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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ    Ιανουάριος 1998

Εκδοση Βραχυπρόθεσμων Τίτλων και Σύναψη Εξωτερικού Δανεισμού
Υποτονική η Δευτερογενής Αγορά με Εξάρτηση από την Αγορά Χρήματος
[ Με Φορολογικό Συντελεστή 10% οι Εκδόσεις από 3/1/1998 ]

Η περιορισμένη κινητικότητα αποτέλεσε για μία ακόμη φορά το βασικότερο
χαρακτηριστικό των εξελίξεων που έλαβαν χώρα στη δευτερογενή αγορά
ομολόγων κατά το μήνα Ιανουάριο, ενώ από πλευράς πρωτογενούς διάθεσης
τίτλων πραγματοποιήθηκε μία μόνο έκδοση – αφορούσε σε έντοκα γραμμάτια – η
οποία εν μέσω περιορισμένων δανειακών αναγκών του Δημοσίου και υψηλών επιτοκίων
στη διατραπεζική αγορά (αποτέλεσμα των τακτικών παρεμβάσεων της Τράπεζας της
Ελλάδος) συγκέντρωσε κεφάλαια κατώτερα των αρχικώς σχεδιαζομένων.
Στη δευτερογενή αγορά τίτλων, το 10ετές ομόλογο benchmark κυμαινόταν κατά καιρούς
κοντά στο επίπεδο του 86, παρουσιάζοντας ένα spread έως και 600 μονάδων βάσης
μεταξύ της απόδοσής του στη λήξη – η οποία εμφανιζόταν ανώτερη του 11% - και της
αντίστοιχης απόδοσης του γερμανικού κρατικού ομολόγου 10ετούς διάρκειας.
Υπενθυμίζεται ότι σε σύγκριση με το επίπεδο του 11% περίπου στη διάρκεια του
Ιανουαρίου, η απόδοση στη λήξη του ελληνικού 10ετούς ομολόγου κυμαινόταν κοντά
στο 9% στην προ της κρίσης του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου περίοδο. Είναι εμφανές ότι τα
ομόλογα σταθερού επιτοκίου δεν πρόκειται να παρουσιάσουν ιδιαίτερη
κινητικότητα στο άμεσο μέλλον, δεδομένων των υφιστάμενων ασταθειών στην
εγχώρια αγορά χρήματος και των συνεχιζόμενων πιέσεων στη δραχμή.
Εκδοση ΕΓΕΔ Η δημοπρασία πώλησης 3μηνων και 6μηνων εντόκων γραμματίων του
ελληνικού Δημοσίου, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου (με προς
διάθεση ποσά 70 δισ. δρχ. για την κάθε κατηγορία και φορολογικό συντελεστή
αποδόσεων της τάξεως του 10%) εξήγαγε μεσοσταθμικά επιτόκια ύψους 13,90% και
13,80% αντίστοιχα (τα οποία ήταν παράλληλα με τις προσδοκίες της αγοράς), έναντι
12,90% και 12,70% που ήταν τα αντίστοιχα επιτόκια της αμέσως προηγούμενης
έκδοσης του Δεκεμβρίου. Το ελληνικό Δημόσιο προέβη στην άντληση συνολικών
κεφαλαίων της τάξεως των 130 δισ. δρχ. (χαμηλότερα σε σύγκριση με τα αρχικώς
προγραμματισθέντα) έναντι προσφορών ύψους 144 δισ. δρχ.. [Συνυπολογιζόμενης της
προμήθειας 0,45% που χορηγήθηκε εκ μέρους του Δημοσίου οι αποδόσεις
διαμορφώθηκαν στα επίπεδα του 15,70% για τα 3μηνα και του 14,70% για τα 6μηνα
ΕΓΕΔ].
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται επίσης και οι δημοπρασίες του μήνα
Φεβρουαρίου – εκδόσεις ετησίων εντόκων γραμματίων (3/2/98) και 2ετών ομολόγων
σταθερού επιτοκίου (νέο προϊόν) – μέσω των οποίων θα εξαχθούν οι πρώτες ενδείξεις
για την εξέλιξη του μέσου κόστους δανεισμού κατά το 1998. Θα πρέπει να επισημανθεί
ότι οι παρούσες εξελίξεις στην εγχώρια αγορά χρήματος ενισχύουν την αβεβαιότητα
σχετικά με το μελλοντικό ύψος των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά και
καθιστούν την έκδοση των βραχυπρόθεσμων τίτλων ως την αποτελεσματικότερη
εναλλακτική οδό στη χρηματοδότηση του κράτους. Ως γνωστόν υπό τα
προαναφερθέντα δεδομένα δεν ενδείκνυται η έκδοση μακροχρόνιων τίτλων, καθώς
λόγω της υπάρχουσας αβεβαιότητας τα μελλοντικά επιτόκια δεν μπορούν να
προβλεφθούν με σχετική ασφάλεια, ώστε να εξαχθεί ένα τεκμηριωμένο συμπέρασμα
σχετικά με τη μελλοντική ελκυστικότητα μιας τέτοιας κατηγορίας τίτλων.
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Επιτόκιο Ετησίου ΕΓΕΔ 12/1997 11,38%
Πληθωρισμός 12/1997 4,70%

1/1998 4,50%
Μέσο Επιτόκιο Δανεισμού Δημοσίου 1997 10,30%

1998 (Ε) 8.90%

Η μετατροπή σημαντικού μέρους του χρέους από μακροχρόνιο σε βραχυχρόνιο κατά το 1997 οδηγεί
στον περιορισμό των δανειακών αναγκών κατά 200 δισ. δρχ. μηνιαίως στη διάρκεια του 1998, ενώ
εκτιμάται ότι η προσφυγή του ελληνικού Δημοσίου στον εξωτερικό δανεισμό θα είναι έκτασης 2,5 δισ.
δολαρίων κατά το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους. Παράλληλα με τις αμέσως επόμενες εκδόσεις
αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο θεσμός των primary dealers, ο οποίος θα προσδώσει ορθολογικότερες
διαστάσεις στη λειτουργία τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς αγοράς κρατικών τίτλων.

Σε βραχυχρόνιο επίπεδο η δευτερογενής αγορά
ομολόγων θα παραμείνει υποτονική με χαμηλό
όγκο συναλλαγών και μεγάλα spreads. Aπό την

άλλη πλευρά, η μετοχοποίηση των ΔΕΚΟ
μέσω έκδοσης ομολόγων τύπου Balladur

παραμένει μία ανοιχτή προοπτικήεκ μέρους
των οικονομικών αρχών

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
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26 Noεμβρίου 1999 11,00% 14,97% 1,50

31 Δεκεμβρίου 1999 10,70% 15,14% 1,58

28 Ιανουαρίου 2000 10,20% 15,96% 1,64

21 Μαρτίου 2000 9,80% 15,89% 1,61

21 Μαρτίου 2002 9,20% 13,83% 2,89

21 Μαρτίου 2004 8,90% 12,25% 4,01

19 Ιουνίου 2007 8,80% 11,27% 5,55
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