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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Οι Εξελίξεις του Ιανουαρίου 2001

Ο Ιανουάριος αποτέλεσε μία ακόμη περίοδο θετικών επιδόσεων σε επίπεδο τιμών και συναλλαγών
στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, ενώ σε θετική τροχιά παρέμειναν τα αποτελέσματα των
διενεργούμενων δημοπρασιών στη διάρκεια του μήνα. Χαρακτηριστικό στοιχείο του διαρκώς
χαμηλότερου κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, αποτέλεσε η κίνηση των οικονομικών
αρχών για την προεξόφληση ομολόγων κυμαινόμενου ή σταθερού επιτοκίου που εκδόθηκαν στο
παρελθόν με σημαντικά ακριβότερους όρους δανεισμού.

!  Σε ρυθμούς ομαλών και εν γένει θετικών εξελίξεων διατηρήθηκε η ελληνική αγορά ομολόγων κατά το μήνα
Ιανουάριο. Η είσοδος της Ελλάδας στο ενιαίο νόμισμα, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα επιτόκια που προσφέρουν τα
ελληνικά ομόλογα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά αλλά και την παρατεταμένη αδυναμία της ελληνικής
χρηματιστηριακής αγοράς να προσφέρει ικανοποιητικές αποδόσεις, ήταν οι βασικές αιτίες του έντονου αγοραστικού
ενδιαφέροντος εγχώριων και ξένων επενδυτών. Αποτέλεσμα αυτών των έντονων αγοραστικών τάσεων ήταν η ώθηση των
τιμών των ομολόγων σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα στις αρχές του μήνα (05/01/01) και η διατήρησή τους σε ιδιαίτερα
υψηλές περιοχές διακύμανσης καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα. Το ενδιαφέρον των επενδυτών στην ελληνική δευτερογενή
αγορά επικεντρώθηκε κυρίως σε τίτλους μακροχρόνιας διάρκειας (κυρίως 15ετών και 10ετών ομολόγων). Αξίζει να
σημειωθεί ότι όλοι οι μακροχρόνιοι τίτλοι κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά στις αρχές του μήνα προτού υποχωρήσουν
ελαφρώς λόγω της αποκόμισης βραχυχρόνιων κερδών από τους συμμετέχοντες επενδυτές. Σε μία προσπάθεια για την
καλύτερη δυνατή διαχείριση του δημοσίου χρέους, το Υπουργείο Οικονομικών εξήγγειλε στα τέλη του μήνα την
προεξόφληση παλαιών ομολόγων ύψους 1 τρισ. δρχ.. Το πρόγραμμα των προεξοφλήσεων αναμένεται να είναι κυλιόμενο
και κάθε μέρος να καταβάλλεται ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του δημοσίου. Τα ομόλογα τα οποία θα
προεξοφληθούν θα είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, καθώς και ομόλογα σταθερού επιτοκίου με επιτόκια 8-9,5%, καθώς το
Δημόσιο δανείζεται αυτήν την περίοδο κεφάλαια με επιτόκιο που κυμαίνεται σε επίπεδα της τάξεως του 5,3%.

Οι Εκδόσεις του Ιανουαρίου 2001
!  7ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 9 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε δημοπρασία ομολόγων 7ετούς
διάρκειας, με κουπόνι επιτοκίου 6,00% (άνευ χορήγησης προμήθειας, και λήξης 19/02/06). Η ημερομηνία διακανονισμού
ορίσθηκε στις 12/01/01 και το προς διάθεση ποσό ήταν ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε
στο 4,88% (έναντι 6,83% στη δημοπρασία της 23/11/99) με τη μέση τιμή στο 104,921 και την κατώτατη στο 104,907. Το
Ελληνικό Δημόσιο άντλησε πόρους της τάξεως των 1,68 δισ. ευρώ έναντι συνολικών προσφορών 6,9 δισ. ευρώ (βαθμός
υπερκάλυψης 4,97 φορές).
!  10ετή Ευρωομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε νέα έκδοση με δημοπρασία
10ετών ομολόγων ευρώ σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 5,35%. Το ύψος της έκδοσης ανήλθε στα επίπεδα των 2,6 δισ.
ευρώ και ως ημερομηνία λήξης της έκδοσης ορίστηκε η 18η Μαΐου 2011. Το εύρος (“spread”) μεταξύ αυτής της έκδοσης
και της αντίστοιχης των γερμανικών τίτλων διαμορφώθηκε στις 54 μονάδες βάσης. Ως τιμή της έκδοσης ορίστηκε το
επίπεδο των 99,678 μονάδων. Σημειώνεται ότι ως κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης του 10ετούς ευρω-ομολόγου (Α2 Moody’s
και A S&P) ορίσθηκαν οι Alpha Bank, Goldman Sachs, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Schroeder Salomon Smith Barney
και UBS Warburg.

