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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Φεβρουάριος 2000

Aνοδος των επιτοκίων στις δημοπρασίες κρατικών τίτλων
Διεύρυνση του εξωτερικού δανεισμού
Αύξηση των spreads για το ελληνικό 10ετές ομόλογο

Οι δημοπρασίες τίτλων που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του Φεβρουαρίου προσέφεραν
για ακόμη μία φορά, το ηχηρό μήνυμα των διατηρούμενων υψηλών επιτοκίων και
της απροθυμίας της αγοράς να επανέλθει σε καθεστώς χαμηλότερων αποδόσεων.
Από την άλλη πλευρά, ενώ ο εξωτερικός δανεισμός συνέχισε να διευρύνεται κατά τον
εξεταζόμενο μήνα, στην εσωτερική αγορά άρχισαν οι πρώτες δημοπρασίες με τη
συμμετοχή των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς και σημειώθηκε αξιοσημείωτη
κινητικότητα στην προώθηση των σταδίων λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς
ομολόγων.

Οι Εκδόσεις του Μήνα
Ετήσια ΕΓΕΔ Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε δημοπρασία ετησίων
εντόκων γραμματίων από την οποία προέκυψε μεσοσταθμικό επιτόκιο της τάξεως
του 12,40% (προμήθεια 0,45%), έναντι 11,38% στη δημοπρασία αντίστοιχων τίτλων
της 2/1/98. Η διαμόρφωση ενός σημαντικά υψηλότερου επιτοκίου - η οποία ήταν
σχετικά αναμενόμενη από του κύκλους της αγοράς - κατέδειξε με παραστατικό τρόπο
την υπάρχουσα δυσκολία ανατροπής του καθεστώτος υψηλών επιτοκίων δανεισμού. Οι
οικονομικές αρχές άντλησαν χρηματικά διαθέσιμα ύψους 230 δισ. δρχ., ενώ το σύνολο
των προσφορών διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 250 δισ. δρχ.. Επισημαίνεται ότι βάσει
του προαναφερθέντος μεσοσταθμικού επιτοκίου προσδιορίσθηκε η απόδοση της νέας
τοκοφόρου περιόδου που αφορούσε στις παλαιότερες εκδόσεις ομολόγων κυμαινόμενου
επιτοκίου.

Tρίμηνα ΕΓΕΔ   Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία
εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας με ημερομηνία έκδοσης 18/2/1998, ποσό
έκδοσης 50 δισ. δρχ. και προμήθεια 0,45%, στην οποία το ελληνικό Δημόσιο έθεσε σε
λειτουργία για πρώτη φορά το θεσμό των Βασικών Διαπραγματευτών της Αγοράς
(Primary Dealers - η εν λόγω ομάδα αποτελείται από 9 τράπεζες). Η δημοπρασία
εξήγαγε μεσοσταθμικό επιτόκιο ύψους 13,10% ή τιμή 96,82% (έναντι 13,90% της
αμέσως προηγούμενης δημοπρασίας τη Δευτέρα 26/1/1998) και οι συνολικές προσφορές
ανήλθαν στο επίπεδο των 172,8 δισ. δρχ., εκ των οποίων έγιναν συνολικά αποδεκτές
κατά 55,5 δισ. δρχ. (ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές προσφορές).
Διετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Οι οικονομικές αρχές προέβησαν στη
δημοπρασία ομολόγων 2ετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου τη Δευτέρα 23/2
(ημερομηνία έκδοσης 25/2/98). Η δημοπρασία ήταν τύπου ανταγωνιστικών προσφορών
και αποτέλεσε τη δεύτερη που πραγματοποιήθηκε με τους Βασικούς Διαπραγματευτές
Αγοράς. Το συγκεκριμένο προϊόν διατέθηκε με επιτόκιο βάσης 11% με στόχο
άντλησης 60 μόλις δισ. δρχ., σε μία “απόπειρα” σκιαγράφησης της διάθεσης της
αγοράς σχετικά με δίκαιο ύψος των επιτοκίων. Υπογραμμίζεται ότι το ελληνικό
Δημόσιο προέβη σε ανακοίνωση επιτοκίου βάσης για πρώτη φορά μετά τις αρχές
Νοεμβρίου, αναζητώντας την ευκαιρία να εκφράσει μέσω μιας ιδιαίτερα μικρής έκδοσης
το επιτόκιο της αρεσκείας του και επιθυμώντας να επιτύχει ένα σημαντικά χαμηλότερο
επιτόκιο δανεισμού. Ωστόσο, το γεγονός της περιορισμένης έκδοσης υπέδειξε ότι οι
οικονομικές αρχές παραμένουν ακόμα διστακικές ως προς την επιθυμία να
προκαταβάλλουν μέσω μιας μεγαλύτερης έκδοσης τίτλων τις πραγματικές διαθέσεις της
αγοράς. Το τελικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας (επιτόκιο της τάξεως του 14%,
παρέχοντας μία σημαντικά υψηλή αποπληθωρισμένη απόδοση) κατέδειξε με τον
εντονότερο ίσως τρόπο - από την αρχή της κρίσης του Νοεμβρίου – ότι η αγορά δεν
επιθυμεί την αποκλιμάκωση των επιτοκίων τη στιγμή που οι συνθήκες στο
ευρύτερο περιβάλλον παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, δηλαδή ρευστές και
απρόβλεπτες σε βραχυπρόθεσμο τουλάχιστον επίπεδο.
Μεταξύ των κυριοτέρων άλλων γεγονότων που χαρακτήρισαν την αγορά ομολόγων στη
διάρκεια του Φεβρουαρίου θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής:

Η προσφυγή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) στην πρακτική της “ανοικτής
αγοράς” την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, με την οποία προέβη στην αγορά - μέσω
δημοπρασίας - 10ετών τίτλων σταθερού επιτοκίου (εκδόσεως Ιουνίου ’97, ονομαστικού

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ημερομηνία Λήξης

Ονομαστική

Απόδοση

Απόδοση

στη Λήξη

Duration

(έτη)

26 Noεμβρίου 1999 11.00% 15.48% 1.42

31 Δεκεμβρίου 1999 10.70% 15.23% 1.51

28 Ιανουαρίου 2000 10.20% 15.96% 1.57

21 Μαρτίου 2000 9.80% 15.80% 1.54

21 Μαρτίου 2002 9.20% 13.92% 2.82

21 Μαρτίου 2004 8.90% 12.18% 3.95

19 Ιουνίου 2007 8.80% 10.99% 5.52

Βάσει τιμών bid, (26/02/98, 10:14 π.μ. ώρα Γκρήνουϊτς)
Πηγή:  REUTERS

Ετήσια Εντοκα Γραμμάτια
Η δημοπρασία των ετησίων ΕΓΕΔ την

Πέμπτη 26/2/1998 (ημερομηνία έκδοσης
3/3/98 και ποσό άντλησης 220 δισ. δρχ.
συν 66 δισ. δρχ. από μη ανταγωνιστικές

προσφορές) διαμόρφωσε το μεσοσταθμικό
επιτόκιο στο επίπεδο του 12,70% έναντι

12,40% στην αμέσως προηγούμενη
έκδοση. Επισημαίνεται πάντως ότι το εν
λόγω επιτόκιο ισοδυναμεί με τα επίπεδα

του Αυγούστου 1996, δηλαδή με το
κόστος του δημόσιου δανεισμού σχεδόν

ενάμισυ χρόνο “πίσω”

Η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στη
χρηματαγορά των ΗΠΑ φέρεται ως η
επίσημη θέση των οικονομικών αρχών.
Κρίσιμη αποδείχθηκε η έκδοση του

ελληνικού 10ετούς ομολόγου δολαριακής
αποτίμησης στις ΗΠΑ, ύψους 1 δισ.
δολαρίων στα τέλη του μήνα, η οποία

χαρακτηρίσθηκε ως επιτυχής. Το ομόλογο
λήγει στις 4/3/2008 και φέρει κουπόνι της

τάξης του 6,95%
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επιτοκίου 8,80%), ύψους 30 δισ. δρχ.. Το κεντρικό ίδρυμα αποδέχθηκε προσφορές στη
μέση τιμή του 92,75%, η οποία ήταν σημαντικά υψηλότερη της τρέχουσας τιμής (88%-
89%) σε εκείνη τη χρονική στιγμή, ενώ η απόδοση του ομολόγου βάσει αυτής της μέσης
τιμής διαμορφώθηκε στο ύψος του 10% (έναντι 8,80%). Η ενέργεια θα πρέπει να
ερμηνευθεί ως μέρος της στρατηγικής της ΤτΕ να συμβάλλει με σειρά ενεργειών της στη
μερική εκτόνωση των υποτονικών συνθηκών της αγοράς ομολόγων (bear market).

