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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ    Ιανουάριος 1999

Έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά και κάμψη αποδόσεων
Θετικότερες οι εξελίξεις στους τίτλους ομολόγων μεγάλης διάρκειας
Καθοριστικό το α’ 6μηνο του έτους στην έκβαση του εγχειρήματος σύγκλισης

Ο μήνας της έλευσης του ενιαίου νομίσματος Ευρώ συνδυάσθηκε με  ιδιαίτερα θετικές
εξελίξεις στην εγχώρια αγορά ομολόγων. Εν μέσω του ευνοϊκού κλίματος, οι
οικονομικές αρχές εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία δημοπρασίας νέων εκδόσεων με
χαμηλότερα ονομαστικά επιτόκια (κουπόνια), ενώ καθοριστική αποδείχθηκε η
δημοπρασία των 10ετών τίτλων, όπου το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον αποτυπώθηκε
στο ύψος των προσφορών και οδήγησε με το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο σε
σημαντική μείωση του εύρους των αποδόσεων με το γερμανικό bund (ενισχύοντας
τις προϋποθέσεις εκπλήρωσης του σχετικού κριτηρίου της Ο.Ν.Ε.). Οι εξελίξεις του
Ιανουαρίου 1999 ευνοήθηκαν επίσης σε καθοριστικό βαθμό από την ευνοϊκή πορεία
της δραχμής, καθώς και από τη ρύθμιση-κλειδί περί απαλλαγής των ξένων
επενδυτών από τη φορολογία των ομολόγων (δεν αφορούσε στα ΕΓΕΔ). Κατά
συνέπεια, η εμμονή των ξένων επενδυτικών οίκων στους ελληνικούς τίτλους ήταν
φυσιολογική, με τις προβλέψεις τους να τοποθετούν το spread μεταξύ του ελληνικού και
του γερμανικού ομολόγου στις 150 μονάδες βάσης περί τα τέλη του 1999. Σε αυτήν
την εκτίμηση συμφώνησε επίσημα και η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία επιπρόσθετα
διαμήνυσε ότι θα επιταχύνει την αντιπληθωριστική νομισματική της πολιτική κατά το
τρέχον έτος.

Οι Εκδόσεις του Ιανουαρίου 1999
! Αποταμιευτικά Ομόλογα  Το Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε 2ετή αποταμιευτικά
ομόλογα (saving certificates) με σταθερό επιτόκιο 10,00% μέσω δημόσιας εγγραφής
αντλώντας 140 δισ. δρχ.. Η κίνηση αυτή έλαβε χώρα στις 4-5 (Δευτέρα & Τρίτη)
Ιανουαρίου ’99. Ως γνωστόν, τα αποταμιευτικά ομόλογα προσφέρουν αφορολόγητη
απόδοση εφόσον διακρατηθούν έως τη λήξη τους και απευθύνονται σε Ελληνες ιδιώτες
επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 10 εκατ. δρχ. και μέγιστο 15 εκατ. δρχ.. Για τα εν
λόγω ομόλογα τέλος, δεν υπάρχει δευτερογενής αγορά διαπραγμάτευσής τους.
! 15ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 5 Ιανουαρίου έγινε δημοπρασία
(άνευ χορήγησης προμήθειας) για την έκδοση ομολόγων 15ετούς διάρκειας με
ημερομηνία διακανονισμού την 11/1/99 και με προς διάθεση ποσό ύψους 280 δισ. δρχ..
Το επιτόκιο βάσης (σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου) είχε ορισθεί στο 6,50%
(έναντι 7,50% στην προηγούμενη σειρά 10ετών τίτλων) και το εξαγόμενο
μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,32% (έναντι 7,29% στην προηγούμενη
δημοπρασία) ξεπερνώντας τις προσδοκίες και διαχέοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα στην
αγορά για την πορεία του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου. Η μέση
σταθμική τιμή διαμορφώθηκε στο 101,69 (έναντι 101,80 στην προηγούμενη
δημοπρασία στις 24/11/98) και η κατώτατη αποδεκτή τιμή στο 101,62 (έναντι 101,61).
Οι προσφορές διαμορφώθηκαν στα 1.303,1 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 4,7 φορές
έναντι 1,35 στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών
άντλησε τελικά κεφάλαια ύψους 336 δισ. δρχ. περίπου.
! 5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε
νέα έκδοση 5ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,60% (έναντι 8,90%
στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία της 3/11/1998). Ως ημερομηνία διακανονισμού
ορίσθηκε η 15η Ιανουαρίου 1998 (και λήξης η 15η/1/2004), ενώ το προς διάθεση ποσό
ορίσθηκε στα 200 δισ. δρχ. (άνευ προμήθειας). Τελικά, το εξαγόμενο μεσοσταθμικό
επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,75%, επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από το επιτόκιο
βάσης (κουπόνι), αλλά σημαντικά χαμηλότερο από το προηγούμενο μεσοσταθμικό
8,76% της 3ης Νοεμβρίου ’98. Μάλιστα τις ημέρες εκείνες, η απόδοση στη λήξη
ομολόγων 5ετούς διάρκειας παλαιοτέρων εκδόσεων ανερχόταν στην περιοχή του 7,2%.
Το ύψος των προσφορών ανήλθε στα 384,4 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,9 φορές),
ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε 240 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας
διαμορφώθηκε στο 99,36 και η κατώτατη τιμή (δηλαδή η μικρότερη δυνατή τιμή που
επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 99,20.
! 3ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε
δημοπρασία ομολόγων 3ετούς διάρκειας. Ως ημερομηνία ανοίγματος και διακανονισμού
ορίσθηκε η 22/1/99 και ως επιτόκιο βάσης το επίπεδο του 7,60% (έναντι επιτοκίου

