσκώσουν τις τιμέςΧρηματιστήρια
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Η αγορά κατοικίας αναμένεται να βελτιωθεί 
Καθώς ο χρόνος της πρώτης αύξησης των επιτοκίων από τη Fed παραμένει αβέβαιος, 
αξίζει να κοιτάξουμε ένα από τα βασικά βαρόμετρα της οικονομίας των ΗΠΑ: τη 
στεγαστική αγορά. Ένας βασικός παράγοντας της αγοράς κατοικίας, τα επιτόκια των 
στεγαστικών δανείων, έχουν μειωθεί από τις φθίνουσες αποδόσεις των ΗΠΑ. Συνέπεια 
αυτών των χαμηλών επιτοκίων των στεγαστικών δανείων είναι η βελτίωση της πρόσβασης 
στην ιδιοκτησία (η οποία αντικατοπτρίζεται από την αύξηση του δείκτη οικονομικά 
προσιτής στέγασης) και οδηγεί σε αύξηση των αιτήσεων ενυπόθηκων δανείων. Επιπλέον, 
ακόμη και αν η επερχόμενη αύξηση της Fed θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των 
επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, οι παγκόσμιες χαμηλές αποδόσεις θα περιορίσουν 
τις επιπτώσεις. 
Ένα άλλο θετικό στοιχείο που θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση για κατοικίες 
αναμένεται να προέρθει από τη δημιουργία νοικοκυριών. Συνήθως, η δημιουργία 
νοικοκυριών τείνει να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνεται ο ενήλικος πληθυσμός. 
Παρόλα αυτά, με τη γρήγορη αύξηση της ανεργίας γύρω στο 2006, το ποσοστό των κοινών 
νοικοκυριών έχει σχεδόν διπλασιαστεί (από 6% σε 11% το 2010) και παρέμεινε κοντά σε 
αυτά τα υψηλά επίπεδα το 2014. Ωστόσο, οι σημαντικές βελτιώσεις στην αγορά εργασίας 
των ΗΠΑ αναμένεται να μειώσουν το ποσοστό των κοινών νοικοκυριών και να 
δημιουργήσουν μια πιθανή σημαντική ζήτηση για την αγορά ή την ενοικίαση κατοικιών. 
Ωστόσο, η ανάκαμψη θα μπορούσε να είναι ασταθής 
Το γεγονός ότι τα δεδομένα στέγασης των ΗΠΑ για τον Ιανουάριο ήταν ασθενέστερα από 
το αναμενόμενο, υποδεικνύει ωστόσο ότι αυτή η ανάκαμψη θα μπορούσε να είναι 
ασταθής. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις 
μεσοδυτικές και τις βορειοανατολικές πολιτείες είχε αρνητικό αντίκτυπο, καθώς οι 
ενάρξεις δημιουργίας νοικοκυριών ήταν το πιο αδύναμες σε αυτές τις περιοχές. Το 
γεγονός ότι ο καιρός δεν έχει βελτιωθεί το Φεβρουάριο, δεν αποτελεί καλό οιωνό για τα 
στοιχεία του Φεβρουαρίου. Ωστόσο αυτό παραμένει μια παροδική επίδραση και η 
βελτίωση των οικιστικών δυνατοτήτων σε συνδυασμό με ένα ιστορικό υψηλό αριθμό 
κοινόχρηστων κατοικιών υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή ζήτηση για 
ακίνητα. Ως αποτέλεσμα, υποψιαζόμαστε ότι η κατοικίας στις ΗΠΑ είναι πιθανό να 
σημειώσει ανοδική έκπληξη και να διευκολύνει τη Fed στην πορεία της σύσφιξης.

Η στεγαστική αγορά των ΗΠΑ θα δώσει θετικές εκπλήξειςΟικονομία
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Η μη εμπορική θέση της Διεθνούς Νομισματικής Αγοράς (IMM) χρησιμοποιείται για την 
απεικόνιση της ροής πόρων από το ένα νόμισμα στο άλλο. Θεωρείται συνήθως ως ένας 
αντίστροφος δείκτης, όταν φθάνει σε μία ακραία θέση.  
  
Τα δεδομένα της IMM καλύπτουν τις θέσεις των επενδυτών για την εβδομάδα που έληξε 
στις 10 Φεβρουαρίου 2015. 
  
Οι καθαρές θέσεις ανοικτής πώλησης για το JPY έχουν χαλαρώσει περαιτέρω, φτάνοντας 
στο μικρότερο υποτιμητικό επίπεδο από το Νοέμβριο του 2012. Καθώς υποψιαζόμαστε 
ότι η BoJ θα παραμείνει στο περιθώριο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, θα δούμε 
περαιτέρω περιθώρια για χαλάρωση των θέσεων ανοικτής πώλησης του JPY. Ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη διαφοροποίηση του γιέν από τα ιαπωνικά 
συνταξιοδοτικά ταμεία και την έναρξη του κύκλου σύσφιξης στις ΗΠΑ, είναι πιθανό να 
προκύψουν ελκυστικά σημεία εισόδου για θέσεις αγοράς USD/JPY  κατά τους προσεχείς 
μήνες. 
  
Η μείωση των θέσεων ανοικτής πώλησης για την GBP σε συνδυασμό με μία μάλλον 
επιθετική τριμηνιαία έκθεση της Τράπεζας της Αγγλίας για τον πληθωρισμό, ευνοούν 
περαιτέρω ανατίμηση της GBP. Ωστόσο, οι επικείμενες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο 
δείχνουν ότι αυτή η ενίσχυση θα είναι προσωρινή. 
  