Παρατηρήθηκε μία σχετική κινητικότητα στο θέμα της πρακτικής προώθησης της
δευτερογενούς αγοράς ομολόγων, με τη διαφαινόμενη δημιουργία επιτροπής η οποία
θα συντονίσει τη λειτουργία των δύο αγορών ομολογιακών τίτλων, του Χρηματιστηρίου
και της Τράπεζας της Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι η αρχική έναρξη των δύο αγορών
αναμένεται να δημιουργήσει ορισμένα - συγκυριακά ενδεχομένως - προβλήματα και
ως εκ τούτου η ύπαρξη της εν λόγω επιτροπής τεκμηριώνεται από την ανάγκη
αποτελεσματικής οργάνωσης της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων (η έλλειψη
συντονισμού αποτέλεσε άλλωστε κατά πολλούς παρατηρητές το βασικό λόγο που
επέτεινε την πρόσφατη κρίση του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 1997). Βάσει των τελευταίων
διαθέσιμων δεδομένων, η αγορά του Χρηματιστηρίου θα λειτουργήσει ως μία αγορά
“λιανικών” πωλήσεων, ενώ η αντίστοιχη της Τράπεζας της Ελλάδος θα αποτελέσει την
αγορά των επενδυτών μεγαλυτέρου βεληνεκούς (όπως των primary dealers). Ωστόσο
μείζον πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει το θέμα της αποτίμησης των τίτλων,
καθώς δεν έχει αποσαφηνισθεί πλήρως βάσει ποιας αγοράς θα γίνεται η εν λόγω
αποτίμηση. Πάντως οι τελευταίες εκτιμήσεις τοποθετούν την έναρξη λειτουργίας
του ηλεκτρονικού συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος μέσα στους ερχόμενους
1-2 μήνες, μετά από μία μικρής διάρκειας δοκιμαστική περίοδο.
Θα πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ότι με την καθιέρωση της δημοπρασίας (από τις
αρχές Νοεμβρίου 1997) ως την αποκλειστική διαδικασία διάθεσης των νεοεκδιδόμενων
κρατικών τίτλων και τη χορήγηση προμηθειών από το Δημόσιο προς τους
ενδιαφερόμενους αγοραστές στην πρωτογενή αγορά, δημιουργούνται σταδιακά
καινούρια δεδομένα στη δευτερογενή αγορά τίτλων, καθώς οι αρχικοί αγοραστές
(χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) είναι σε θέση να επιτυγχάνουν ανταγωνιστικότερες
τιμές πώλησης προς το ευρύτερο αποταμιευτικό κοινό. Οι τελευταίες τάσεις δείχνουν
ότι οι τίτλοι οι οποίοι διατίθενται προς το ευρύ αποταμιευτικό κοινό προσφέρουν
επιτόκιο χαμηλότερο του εκάστοτε μεσοσταθμικού επιτοκίου, καθώς οι τράπεζες
αγοράζουν τους εν λόγω τίτλους από τη δημοπρασία με απόδοση ανώτερη ή κατώτερη
της μεσοσταθμικής, με αποτέλεσμα να αποκτούν ευελιξία στην διαμόρφωση της τελικής
τιμής πώλησης (για τις τράπεζες είναι συνήθως ευνοϊκότερη η απόκτηση τίτλων κατά τη
δημοπρασία με επιτόκιο ανώτερο του μεσοσταθμικού επιτοκίου).

