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Global - MacroEconomic Review Απρίλιος - Μάιος2018 (Αναθεωρημένο) 
Αναζκόπηζη: 

Κίλδπλνο γηα ζεξκά επηζόδεηα ζε Βαιθάληα θαη Μεζόγεην. Αλακελόκελε Ρσζηθή παξέκβαζε. Ραγδαία αιιαγή ηζνξξνπηώλ ζηελ  Γπηηθή 
Αζία. Μνίξαζκα ηεο ηξάπνπιαο ζε όια ηα επίπεδα.  

Βαζικές Τάζεις: 
Αλαζεώξεζε ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο αμίαο λνκηζκάησλ θαη νηθνλνκηώλ. ε ηξνρηά αλάπηπμεο νη παγθόζκηεο αγνξέο, ζηελ νπνία κπαίλεη θαη ε Διιάδα. 
νβαξή επηβξάδπλζε θαη ελδερνκέλσο θξελάξηζκα από ηελ αθόκα κεγαιύηεξε αύμεζε ηηκήο ηνπ Πεηξειαίνπ. Έλαξμε εκθάληζεο άιισλ κέηξσλ πέξαλ ηεο 
απνηίκεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζε $. Η έλαξμε κείσζεο ηεο ηηκήο ηνπ brent ζα ζεκάλεη ηελ πξνζσξηλή άλνδν ησλ ηηκώλ ηνπ $. Αθόκε κία θνξά ε παγθόζκηα 
νηθνλνκία πεξηκέλεη ηελ Ακεξηθή λα ηζνξξνπήζεη πξώηε ζε πάλσ από 3,5% αλάπηπμε.   

 

Global Economy 
ΑΔΠ       Αζθμαίνοςζα Αύξηζη ηος ΑΔΠ ζηο 2,2%. Αλακέλεηαη βειηίσζε ιόγσ κείσζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 
 

R (Δπιηόκια)        Τποκπύπηοςζα επικείμενη μεγάλη άνοδορ ηων επιηοκίων.  
Αλακέλεηαη νκνβξνληία αύμεζεο επηηνθίσλ από ΔΚΣ θαη Fed. Η αύμεζε ηνπο εληόο ηνπ 2Q ελδέρεηαη λα είλαη 

κεγαιύηεξε από 1,2 κνλάδεο βάζεο. Θα εμαξηεζεί θπξίσο από ην θξελάξηζκα ηεο νηθνλνκίαο πνπ δεκηνπξγείηαη ιόγσ 
κεηαβνιώλ ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 

 

Πληθωριζμός ε Αμεπική και Δςπώπη ν πιεζσξηζκόο εληόο ηνπ 2Q ηνπ 2018 ζα μεπεξάζεη ην 2,5%. Κίλδπλνο ειεγρόκελνπ 
ζηαζηκνπιεζσξηζκνύ δείρλεη λα απνθεύγεηαη.   

 

C (Καηανάλωζη) Μεηά θαη από ηελ αύξηζη ηων ηιμών οικοδομικών ςλικών και μεηάλλων, ηελ ζθπηάιε ζα πάξνπλ νη ιηαληθέο ηηκέο 
ζε ινγηθά επίπεδα (κηθξόηεξν ηνπ 3%). Παξαηεξείηαη επίζεο ζνβαξή αύμεζε ησλ ηηκώλ ησλ αθηλήησλ παγθνζκίσο.  

Πολύηιμα 
Μέηαλλα & 
Δμπορεύμαηα 

ηαθεποποίηζη ηηρ ηιμήρ ηος Πεηπελαίος άλσ ησλ 60$. ηαζεξά απμαλόκελε δήηεζε γηα ρξπζό. Τπνθξύπηεηαη 
θίλδπλνο γηα ηελ παγθόζκηα αλάπηπμε. ηξνθή θαη κεηάγγηζε ηεο «γπάιηλε αλάπηπμεο» ζηα Πεξηθεξεηαθά Υξεκαηηζηήξηα. 
Ξεθνύζθσκα εκπηζηνζύλεο έλαληη ελαιιαθηηθώλ λνκηζκάησλ θαη άιισλ digital virtual crypto-currencies. Πηζαλή 
νινθιεξσηηθή δηάιπζε ησλ θξππηνλνκηζκάησλ.  

Greek Economy 
ΑΔΠ Πιαζκαηηθή αιιά θαη πξαγκαηηθή άνοδορ ηος ΑΔΠ έωρ και 1,5% ζην 1ν εμάκελν ηνπ 2018. Η ξαγδαία αύμεζε ζηνλ 

Διιεληθό Σνπξηζκό ζα ην σζήζεη άλσ ηνπ 2,2% ζην 3ν ηεηξάκελν ηνπ 2018.  
 

Γημόζιο Χρέος Η εμπγίαλζε δαλείσλ εηαηξεηώλ θαη ηξαπεδώλ ζα ζπξξηθλώζεη ην δεκόζην ρξένο ηνπιάρηζηνλ θαηά 25 δηο € εληόο ηνπ 
2018. Γπζηπρώο δελ ζα απνηππσζεί ζε παξαπάλσ ηνπ 15% ηνπ πιεζπζκνύ θαη ησλ Διιεληθώλ επηρεηξήζεσλ.  

Καηανάλωζη Πέξαλ ηεο έθξεμεο δήηεζεο γηα θαηαζθεπαζηηθά θαη δνκηθά πιηθά, πνιύ ζνβαξή ζα είλαη θαη ε αύμεζε ζηε δήηεζε 
ππεξεζηώλ θάζε είδνπο πνπ απμάλνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία.  

Απαζχόληζη Μεγάλη άνοδορ ζα παξαηεξεζεί ζηελ απαζρόιεζε θάζε είδνπο απαζρνινύκελνπ ηόζν ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν 
όζν θαη ζηελ οικοδομική δπαζηηπιόηηηα. Παξόιν ην απμεκέλν θόζηνο απαζρόιεζεο (ΔΦΚΑ θιπ) η ανεπγία ζηην 
Δλλάδα θα πέζει κάηω από ηο 20% γηα πξώηε θνξά ηα ηειεπηαία 5 έηε εληόο ηνπ 1νπ εμακήλνπ ηνπ 2018. 
 

 

Δπενδύζεις ηνλ ηνκέα ησλ ιδιωηικών επενδύζεων αλακέλνληαη, κηθξέο θαη κεγάιεο επελδύζεηο παληνύ! Δίηε ιόγσ ηνπ 
θνξνινγηθνύ Squeeze In είηε ιόγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο γηα δσκάηηα ζηε ρώξα, ν ηνπξηζκόο ζα ζπκπαξαζύξεη ηα 
πάληα. Η δε ηαρύηεηα αύμεζεο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε επαγγεικαηηθά θπξίσο projects, αλ θαη 
βξαρππξόζεζκε-2εηήο ζα είλαη εθάκηιιή απηήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90.  

 

Φορολογία «Βαπέλι σωπίρ πάηο» αποδεικνύεηαι η θοπομπησηική πολιηική πνπ αθνινπζείηαη. Άιιε κία θνξά ε 
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θάλεη αλάπνδν ηηκόλη ππνζεθεύνληαο ηελ όπνηα πξαγκαηηθή αλάπηπμε. Γελ αξθνύλ πξνζσξηλέο 
ειαθξύλζεηο από ην 2021… Απαηηείηαη άξδελ μείωζη άνω ηος 50% ζε όια ηα θνξνινγηθά βάξε Ιδησηώλ θαη 
Δπηρεηξήζεσλ θαη αύμεζε πξναγκαηηθώλ θηλήηξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία επελδύζεσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

 
Με εθηίκεζε, ην ΣΜΗΜΑ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηε παξνύζα επηζηνιή απνηεινύλ ηελ αληίιεςε ηεο Energy Financial Group γηα ηελ επηθαηξόηεηα, ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία & ηε ζπλήζε πξαθηηθή ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηε 
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. Όπσο εύθνια γίλεηαη αληηιεπηό, αιιαγέο ζηελ επηθαηξόηεηα, κειινληηθέο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαζώο & αιιαγέο ζηηο ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο είλαη δπλαηόλ λα 
επηθέξνπλ αθόκε & νπζηώδεηο κεηαβνιέο & ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ήδε παξαζρεζείζεο πιεξνθνξίεο. Καλελόο είδνπο εγγύεζε ξεηή ή κε δελ παξέρεηαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο απόςεηο & ηηο αληηιήςεηο νη νπνίεο 
ελ θαηξώ εθθξάδνληαη ζην παξόλ.  


