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Πώς ο πληθωρισμός μπορεί να αλλάξει τη στάση της FED και των risky assets 
 
Μετά από 3 χρονιές υψηλών αποδόσεων οι μετοχικές αγορές υποχώρησαν κατά το ξεκίνημα του νέου έτους. Βασική 
αιτία ήταν ο φόβος ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός θα αναγκάσει τη FED να προχωρήσει σε διαδοχικές αυξήσεις 
επιτοκίων ακολουθώντας μια πιο σφιχτή νομισματική πολιτική από ό,τι αναμενόταν πριν από λίγους μήνες. 
 
Μέχρι πρόσφατα οι εταιρείες είχαν τη δυνατότητα, είτε να απορροφήσουν το κόστος των υψηλότερων τιμών χωρίς 
να επηρεαστούν σημαντικά τα περιθώρια κέρδους τους, είτε να τις μετακυλήσουν στον τελικό καταναλωτή. Ο 
τελευταίος μπορούσε να ανταποκριθεί στις υψηλότερες τιμές μιας και η αγοραστική δύναμη ήταν ενισχυμένη, λόγω 
της πρωτοφανούς επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθούσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όσο οι πολιτικές 
αυτές δεν είχαν σημαντική επίδραση στον πληθωρισμό, η FED δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια τονίζοντας ότι δίνει 
προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με το ενδεχόμενο υψηλότερου πληθωρισμό, ο οποίος φαινόταν 
να είναι υπό έλεγχο. Μάλιστα, ο επικεφαλής της Τράπεζας δήλωνε ότι ακόμη και αν ο πληθωρισμός αυξηθεί άνω του 
στόχου του 2% δεν πρόκειται να παρέμβει. 
 
Όμως τους τελευταίους μήνες κάτι φαίνεται να αλλάζει. Ήδη από τη συνεδρίαση του περασμένου Ιουνίου ορισμένοι 
αξιωματούχοι της FED τόνιζαν ότι η νομισματική πολιτική θα έπρεπε να γίνει πιο επιθετική μιας και η αύξηση των 
τιμών δεν δείχνει να είναι προσωρινή. Έπειτα, τον περασμένο Νοέμβριο ανανεώθηκε η θητεία του J. Powell, ο οποίος 
επιλέχθηκε αντί της L. Brainard. Η κίνηση αυτή σηματοδότησε μια πιο επιθετική στάση της Κεντρικής Τράπεζας ως 
προς την πορεία των επιτοκίων. Η αλλαγή αυτή επιβεβαιώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου όταν ο J. Powell έκανε στροφή 
180ο αποσύροντας τη λέξη "μεταβατικός" από την αναφορά στον πληθωρισμό μη λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψη τον 
οικονομικό αντίκτυπο της εμφάνισης της παραλλαγής "Όμικρον" του κορονοϊού.  
Επιπροσθέτως, τους τελευταίους μήνες η δημοτικότητα του Προέδρου J. Biden έχει υποχωρήσει αισθητά. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με πρόσφατη μέτρηση του ειδησεογραφικού καναλιού CBS για το διάστημα 12-14 Ιανουαρίου, το 65% των 
ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει τον υψηλό πληθωρισμό, ενώ η 
αποδοχή του Προέδρου φτάνει μόλις το 44% (από 61% πριν από 12 μήνες).  
 
Πράγματι, οι δείκτες μέτρησης πληθωρισμού στο σύνολό τους έχουν ενισχυθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες 
καταγράφοντας νέα πολυετή υψηλά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού ("Producer Price 
Index”) στις ΗΠΑ, ο οποίος πρακτικά μετράει την ετήσια αύξηση των τιμών των τελικών προϊόντων όταν φεύγουν 
από τα εργοστάσια, καταγράφει τις υψηλότερες τιμές των τελευταίων 40 ετών. Επιπλέον, η διαφορά μεταξύ των 
τιμών παραγωγού και του δείκτη τιμών για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE core Price index) βρίσκεται 
στα υψηλότερα επίπεδα από το 2010, υποδεικνύοντας ότι οι ολοένα υψηλότερες τιμές παραγωγής των προϊόντων 
δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμη στις μετρήσεις των τιμών καταναλωτή. Υψηλότερες τιμές του δείκτη τιμών για τις 
προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες θα ανάγκαζε τη FED να προχωρήσει άμεσα σε σύσφιξη της  νομισματικής 
πολιτικής ανεβάζοντας τα επιτόκια. 
 