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ημερομηνία Λήξης

Ονομαστική

Απόδοση

Απόδοση

στη Λήξη

Duration

(έτη)

26 Noεμβρίου 1999 11,00% 13,66% 0,72

31 Δεκεμβρίου 1999 10,70% 13,42% 0,81

28 Ιανουαρίου 2000 10,20% 12,45% 0,88

21 Μαρτίου 2000 9,80% Μ/Δ Μ/Δ

21 Μαρτίου 2002 9,20% 7,29% 2,50

31 Οκτωβρίου 2002 9,20% 9,23% 3,00

21 Μαρτίου 2004 8,90% 6,36% 3,86

19 Ιουνίου 2007 8,80% 6,21% 5,80

26 Μαρτίου 2008 8,60% 6,14% 6,12

26 Ιανουαρίου 2009 6,30% 6,04% 7,29

20 Μαϊου 2013 7,50% 6,10% 8,62

11 Ιανουαρίου 2014 6,50% 6,03% 9,50

Βάσει τιμών 29/1/99, 09:44 GMT)
Πηγή:  REUTERS

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999
2 Φεβρουαρίου: 12μηνα ΕΓΕΔ
9 Φεβρουαρίου: 3μηνα & 6μηνα ΕΓΕΔ
16 Φεβρουαρίου: 7ετή ομόλογα, νέα έκδοση
23 Φεβρουαρίου: 12μηνα ΕΓΕΔ

ΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
! Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι λήξεις
τίτλων εκτιμώνται στο ύψος των 500 δισ. δρχ. το
Φεβρουάριο ’99 και περίπου στο επίπεδο των 2.100 δισ.
δρχ. το 2μηνο Μαρτίου-Απριλίου 1999.
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βάσης 9,30% στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία). Το προς διάθεση ποσό ήταν
ύψους 180 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,56% (έναντι
9,36%, αλλά με κουπόνι 9,30%, στις 17/11/98) με τη μέση τιμή στο 100,09 και την
κατώτατη στο 100,05. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε τελικά πόρους της τάξεως των
214 δισ. δρχ. έναντι συνολικών προσφορών 563,3 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 3,1
φορές). Παράλληλα με την υλοποίηση αυτής της δημοπρασίας των 3ετών ομολόγων, το
Ελληνικό Δημόσιο επαναγόρασε παλαιότερα 3ετή ομόλογα (έκδοσης 20/11/98) για το
ποσό των 140,436 δισ. δρχ. και τα αντικατέστησε με τα νέα 3ετή ομόλογα. Τα νέα 3ετή
ομόλογα διατέθηκαν σε τιμή χαμηλότερη της μεσοσταθμικής με απόδοση στη λήξη
7,71% (έναντι της μεσοσταθμικής 7,56%). Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό της
έκδοσης διαμορφώθηκε στα 354,4 δισ. δρχ..
! 10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου έγινε δημοπρασία
νέας έκδοσης 10ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,30% (έναντι
κουπονιού 8,60% της προηγούμενης έκδοσης), άνευ χορήγησης προμήθειας.
Ημερομηνία διακανονισμού των τίτλων καθορίσθηκε η 29η/1/1999 και λήξης η 29η
Ιανουαρίου 2009. Το ποσό προς δημοπρασία καθορίσθηκε στο ύψος των 370 δισ. δρχ..
Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 6,10%
(έναντι 7,19% στο αμέσως προηγούμενο άνοιγμα, αλλά με διαφορετικό κουπόνι, του
Δεκεμβρίου ’98) με τη μέση σταθμική τιμή στο 101,425. Οι προσφορές ανήλθαν στα
2.301,4 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 6,22 φορές), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών
άντλησε τελικά πόρους ύψους 444 δισ. δρχ.. Υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη
αποτέλεσε την πρώτη έκδοση για την οποία οι σχετικές προσφορές υποβλήθηκαν
αποκλειστικά μέσω του ΗΔΑΤ, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο θα εξέδιδε ένα ποσό έως το
ύψος των 43 δισ. δρχ. των παραπάνω ομολόγων (στη μεσοσταθμική τους τιμή) με σκοπό
την αντικατάσταση παλαιότερων τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου τα οποία βρίσκονταν
στην κατοχή ασφαλιστικών εταιριών. Η διαπραγμάτευση των νέων 10ετών ομολόγων
στη δευτερογενή αγορά οδήγησε την απόδοση στη λήξη σε νέα υποχώρηση κοντά στο
6,02% περιορίζοντας ταυτόχρονα το εύρος με το αντίστοιχο γερμανικό ομόλογο σε
σημαντικό βαθμό.