Οι αυξημένες καθαρές θέσεις ανοικτής πώλησης για το AUD ευνοούν μια βραχυπρόθεσμη 
ανάκαμψη στην ισοτιμία AUD/USD. Ο πιθανός σχηματισμός βάσης στην AUD/USD 
επιβεβαιώνει αυτή την προοπτική. 
 

Οι καθ. θέσεις ανοικτής πώλησης για το JPY χαλαρώνουν Αγορές FX
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Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που 
αναφέρονται και χρησιμοποιούνται για την έρευνα που αποτελεί βάση του παρόντος εγγράφου είναι 
αξιόπιστα, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι αυτά τα δεδομένα είναι σωστά, και η Swissquote Bank και οι 
θυγατρικές της δεν φέρουν ουδεμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά τυχόν λάθη ή παραλείψεις, ή σχετικά με 
την ορθότητα, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Το παρόν 
έγγραφο δεν αποτελεί σύσταση για την πώληση ή/και την αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων και δεν 
πρέπει να θεωρηθεί ως προτροπή ή/ και προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Το έγγραφο 
αυτό αποτελεί τμήμα οικονομικής έρευνας και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή για τη 
διαπραγμάτευση αξιογράφων ή οποιουδήποτε άλλου είδους επένδυσης. 
 
Παρά το γεγονός ότι κάθε επένδυση περιλαμβάνει κάποιο βαθμό κινδύνου, ο κίνδυνος απωλειών σε σχέση 
με τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές forex μπορεί να είναι σημαντικός. Ως εκ τούτου, αν σκέφτεστε να 
προχωρήσετε σε συναλλαγές στη συγκεκριμένη αγορά, θα πρέπει να έχετε επίγνωση των κινδύνων που 
συνδέονται με αυτό το προϊόν, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε μία τεκμηριωμένη απόφαση πριν από την 
επένδυση. Το υλικό που παρουσιάζεται εδώ, δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή ή στρατηγική. Η 
Swissquote Bank καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να χρησιμοποιεί αξιόπιστες, επεκτατικές πληροφορίες, 
αλλά δεν παρέχει εγγύηση ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς ή πλήρεις. Επιπλέον, δεν έχουμε καμία 
υποχρέωση να σας ειδοποιούμε σε περίπτωση αλλαγών στις απόψεις ή τα διαθέσιμα στοιχεία. Τυχόν τιμές 
που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντιπροσωπεύουν 
εκτιμήσεις για επιμέρους τίτλους ή άλλα μέσα. 

Η παρούσα έκθεση προορίζεται για διανομή μόνο υπό τις συνθήκες που επιτρέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. Τίποτα στην παρούσα έκθεση δεν αποτελεί δήλωση ότι οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική ή 
σύσταση που περιέχεται στο παρόν είναι κατάλληλη για τις εκάστοτε προσωπικές συνθήκες του παραλήπτη 
της ή ότι αποτελεί προσωπική σύσταση. Δημοσιεύεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν 
αποτελεί διαφήμιση και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως προτροπή ή προσφορά για την αγορά ή πώληση 
αξιόγραφων ή άλλων συναφών χρηματοοικονομικών μέσων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Καμία 
αντιπροσώπευση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται σε σχέση με την ακρίβεια, την πληρότητα ή 
την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν, με εξαίρεση όσον αφορά τις πληροφορίες 
σχετικά με την Swissquote Bank και τις θυγατρικές της, και το παρόν δεν αποτελεί πλήρη δήλωση ή 
περίληψη των αξιόγραφων, των αγορών ή των εξελίξεων που αναφέρονται στην έκθεση. Η Swissquote 
Bank δεν εγγυάται ότι οι επενδυτές θα επιτύχουν κέρδη, ούτε μοιράζεται με τους επενδυτές τυχόν κέρδη 
επενδύσεων, ούτε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλειες επενδύσεων. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους 
και οι επενδυτές θα πρέπει να επιδεικνύουν σύνεση κατά τη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων. Η 
έκθεση δεν θα πρέπει να θεωρείται από τους παραλήπτες της ως υποκατάστατο για την άσκηση της δικής 
τους κρίσης. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκθεση προορίζονται αποκλειστικά για 
σκοπούς πληροφόρησης, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν ή να 
είναι αντίθετες από τις απόψεις που εκφράζονται από άλλους επιχειρηματικούς τομείς ή ομάδες της 
Swissquote Bank, ως αποτέλεσμα της χρήσης διαφορετικών παραδοχών και κριτηρίων. Η Swissquote 
Bank δεν δεσμεύεται ή θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε συναλλαγή, αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία, με 
βάση την έκθεση αυτή, εν όλω ή εν μέρει. 
 
Η έρευνα αρχίζει, ενημερώνεται και διακόπτεται αποκλειστικά κατά τη διακριτική ευχέρεια του Strategy 
Desk της Swissquote Bank. Οι αναλύσεις που περιέχονται στο παρόν βασίζονται σε πολυάριθμες 
υποθέσεις. Διαφορετικές υποθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετικά 
αποτελέσματα. Οι αναλυτές που είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης μπορούν να 
αλληλεπιδρούν με το προσωπικό του γραφείου συναλλαγών, το προσωπικό πωλήσεων και άλλα πρόσωπα 
για το σκοπό της συλλογής, της σύνθεσης και της ερμηνείας πληροφοριών για την αγορά. Η Swissquote 
Bank δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώνει ή να διατηρεί τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 
και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία, με βάση τις πληροφορίες αυτές, εν όλω ή 
εν μέρει. 
Η Swissquote Bank απαγορεύει ρητώς την αναδιανομή του υλικού αυτού, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την 
έγγραφη άδεια της Swissquote Bank και η Swissquote Bank δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ενέργειες 
τρίτων στον τομέα αυτό. © Swissquote Bank 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 