Η Πορεία του Δημόσιου Χρέους
Οι εξελίξεις οι οποίες έλαβαν χώρα στο τελευταίο τρίμηνο του 1997 ανέτρεψαν σε
σημαντικό βαθμό την προβλεπόμενη από τις οικονομικές αρχές πορεία του δημοσίου
χρέους καθώς οδήγησαν στην αισθητή άνοδο του εξωτερικού δανεισμού και
«ανάγκασαν» το ελληνικό Δημόσιο να διαθέσει σειρά βραχυπρόθεσμων τίτλων προς τα
τέλη του περασμένου έτους, προκειμένου να ικανοποιήσει την αντίστοιχη ζήτηση. Το
τελευταίο γεγονός «απομάκρυνε» τις οικονομικές αρχές από το στόχο της χρονικής
μετακύλισης του δημόσιου χρέους μέσω της έκδοσης μακροχρόνιων ομολόγων
σταθερού επιτοκίου, τα οποία όμων προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός ομαλού
περιβάλλοντος αποκλιμάκωσης επιτοκίων προκειμένου να αποβούν ελκυστικά στους
υποψήφιους αγοραστές τους.

Επιτόκιο Ετησίου ΕΓΕΔ 3/1998 12,70%
Πληθωρισμός 1/1998 4,40%

2/1998 (Ε) 4,30%
Μέσο Επιτόκιο Δανεισμού Δημοσίου 1997 10,30%

1998 (Ε) 8.90%

To ελληνικό Δημόσιο χορηγεί προμήθεια στους αγοραστές των ομολογιακών τίτλων, παρέχοντάς τους
ένα σημαντικό κίνητρο μέσω της μείωσης του τελικού κόστους αγοράς. Η προμήθεια στα ΕΓΕΔ
ανέρχεται σε 0,45% επί της ονομαστικής αξίας, ενώ στα μακροχρόνια ομόλογα είναι υψηλότερη και
υπολογίζεται επίσης επί της ονομαστικής αξίας (ανεξαρτήτως εάν τα συγκεκριμένα ομόλογα
δημοπρατούνται)

Μέσο Επιτόκιο Ετησίου ΕΓΕΔ
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Πηγή: Εκθεση ΥΠΕΘΟ

Η αρχική ομάδα των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς αποτελείται

από τις ακόλουθες 6 ελληνικές και 3 ξένες
τράπεζες: Εθνική, Εμπορική, Alpha

Πίστεως, Ιονική, Αγροτική, Eurobank,
Natwest, Bank of America και Citibank

Στη διάρκεια του Φεβρουαρίου
παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα

σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης
ομολόγων, τα οποία λόγω της

υποτονικότητας των συναλλαγών στη
δευτερογενή αγορά τίτλων, δεν ήταν σε

θέση να εξυπηρετήσουν τις
παρατηρηθείσες εξαγορές μεριδίων από
τους πελάτες τους. Η εξέλιξη αυτή θα

πρέπει να ερμηνευθεί ως άμεση
παρενέργεια της μη ομαλής λειτουργίας

της αγοράς ομολόγων κατά τους
τελευταίους 3 μήνες, ενώ οι τελευταίες
εκτιμήσεις της αγοράς συνηγορούν στην