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η FED δίνει πλέον προτεραιότητα στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων σε 
βάρος της διατήρησης των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της αμερικάνικης οικονομίας. Μια τέτοια αλλαγή στην 
πολιτική της FED θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις αγορές των μετοχών, όπως και έγινε.  
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Το πιο ανησυχητικό όμως για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που φέρουν ρίσκο (όπως μετοχές, εταιρικά ομόλογα, 
κλπ.) είναι ότι οι επενδυτές δεν είναι στην παρούσα φάση κατάλληλα τοποθετημένοι ώστε να αντιμετωπίσουν μια 
απότομη αύξηση των επιτοκίων. Ειδικότερα, σε πρόσφατες μελέτες των επενδυτικών οίκων Goldman Sachs και 
Bank of America, στο πλαίσιο των οποίων ερωτήθηκαν διαχειριστές κεφαλαίων σε σχέση με  το τι περιμένουν 
από την FED, προέκυψε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αναμένει 3 αυξήσεις επιτοκίων και ότι ο πληθωρισμός θα 
είναι "μεταβατικός". Δηλαδή, οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων θα είναι σταδιακές και δεν 
θα εκτροχιάσουν τις οικονομικές επιδόσεις της οικονομίας. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτυπώνονται στο ότι οι 
διαχειριστές κεφαλαίων έχουν εξαιρετικά χαμηλή έκθεση σε ομολογιακούς τίτλους και υψηλή έκθεση σε 
μετοχικούς  τίτλους, ενώ οι εισροές κεφαλαίων σε μετοχές παγκοσμίως το 2021 έχουν ξεπεράσει τις 
συσσωρευτικές εισροές κεφαλαίων των τελευταίων 20 ετών.  
 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις των διαχειριστών δεν συμπίπτουν με αυτό που φαίνεται ότι 
αποτιμά η αγορά, μια και οι διαπραγματευτές ομολόγων εκτιμούν ότι η FED θα προχωρήσει σε 5 αυξήσεις φέτος 
και 2 αυξήσεις εντός του 2023. Παράλληλα, η διαφορά των αποδόσεων του κρατικού χρέους 2ετούς και 10ετούς 
διάρκειας στις ΗΠΑ έχει διαμορφωθεί πλέον στις 60 μ.β. προμηνύοντας επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας.  
 
Η δυσαρμονία αυτή μεταξύ των διαχειριστών κεφαλαίων και των διαπραγματευτών ομολόγων αξίζει ιδιαίτερης 
προσοχής διότι παρατηρείται σπάνια. Αναμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις για την πορεία του πληθωρισμού τους 
επόμενους μήνες καθώς και τη στάση της FED για να διαπιστώσουμε τελικά ποια θα είναι η πραγματική πορεία 
των χρηματοοικονομικών αγορών. 
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Αποποίηση Ευθύνης 
 

Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν πληροφορίες και απόψεις απευθύνονται στους επενδυτές και υποψήφιους 
επενδυτές κατά γενικό τρόπο, χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τις εξατομικευμένες συνθήκες των πιθανών 
παραληπτών του παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται, ευθέως ή εμμέσως, 
ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα ούτε ως σύσταση 
ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτά. Το παρόν δεν συνιστά έρευνα στον τομέα των 
επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. 
 
Οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στον συντάκτη τους και μπορούν ανά 
πάσα στιγμή να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες 
πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση του συντάκτη τους.  
 
Τα αναφερόμενα στοιχεία προέρχονται από αξιόπιστες πηγές χωρίς να εγγυάται η ορθότητά τους.  
Ο συντάκτης του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management και οι υπάλληλοι αυτής, δεν φέρουν καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που ενδεχομένως υποστούν οι αναγνώστες/επενδυτές/υποψήφιοι επενδυτές 
από τη χρήση αυτού του εντύπου ή τη λήψη αποφάσεων βάσει αυτού, καθώς η αρχική αξία της επένδυσης και η 
απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου 
κεφαλαίου. Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. 
 
Κατόπιν τούτων, ο λήπτης της παρούσας πληροφόρησης οφείλει να προχωρήσει σε δική του έρευνα, ανάλυση και 
επιβεβαίωση των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται στο παρόν και να αναζητήσει ανεξάρτητες νομικές, 
φορολογικές και επενδυτικές συμβουλές από επαγγελματίες, πριν προχωρήσει στη λήψη της επενδυτικής του 
απόφασης. 


