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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ   Ιανουάριος 2000

Έντονο συναλλακτικό ενδιαφέρον και σταθεροποιητικές τάσεις τον Ιανουάριο 2000
Επιτυχής η έκδοση και δημοπρασία του νέου 20ετούς ομολόγου του Δημοσίου
Σε τροχιά εναρμόνισης η ελληνική αγορά ομολόγων με τις διεθνείς εξελίξεις

! Το έντονο κατά διαστήματα συναλλακτικό ενδιαφέρον για τίτλους του Ελληνικού
Δημοσίου - το οποίο ωστόσο δεν επηρέασε ουσιαστικά σε μηνιαία βάση την πορεία των
τιμών των ομολόγων που παρουσίασαν σταθεροποιητικές τάσεις - καθώς και η μείωση
του εύρους των αποδόσεων μεταξύ του ελληνικού 10ετούς τίτλου και του αντίστοιχου
γερμανικού σε επίπεδα χαμηλότερα των 100 μονάδων βάσεως, αποτέλεσαν τα κυριότερα
χαρακτηριστικά του Ιανουαρίου '00. Οι σημαντικές εξελίξεις στο μέτωπο της πορείας της
εισόδου της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε. με κυρίαρχη κίνηση την αναπροσαρμογή της
κεντρικής ισοτιμίας προς μία ισχυρότερη δραχμή ως προς το ευρώ (στις 340,75 δρχ. από
353,109 δρχ.) στα μέσα του μήνα και η προφορική αποδοχή της αίτησης της χώρας ως
πλήρες μέλος της Ο.Ν.Ε. λίγο αργότερα, είχαν μάλλον προεξοφληθεί ως ένα βαθμό από
την αγορά και δεν επηρέασαν, με ιδιαίτερη θετική συνέχεια, τη συμπεριφορά των τιμών
των τίτλων. Από την άλλη πλευρά, το αγοραστικό ενδιαφέρον παρουσιάστηκε έντονο την
επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης της αναπροσαρμογής της κεντρικής ισοτιμίας της
δραχμής έναντι του ευρώ, οδηγώντας το εύρος μεταξύ των ελληνικών 10ετών ομολόγων
και των αντίστοιχων γερμανικών στα επίπεδα των 93 μονάδων βάσης, ενώ ο όγκος
των συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά ομολόγων έφτασε τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα
των 317 δισ. δρχ.. Σημαντική ζήτηση παρουσίασαν εκείνη την περίοδο οι τίτλοι 5ετούς,
7ετούς και 10ετούς διάρκειας, με αποτέλεσμα η κεντρική τράπεζα να αυξήσει το
αντλούμενο ποσό της δημοπρασίας 5ετούς ομολόγου κατά 50 δισ. δρχ.. Η συγκεκριμένη
δημοπρασία χαρακτηρίστηκε από τις υψηλές προσφορές που υποβλήθηκαν οι οποίες
έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, ύψους 1.171 δισ. δρχ., γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό αν
αναλογιστεί κανείς το αντίστοιχο αρνητικό περιβάλλον στις διεθνείς αγορές ομολόγων.
Κατά το τελευταίο κυρίως 10ήμερο του μήνα παρατηρήθηκε μία διορθωτική κίνηση των
τιμών των ελληνικών ομολόγων με αποτέλεσμα το "spread" των αποδόσεων μεταξύ των
ελληνικών και των γερμανικών 10ετών ομολόγων να υπερβεί ξανά τις 100 μονάδες βάσης.