Οι Επόμενοι Μήνες του 1999
Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, οι τίτλοι που κατέχουν σήμερα οι ξένοι θεσμικοί
επενδυτές κυμαίνονται μεταξύ των 15 και 20 τρισ. δρχ.  υπερβαίνοντας το 40% των
συνολικών ομολογιακών εκδόσεων. Το ύψος της ξένης συμμετοχής στην εγχώρια
αγορά δύναται να ενισχυθεί στο μέλλον λόγω της πλήρους αποϋλοποίησης των τίτλων,
της υλοποιούμενης αύξησης των Βασικών Διαπραγματευτών και της εισαγωγής
ορίου διακύμανσης στα spreads μεταξύ αγοράς και πώλησης ομολόγων. Επίσης
καθίσταται φανερό ότι οι οικονομικές αρχές θα προωθήσουν στο μέλλον τη σταδιακή
δημιουργία αγοράς προθεσμιακών ομολόγων (futures) τόσο για να προσφερθούν
ευρύτερες δυνατότητες αναχαίτισης ρίσκου (hedging), όσο και να διευρυνθεί το βάθος
της εγχώριας αγοράς τίτλων, ενώ θα δημιουργήσουν συνθήκες περαιτέρω
αναθέρμανσης της αγοράς των repos (ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη απαλλαγή του
φόρου επί των αποδόσεών τους). Τέλος, έως τον ερχόμενο Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία αποτίμησης του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που είναι
επενδυμένο σε ομόλογα, σε τρέχουσες τιμές (mark to market), ώστε να συμβαδίζουν με
τα διεθνή πρότυπα αποτίμησης.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1999
! Η πρώτη εβδομάδα (4-8/1/99) κύλησε εν μέσω του
εορταστικού κλίματος για την έλευση του Ευρώ. Το
10ετές ομόλογο (κουπόνι 8,60%) ξεκίνησε με τιμή
111,80-112,30 και τελείωσε την εβδομάδα λίγο επάνω
από το 115, προσφέροντας υπεραξίες άνω του 3% σε
εβδομαδιαία βάση. Η δεύτερη εβδομάδα (11-15/1/99)
χαρακτηρίσθηκε ως περίοδος ρευστοποίησης κερδών
καθώς η αγορά επηρεάσθηκε από την κρίση στη
Βραζιλία, με αποτέλεσμα ο 10ετής τίτλος να κλείσει
στο 114. Η τρίτη εβδομάδα (18-22/1/99) συνοδεύθηκε
με την ανάκαμψη των τιμών του 10ετούς τίτλου, ο
οποίος έκλεισε την τελευταία ημέρα στο 115,75, ενώ η
τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου (25-29/1/99)
οδήγησε τις τιμές των ομολόγων σε ιστορικά υψηλά
επίπεδα με τα 10ετή του 8,60% να υπερβαίνουν το 117.
Τα εύρη των αποδόσεων μεταξύ των παλαιών 10ετών
τίτλων και των αντίστοιχων γερμανικών ομολόγων
συρρικνώθηκαν από τις 305 μονάδες βάσης περίπου
στα τέλη του Δεκεμβρίου ’98 στην περιοχή των 230
μονάδων βάσης στα τέλη του Ιανουαρίου ’99, που
αποτέλεσε και ιστορικό χαμηλό επίπεδο
καλλιεργώντας νέα αισιοδοξία στη δευτερογενή αγορά.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ
! Το ιδιαιτέρως ευνοϊκό κλίμα στην ελληνική αγορά
ομολόγων που εδραιώθηκε από τις αρχές του 1999,
είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός
σημαντικού όγκου ευρωομολόγων σε δραχμικούς
όρους. Στις αρχές Ιανουαρίου οι νέες εκδόσεις
ανέρχονταν στο ύψος των 110 δισ. δολ. (394 εκατ.
δολαρίων) και ήδη ως επίδοση σε μηνιαία βάση
ξεπερνούσε κάθε άλλο αντίστοιχο μηνιαίο επίπεδο από
τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα με παρατηρητές της
αγοράς, οι δραχμικές εκδόσεις ευρωομολόγων
αποτελούσαν την πιο δημοφιλή μορφή τοποθέτησης
κεφαλαίων σε σχέση με τις αντίστοιχες εκδόσεις σε
άλλα νομίσματα. Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκε
η μεγαλύτερη δραχμική έκδοση από την Παγκόσμια
Τράπεζα (World Bank) συνολικού ύψους 40 δισ. δρχ.
με το ιστορικά χαμηλό επιτόκιο του 6,25%. Αλλοι
οργανισμοί ή φορείς που προχώρησαν σε δραχμικές
εκδόσεις ευρωομολόγων ήταν οι International Finance
Corporation, Depfa Bank και General Electric Capital
Corporation. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η
έλλειψη της δευτερογενούς αγοράς τέτοιου είδους
ομολόγων στην Ελλάδα αποτελεί έναν ανασταλτικό
παράγοντα στην περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω
εκδόσεων.

ΕΥΡΩΔΡΑΧΜΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
! Η Credit Locale με επικεφαλής ανάδοχο την NBGI
(θυγατρική της ΕΤΕ στο Λονδίνο), εξέδωσε
ευρωδραχμικό ομολογιακό δάνειο 3ετούς διάρκειας,
ύψους 20 δισ. δρχ., με κουπόνι 6,5%.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
! Με απώτερο στόχο την περαιτέρω τόνωση της
ελληνικής δευτερογενούς αγοράς ομολόγων, οι
οικονομικές αρχές προωθούν τις ακόλουθες ενέργειες:
(α) Τη διεύρυνση της ομάδας των 9 Βασικών
Διαπραγματευτών με την είσοδο 5 ακόμη
διαπραγματευτών (Τράπεζα Εργασίας, Τράπεζα
Πειραιώς, ΒΝP, ABN-Amro Bank και San Paolo di
Torino) και (β) Την παράταση της λειτουργίας του
ηλεκτρονικού συστήματος διαπραγμάτευσης ΗΔΑΤ
(10:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.).

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς Προηγ. Εύρoς

Ελλάδα 6,30% 29/01/2009 6,02%
Γερμανία 3,75% 04/01/2009 3,64% 238 243
Γαλλία 4,00% 25/04/2009 3,73% 229 235
Ιταλία 4,50% 01/05/2009 3,88% 214 218
Πορτογαλία 5,38% 23/06/2008 3,87% 215 220
Ισπανία 6,00% 31/01/2008 3,83% 219 224
Βρετανία 9,00% 13/10/2008 4,24% 178 183
ΗΠΑ 4,75% 15/11/2008 4,74% 128 136

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη βάσει τιμών 29/01/1999
Εύρη: Σε μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου


