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Εναλλασσόμενα σημεία ισορροπίας

ΗΠΑ

Το αφήγημα της ηγεσίας της FED φαίνεται να παραμένει 

το ίδιο για σειρά μηνών, ύστερα και από την τελευταία 

νίκη στη μάχη ενάντια του πληθωρισμού την 

προηγούμενη εβδομάδα.

Μία μάχη δεν κερδίζει τον πόλεμο όπως φαίνεται 

καθώς εχθές, είχαμε επιθετικές δηλώσεις από τους 

Έστερ Τζορτζ (η πρόεδρος της Federal Reserve του 

Κάνσας Σίτι) και Raphael Bostic (ο πρόεδρος της Atlanta 

Federal Reserve), με την πρώτη να διαμηνύει πως Ο 

πληθωρισμός κινδυνεύει να εδραιωθεί στην οικονομία 

λόγω της υπερθέρμανσης της αγοράς εργασίας, πράγμα 

που θα δυσκολέψει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να 

μειώσει τον πληθωρισμό χωρίς να προκαλέσει ύφεση 

(αφήνοντας να εννοηθούν επιτοκιακές αυξήσεις παρόλη 

την οικονομική δυσχέρεια) και το δεύτερο να τονίζει 

πως η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ χρειάζεται να 

συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια μέχρι να υπάρχουν 

σημάδια για μια γενικότερη επιβράδυνση του 

πληθωρισμού.

Όλα τα παραπάνω, ενώ δημοσιεύθηκαν ο δείκτης τιμών 

των εισαγωγών μειώθηκε κατά 0,28% (δεδομένο που 

βοηθάει την ταυτότητα του ΑΕΠ θετικά) ενώ ο δείκτης 

τιμών εξαγωγών μειώθηκε λιγότερο από τις 

προβλέψεις.

Ακόμα, το αμερικανικό καταναλωτικό κλίμα φαίνεται να 

ενισχύεται, με τις λιανικές πωλήσεις να αυξάνονται 

κατά 1,3% μηνιαίως, κομμάτι του ευρύτερου παζλ της 

δυνατής αμερικανικής οικονομίας που επιδέχεται 

επιτοκιακών αυξήσεων.

Τα οξύμωρα δεδομένα (πιέσεις στις οικονομίες με νομισματική σύσφιξη) 

ίσως να αποτελούν το βασικό στοιχείο για τις αγορές συναλλάγματος, 

που κινούνται με διακυμάνσεις έως και 2% μέσα σε μια ημέρα (όπως το 

ζεύγος EURUSD την περασμένη Τρίτη!) καθώς και πρωτόγνωρη 

ενδυνάμωση του δολαρίου για δεκαετίες και αποδυνάμωση του μέσα σε 

τέσσερις ημέρες!

Ευρώπη

Η είδηση έρχεται από το Bloomberg, με τους αξιωματούχους της ΕΚΤ να 

φλερτάρουν με μια αύξηση επιτοκίων 50 μ.β. τον μήνα Δεκέμβριο. Με 

χθεσινές δηλώσεις του ο Ignazio Visco(ο διοικητής της Τράπεζας της 

Ιταλίας) όπως μετέδωσε το Reuters, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα 

πρέπει να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια αν και υπάρχουν πλέον πιο 

ισχυρά επιχειρήματα να το κάνει λιγότερο επιθετικά σε σύγκριση με το 

προηγούμενο διάστημα. 

Ίσως, αυτό οφείλεται στην αύξηση των κινδύνων που διαπιστώνει η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην έκθεση της για την 

Χρηματοοικονομική Σταθερότητα, με τα νοικοκυριά και τις εταιρείες να 

αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, όπως την αποδυνάμωση των 

οικονομικών προοπτικών, τον υπερπληθωρισμό και τις πιο σφιχτές 

χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Πρόσθεσε σε αυτό το κλίμα αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Luis de Guindos "Η 

αξιολόγηση μας είναι ότι οι κίνδυνοι στη χρηματοοικονομική 

σταθερότητα έχουν αυξηθεί, ενώ η τεχνική ύφεση στη ζώνη του ευρώ 

είναι πιο πιθανή”.

Πέραν από το επίκεντρο

Στο 11,1%, το υψηλότερο ποσοστό από το 1981, φτάνει πλέον ο 

πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξομάλυνση από τα μέσα του 2024 

προβλέπουν οι οικονομολόγοι.

Τέλος, “οι κεντρικές τράπεζες της G20 παρακολουθούν στενά τον 

αντίκτυπο που έχουν οι ανοδικές πιέσεις στις προσδοκίες για τον 

πληθωρισμό και θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται με τον κατάλληλο 

τρόπο τον ρυθμό της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, με βάση τα 

εισερχόμενα στοιχεία και με διαφανή τρόπο”, αναφέρεται στη δήλωση 

που υπογράφηκε μετά τη διήμερη Σύνοδος κορυφής των G20 στο Μπαλί.



Οικονομικό Ημερολόγιο

Ανακοίνωση Περίοδος 
Αναφοράς

Εκτίμησ
η

Προηγ.

Τρίτη 15/11 ΑΕΠ (Τριμηνιαία μεταβολή) Τ3 0,2% 0,2%

ΑΕΠ (Ετήσια μεταβολή) Τ3 2,1% 2,1%

Τετάρτη 16/11 Λιανικές Πωλήσεις (Μηνιαία Μεταβολή) Οκτώβριος 0,9% 0%

Βιομηχανική Παραγωγή (Μηνιαία Μεταβολή) Οκτώβριος 0,2% 0,4%

Πέμπτη 17/11 Νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας (σε χιλ.) 11 Νοεμβρίου 220 225

Συνεχιζόμενες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας 
(σε χιλ.)

4 Νοεμβρίου 1.520 1.493

Ενάρξεις Κατοικιών (χιλιάδες) Οκτώβριος 1.420 1.439

Εκδοθείσες Οικοδομικές Άδειες (χιλιάδες) Οκτώβριος 1.515 1.564

Δείκτης Μεταποιητικής Δραστηριότητας 
(Philadelphia FED)

Νοέμβριος -8,2 -8,7
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