Οι Εκδόσεις του Ιανουαρίου 2000
! 20ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 11 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε
η δημοπρασία 20ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,50%. Ως
ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 14η Ιανουαρίου 2000 (με ημερομηνία έκδοσης
22/10/1999 και λήξης 22/10/2019), ενώ το προς διάθεση ποσό ορίσθηκε στα 200 δισ.
δρχ. (άνευ προμήθειας). Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
6,84%, επίπεδο υψηλότερο από το επιτόκιο βάσης (κουπόνι). Το ύψος των προσφορών
ανήλθε στα 418,5 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 2,10x), ενώ το Υπουργείο
Οικονομικών άντλησε 238 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο
96,32 και η κατώτατη τιμή (η μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να εισπράξει το
Ελληνικό Δημόσιο) στο 96,16.
!  5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε
νέο άνοιγμα με δημοπρασία 5ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,60% -
έναντι επίσης 6,60% στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία της 07/12/1999. Ως
ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 21η Ιανουαρίου 2000 (και λήξης η 15/01/2004),
ενώ το προς διάθεση ποσό ορίσθηκε αρχικά στο επίπεδο των 200 δισ. δρχ. και σε
δεύτερο στάδιο στο ύψος των 250 δισ. δρχ. (άνευ χορήγησης προμήθειας). Τελικά, το
εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,36%, επίπεδο χαμηλότερο
τόσο από το επιτόκιο βάσης (κουπόνι), όσο και από το προηγούμενο μεσοσταθμικό
επιτόκιο 6,43% της 07/12/99. Το ύψος των προσφορών ανήλθε στα 1.171 δισ. δρχ.
(βαθμός υπερκάλυψης 4,68x), διαμορφώνοντας ένα εντυπωσιακό μέγεθος κεφαλαίων,
κυρίως λόγω της προηγηθείσας αναπροσαρμογής της κεντρικής ισοτιμίας της δραχμής,
ενώ το Υπουργείο Οικονομικών τελικά άντλησε 291 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της
δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 100,81 και η κατώτατη τιμή (η μικρότερη δυνατή τιμή
που επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 100,71. Σημειώνεται ότι κατά τη χρονική
στιγμή της δημοπρασίας, οι τιμές των 5ετών ομολόγων σημείωσαν σημαντικές απώλειες
στη δευτερογενή αγορά, έως και 50 μ.β., λόγω της αναδιάρθρωσης θέσεων που
επιχειρήθηκε ως συνήθως, από τους συμμετέχοντες.
! 10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου έγινε άνοιγμα της
έκδοσης 10ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,30% άνευ χορήγησης

ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
!  Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το μέσο
επιτόκιο δανεισμού διαμορφώνεται στο 7,8% το 1999,
και προβλέπεται να υποχωρήσει σταδιακά στα επίπεδα
του 7,1% το έτος 2000, 6,7% το 2001 και 6,3% το έτος
2002.

ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
!  Την Παρασκευή 14/01/00, άρχισε η διαπραγμάτευση
ενός νέου προθεσμιακού συμβολαίου με υποκείμενο
στοιχείο το 10ετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου
Ελληνικού Δημοσίου.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
!  Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου ’00, ψηφίστηκε από
τη Βουλή η εξομοίωση των εταιρικών ομολόγων με
εκείνα του Ελληνικού Δημοσίου, με αποτέλεσμα οι τόκοι
των πρώτων να φορολογούνται με συντελεστή 10%, ενώ
θα είναι αφορολόγητοι για τους κατοίκους του
εξωτερικού. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να βελτιώσει την
εικόνα των εταιρικών ομολόγων παρέχοντας τη
δυνατότητα στις εταιρίες να δανείζονται από το
επενδυτικό κοινό εκδίδοντας ομολογιακά δάνεια αντί της
μεθόδου των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. Οι εταιρίες
θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν 5ετή, 10ετή ή πιο
μακροχρόνια ομόλογα μειώνοντας το κόστος
χρηματοδότησής τους, ταυτίζοντας παράλληλα τη λήξη
των χρηματοδοτήσεων αυτών με το πέρας των
επενδύσεών τους. Η αξία της συγκεκριμένης αγοράς
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει περίπου στα 10 τρισ. δρχ. σε
πρώτη φάση, ενώ τα εκδιδόμενα ομόλογα θα καλύψουν
τόσο τις ανάγκες των εταιριών για μακροχρόνια
χρηματοδότηση, όσο και τις επιλογές των επενδυτών για
χαμηλότερο κίνδυνο και προβλέψιμες αποδόσεις.