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς 30/01/01 Εύρoς 28/12/00

Ελλάδα 6,00% 19/05/2010 5,40%
Γερμανία 5,25% 04/01/2011 4,86% 54 59
Γαλλία 5,50% 25/10/2010 5,00% 40 43
Ιταλία 5,50% 01/11/2010 5,22% 18 17
Πορτογαλία 5,85% 20/05/2010 5,22% 18 19
Ισπανία 4,00% 31/01/2010 5,14% 26 28
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 4,91% 49 54
Η.Π.Α. 5,75% 15/08/2010 5,29% 11 36

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 30/01/2001.      Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.
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Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων τον Ιανουάριο 2001
!  Κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα (02-05/01/01), οι τάσεις στην αγορά ομολόγων ήταν έντονα ανοδικές. Το 10ετές
8,60% έκλεισε στο 120,65 (μεταβολή +175 μ.β. από την Παρασκευή 29/12) και το νεότερο 10ετές διαμορφώθηκε στα
επίπεδα του 107,10 (μεταβολή +180 μ.β.). Με πτωτικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων, από τα υψηλά επίπεδα της
προηγούμενης εβδομάδας, συνέχισε ο εξεταζόμενος μήνας κατά τη δεύτερη εβδομάδα (08-12/01/01). Τα μεν παλαιότερα
10ετή ομόλογα (8,60%), έκλεισαν στο 119,75 (εβδομαδιαία μεταβολή -90 μονάδες βάσης, μ.β.), ενώ τα νεότερα 10ετή
(6,30%), μειώθηκαν κατά 70 μονάδες βάσης εβδομαδιαία, κλείνοντας στις 106,40 μονάδες. Κατά την τρίτη εβδομάδα
του μήνα (15-19/01/01), η δευτερογενής αγορά των ομολόγων παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις, καθώς τα μεν
παλαιότερα 10ετή (8,60%) κατέγραψαν εβδομαδιαία άνοδο της τάξεως των 5 μ.β. φθάνοντας στο 119,80, τα δε νεότερα
(6,30%) κινήθηκαν καθοδικά κατά 5 μ.β. σε εβδομαδιαία βάση κλείνοντας στο 106,35. Κατά την τέταρτη εβδομάδα (22-
26/01/01) οι τάσεις στις τιμές των ομολόγων κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν
στο 119,60 (-20 μ.β.) και οι τίτλοι 6,30% μειώθηκαν κατά 15 μ.β., ισορροπώντας στα επίπεδα των 106,20 μονάδων. Στην
τελευταία εβδομάδα του μήνα, κατά την οποία έλαβαν χώρα 3 συνεδριάσεις (29-31/01/01) οι τιμές των ομολόγων
κινήθηκαν ανοδικά. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 119,95 παρουσιάζοντας άνοδο της τάξεως των 35
μ.β. και οι τίτλοι 6,30% ανήλθαν στα επίπεδα του 106,65 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως των 45 μ.β.. Οι τιμές των
ομολόγων σε μηνιαία βάση κινήθηκαν σε τελική ανάλυση έντονα ανοδικά. [ Πηγή: Τράπεζα Πειραιώς ]

Η  Τιμ ή  το υ  1 0 ε το ύ ς  Ο μ ο λ ό γ ο υ  ( 6 , 3 0 % )

9 2 .0 0

9 6 .0 0

1 0 0 .0 0

1 0 4 .0 0

1 0 8 .0 0

1 /2 9 /1 9 9 9 9 /2 8 /1 9 9 9 2 9 /0 5 /2 0 0 0 1 /2 4 /2 0 0 1

Π ερ ίο δ ο ς  Ι α νο υ ά ρ ιο ς  1 9 9 9  -  Ι α νο υά ρ ιο ς  2 0 0 1

ΣΤΗ

Ο

Ο

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο Κράτους.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ     (ΣΕ ΔΙΣ. ΔΡΧ.)

Κατηγορία 1999 2000 2001

Τόκοι 3.320 3.220 3.180

Χρεολύσια 3.362 4.042 4.000

Σύνολο 6.682 7.262 7.180

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο Κράτους.
ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΊΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ν ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2000

Τίτλος Ποσό (δισ. δρχ.)
Ε. Γ. 3μηνα 53,1

Ε. Γ. 6μηνα 53,5

Ε. Γ. 12μηνα 240

Ομόλογα 3ετή 736,3

Ομόλογα 5ετή 1.034,1

μόλογα 10ετή 1.333

μόλογα 20ετή 951,5

Σύνολο 4.401,5
2
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