ύπαρξη και άλλων ανάλογων
προβληματικών περιπτώσεων στην αγορά

των Α/Κ
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Βάσει των επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών το συνολικό χρέος της
Κεντρικής Διοίκησης διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 39.040 δισ. δρχ. έναντι 36.246
δισ. δρχ. το 1996 και ελαφρώς χαμηλότερα της πρόβλεψης (39.339 δισ. δρχ.) στην
εισηγητική έκθεση του 1997. Εκ του συνολικού μεγέθους του περασμένου έτους, το
εσωτερικό χρέος ανήλθε στα 30.709 δισ. δρχ. (31.554 δισ. δρχ. το ’97 βάσει της
εισηγητικής έκθεσης) έναντι 29.014 δισ. δρχ. το 1996 και το εξωτερικό χρέος
διαμορφώθηκε στα 8.331 δισ. δρχ. (αισθητά υψηλότερα των 7.785 δισ. δρχ. στην
εισηγητική έκθεση το ‘97) έναντι 7.232 δισ. δρχ. το 1996. Το συνολικό χρέος ως
ποσοστό του ΑΕΠ υποχώρησε στο 120,25% το 1997 έναντι 122,55% το 1996, 120,80%
το 1995 και 118,20% το 1994.
Εξωτερικός Δανεισμός  Από τα προαναφερθέντα δεδομένα καθίσταται εμφανής η
σταδιακή διαφοροποίηση της διάρθρωσης του δημόσιου χρέους και η τάση
ενίσχυσης του μεριδίου του εξωτερικού δανεισμού καθώς το εξωτερικό χρέος ως
ποσοστό του συνολικού χρέους ανήλθε στο 21,34% το 1997 έναντι 19,95% το 1996, ενώ
η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί στο μέλλον. Σημειώνεται ότι κατά το 1997, ο
εξωτερικός δανεισμός έφθασε στα 7.350 εκατ. δολάρια και αφορούσε συνολικά σε 28
δάνεια, μεταξύ των οποίων υπήρχαν κοινοπρακτικά δάνεια, εκδόσεις ευρωομολόγων και
τίτλοι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου (με κυριότερα νομίσματα το δολάριο ΗΠΑ,
γερμανικό μάρκο, ιαπωνικό γιεν και ελβετικό φράγκο). Το μέγεθος του 1997
αποκλείνει σημαντικά από το αρχικά προβλεφθέν ύψος εξωτερικού δανεισμού (4,5
δισ. δολάρια) και αποδίδεται κυρίως στις επιπτώσεις της τελευταίας κρίσης στην εγχώρια
αγορά χρήματος, καθώς είναι ενδεικτικό ότι από τα 28 συνολικά δάνεια, τα 18
συνήφθησαν μετά τον Οκτώβριο του 1997. Ιδιαίτερη προτίμηση πάντως υπήρξε για τα
δάνεια υπό μορφή ιδιωτικής τοποθέτησης (η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου), ενώ
υπήρξε ουσιαστικά ασήμαντη κινητικότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος εκδόσεων
μεσομακροπρόθεσμων ομολόγων (Euro Medium Term Note).

Οι Μελλοντικές Εξελίξεις  H περίοδος Φεβρουάριος – Απρίλιος αναμένεται να
αποτελέσει το κρίσιμο χρονικό διάστημα στη συνέχιση της ομαλής εξυπηρέτησης του
δημόσιου χρέους καθώς η συνολική διαδικασία θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από
την πορεία τόσο των επιτοκίων όσο και των εσόδων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το
εσωτερικό χρέος ανήλθε στα 30.709 δισ.
δρχ. το 1997 (έναντι 31.554 δισ. δρχ. το

’96), ενώ το εξωτερικό χρέος
διαμορφώθηκε στα 8.331 δισ. δρχ. (έναντι
7.785 το ’96). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι ρυθμοί αύξησης του εξωτερικού χρέους

είναι ανώτεροι των αντίστοιχων του
εσωτερικού χρέους στη διάρκεια των

τελευταίων ετών

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1994 1995 1996 1997 (E) 1997

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 21.86 25.38 29.01 31.55 30.70
Εντοκα Γραμμάτια 7.53 8.42 10.01 6.73 6.78
Ομολογιακά Δάνεια 10.42 12.8 14.74 20.44 19.55
Τράπεζα της Ελλάδος 3.62 3.86 3.94 4.04 4.05
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 6.23 6.59 7.23 7.78 8.33
Δάνεια 5.38 5.67 6.37 6.86 7.45

ΣΥΝΟΛΟ 28.09 31.98 36.24 39.33 39.04
% του ΑΕΠ 118.20% 120.80% 122.55% 120.25% 119.30%

Τα μεγέθη εκφράζονται σε τρισεκατομμύρια δραχμές

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του
Υπουργείου Οικονομικών, οι δαπάνες
για την εξυπηρέτηση του δημόσιου
χρέους (κεντρικής διοίκησης) θα

ανέλθουν στο επίπεδο των 10,99 τρισ.
δρχ.το 1998, έναντι 13,33 τρισ. δρχ.το

1997 και 12,75 τρισ. δρχ. το 1996