Investment Research & Analysis Journal

www.iraj.gr 2

προμήθειας. Ημερομηνία έκδοσης των τίτλων καθορίσθηκε η 29/01/99, διακανονισμού
η 28/01/00 και λήξης η 29η Ιανουαρίου 2009. Το ποσό προς δημοπρασία ορίσθηκε στο
ύψος των 200 δισ. δρχ. (έναντι 160 δισ. δρχ. στην προηγούμενη δημοπρασία). Το
εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 6,60% (έναντι
6,39% στη δημοπρασία της 09/11/99) με τη μέση σταθμική τιμή στο επίπεδο του 97,97
(έναντι 99,28 στην προηγούμενη δημοπρασία). Οι προσφορές ανήλθαν στα 633 δισ. δρχ.
(βαθμός υπερκάλυψης 3,17 φορές), ενώ από την εν λόγω δημοπρασία το Υπουργείο
Οικονομικών άντλησε κεφάλαια τελικού ύψους 229 δισ. δρχ..

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων τον Ιανουάριο του 2000
!  Με πτωτικές τάσεις των τιμών των ομολόγων ξεκίνησε η πρώτη εβδομάδα του
μήνα (έως 07/01), με τα μεν παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%) να κλείνουν στο 111,95
(εβδομαδιαία μεταβολή -1,19%) και τα νέα 10ετή (6,30%) να κυμαίνονται στις 97,90
μονάδες (-1,16%). Κατά τη δεύτερη εβδομάδα (10-14/01), οι πτωτικές τάσεις
αντιστράφηκαν στην αγορά ομολόγων, καθώς έντονο αποδείχθηκε το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων. Τα μεν παλαιότερα 10ετή (8,60%) κινήθηκαν με εβδομαδιαία άνοδο
της τάξεως του 0,67% (έφθασαν στο 112,70), τα δε νεότερα (6,30%) με αύξηση κατά
0,56% κλείνοντας στο 98,45. Η τρίτη εβδομάδα (17-21/01) χαρακτηρίστηκε από
πτωτικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων, κινούμενη διορθωτικά σε σχέση με την
άνοδο των τιμών κατά την προηγούμενη εβδομάδα. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60%
διαμορφώθηκαν στο 112,20 (-0,44%) και οι τίτλοι 6,30% υποχώρησαν κατά 0,46% σε
εβδομαδιαία βάση ισορροπώντας στο επίπεδο του 98,00. Κατά την τέταρτη εβδομάδα
του Ιανουαρίου (24-28/01), το αγοραστικό ενδιαφέρον σε κρατικούς τίτλους παρέμεινε
σχετικά υποτονικό, οδηγώντας τις τιμές των ομολόγων σε χαμηλότερα επίπεδα.
Ειδικότερα, το 10ετές 8,60% έκλεισε στο 111,80 (με εβδομαδιαία μεταβολή -0,36%) και
το νεότερο 10ετές έπεσε στα επίπεδα του 97,50 μειούμενο κατά 0,51% σε σχέση με την
προηγούμενη εβδομάδα. Η τελευταία εβδομάδα του μήνα, με μία συνεδρίαση (31/01),
διακρίθηκε από τις ανοδικές τάσεις των τιμών, με τα αντίστοιχα κλεισίματα να
διαμορφώνονται σε 112,35 μονάδες (8,60%) και σε 98,05 μονάδες (6,30%).

Η Έκδοση του 20ετούς Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου
!  Η αποδοχή της αγοράς για την πολυ-αναμενόμενη έκδοση του Ιανουαρίου ’00 του
μεγαλύτερου σε διάρκεια ομολογιακού τίτλου που έχει εκδώσει το Ελληνικό Δημόσιο
κατά τα τελευταία χρόνια κρίνεται ως θετική, δεδομένης της ιδιομορφίας της έκδοσης
αλλά και της διεθνούς συγκυρίας εκείνης της χρονικής στιγμής. Αξιόλογη συμμετοχή
υπήρξε επίσης από τους διεθνείς οίκους, η οποία αφορούσε μεγάλα κεφάλαια τα οποία
προέρχονταν από αναδιαρθρώσεις θέσεων στη δευτερογενή αγορά. Τα αποτελέσματα
της δημοπρασίας κινήθηκαν σχετικά κοντά στις προσδοκίες της αγοράς, ενώ το εύρος
αποδόσεων έναντι ενδεικτικών τίτλων του εξωτερικού διαμορφώθηκε κατά προσέγγιση
στις 87 μ.β. (20ετές Γαλλίας, το οποίο μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο στο
σχεδιασμό του αντίστοιχου ελληνικού τίτλου) και στις 22 μ.β. (30ετές Η.Π.Α.). Σε γενικές
γραμμές, η έκδοση αποδείχθηκε επιτυχής (σημειώνεται ωστόσο ότι η υλοποίησή της
καθυστέρησε αρκετούς μήνες για ποικίλους λόγους), παρουσιάσθηκε μικρή διακύμανση
στα προσφερόμενα επιτόκια, ενώ οι διαφορετικές ημερομηνίες έκδοσης και διακανονισμού
διευκόλυναν τον αποτελεσματικότερο καταμερισμό του χρέους για το Δημόσιο. Τέλος, με
την έκδοση του νέου 20ετούς τίτλου, συμπληρώθηκε η χρονική διάρθρωση των
ομολόγων (3μηνα, 6μηνα, ετήσια ΕΓΕΔ, 2ετή, 3ετή, 5ετή, 7ετή, 10ετή και 20ετή ομόλογα),
ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίσθηκε περαιτέρω η γκάμα των εκδιδόμενων τίτλων (κρατικά
ομόλογα, προμέτοχα, παράγωγα ομολόγων και εταιρικά ομόλογα).

ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 10ΕΤΟΥΣ
ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2000
!  Σε κυκλική τροχιά και στην περιοχή των 90-110 μ.β.
κινήθηκε το εύρος αποδόσεων μεταξύ του ελληνικού
10ετούς τίτλου και του αντίστοιχου γερμανικού στη
διάρκεια του Ιανουαρίου ’00. Το διεθνές περιβάλλον δεν
παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, με αποτέλεσμα η
συσχέτιση μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών
ομολόγων να αφήνει τα πρώτα εκτεθειμένα στις διεθνείς
εξελίξεις. Πάντως, σύμφωνα με προβλέψεις διεθνών
οίκων το εξεταζόμενο εύρος αποδόσεων διαθέτει
δυναμική να υποχωρήσει μελλοντικά έως και τις 50 μ.β..
Ειδικότερα, στη διάρκεια του Ιανουαρίου, το εύρος
ξεκίνησε από την περιοχή των 105-110 μ.β. για να
υποχωρήσει στα μέσα του μήνα (17/01/00), αμέσως μετά
την ανακοίνω-ση της αναπροσαρμογής της δραχμής, έως
και την περιοχή των 93-94 μ.β.. Τελικά, η διεθνής και η
ελληνική συγκυρία επανέφερε τη διακύμανση αυτή σε
επίπεδα άνω των 100 μ.β. προς τα τέλη του μήνα.
Συμπερασματικά, στη διάρκεια της εξεταζόμενης
μηνιαίας περιόδου, η απόδοση στη λήξη του ελληνικού
10ετούς τίτλου διακυμάνθηκε στην περιοχή του 6,45-
6,75%, χωρίς να παρουσιάσει σημαντική διαφοροποίηση.

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
!  Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία των ξένων θεσμικών
επενδυτών στη διάρκεια του Ιανουαρίου 2000, καθώς
πέρα από τη δημοσιοποίηση θετικών εκθέσεων για την
πορεία των ελληνικών ομολόγων, προέβησαν σε
αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα στη
δευτερογενή αγορά, αλλά και σε αισθητή συμμετοχή στις
δημοπρασίες του μήνα. Παρά τα γεγονότα αυτά όμως,
όλοι συνέκλιναν στην εκτίμηση ότι τα περιθώρια
επίτευξης μεγάλων υπεραξιών στην εγχώρια αγορά
φαίνονται περιορισμένα.

Η Τιμή του 10ετούς Ομολόγου (8,60%)
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ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς 31/01 Εύρoς 30/12

Ελλάδα 6,30% 26/01/2009 6,61%
Γερμανία 5,38% 04/01/2010 5,59% 102 116
Γαλλία 4,00% 25/10/2009 5,71% 90 105
Ιταλία 4,25% 01/11/2009 5,89% 72 88
Πορτογαλία 3,95% 15/07/2009 5,91% 70 86
Ισπανία 4,00% 31/01/2010 5,82% 79 94
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,82% 79 105
Η.Π.Α. 6,00% 15/08/2009 6,70% -9 10

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 31/01/2000.   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.


