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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  Φεβρουάριος 1999

Διατήρηση των θετικών προοπτικών της δευτερογενούς αγοράς τίτλων
Νέες εκδόσεις τίτλων με χαμηλότερα ονομαστικά επιτόκια - κουπόνια
Η ανθεκτικότητα της αγοράς “δοκιμάσθηκε” με επιτυχία στην κρίση Οτσαλάν

Ο μήνας Φεβρουάριος χαρακτηρίσθηκε από μικτές τάσεις στην εγχώρια αγορά
ομολόγων, καθώς η αρχική άνοδος των τιμών στη δευτερογενή αγορά διακόπηκε από
την πολιτική προέκταση της υπόθεσης Οτσαλάν και τις επακόλουθες
ρευστοποιήσεις τίτλων, οι οποίες όμως δεν άγγιξαν ακραία όρια. Ο εξεταζόμενος
μήνας έκλεισε τελικά με τη διατήρηση ενός θετικού κλίματος, σε γενικές γραμμές,
στην ελληνική αγορά τίτλων, κατάσταση στην οποία συνέβαλλαν σημαντικά και οι
γνωστοποιήσεις εκθέσεων ξένων επενδυτικών οίκων περί των θετικών προοπτικών
της ελληνικής οικονομίας και περί προτροπής αγορών ομολόγων σε περιπτώσεις που
παρατηρούνται συγκυριακές διορθώσεις των τιμών. Το κύριο χαρακτηριστικό πάντως
από πλευράς αποδόσεων στη διάρκεια του Φεβρουαρίου ’99 ήταν το γεγονός της
συρρίκνωσης των spreads μεταξύ της απόδοσης του ελληνικού 10ετούς και του
αντίστοιχου γερμανικού σε επίπεδο κατώτερο των 200 μονάδων βάσης, γεγονός που
προδιαθέτει περαιτέρω για τις ευνοϊκές προοπτικές του εν λόγω στόχου (αν και
αυξήθηκε εκ νέου προς τις 220 μονάδες βάσης μετά την κρίση Οτσαλάν). Ως γνωστόν,
ένα από τα βασικά κριτήρια σύγκλισης με τις οικονομίες μέλη της Ε.Ε. είναι η διαφορά
μεταξύ της απόδοσης στη λήξη του ελληνικού 10ετούς και του μέσου όρου των
αποδόσεων των 3 καλύτερων οικονομιών (με αυτήν την επίδοση) στην Ευρωπαϊκή
Ενωση. Η διαφορά αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200 μονάδες βάσης, ώστε να
εκπληρώνεται το συγκεκριμένο κριτήριο – προϋπόθεση εισόδου στην Ο.Ν.Ε.. Μεταξύ
των άλλων χαρακτηριστικών του Φεβρουαρίου 1999, θα πρέπει να υπογραμμισθούν η
συμβολή τόσο της κίνησης αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο
Moody’s (αρχές Φεβρουαρίου), όσο και της παρουσιασθείσας υψηλής ρευστότητας
στην τόνωση των συναλλαγών, καθώς και το γεγονός ότι τα νέα χαμηλότερα
κουπόνια που προσφέρθηκαν στις δημοπρασίες του μήνα έγιναν με ιδιαίτερη επιτυχία
αποδεκτά από την αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερα μεσοσταθμικά επιτόκια.
Συνολικά, στη διάρκεια του Φεβρουαρίου, οι επενδυτικές προσδοκίες σχετικά με τις
βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας φάνηκαν να βελτιώνονται
σημαντικά, καθώς η μείωση των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου
μπορεί να οδηγήσει με τη σειρά της σε σημαντική αποκλιμάκωση των βραχυπρόθεσμων
επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά, με τα οποία παρεμβαίνει κατά καιρούς η Τράπεζα
της Ελλάδος.

Οι Εκδόσεις του Φεβρουαρίου 1999
! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
ετήσιας διάρκειας. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 5/2/1999 και το ποσό έκδοσης
ήταν 160 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,50% έναντι
10,30% την 29η Δεκεμβρίου 1998 και τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 192 δισ.
δρχ. (έναντι συνολικών προσφορών ύψους 548 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης της
έκδοσης διαμορφώθηκε στις 3,4 φορές έναντι 1,9 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία
της 29/12/98.
! 3μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
3μηνης διάρκειας με προμήθεια 0,15%. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού
ορίσθηκε η 12/2/1999, ενώ το ποσό έκδοσης ήταν 40 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό
επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,50% έναντι 11,07% της αμέσως προηγούμενης
έκδοσης του Δεκεμβρίου ’98. Τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 48 δισ.
δρχ., ενώ οι συνολικές προσφορές έφθασαν στα 228 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 5,7
φορές έναντι 4,4 φορές στην προηγούμενη διάθεση).
! 6μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
6μηνης διάρκειας με προμήθεια 0,25% μέσω του συστήματος της Τράπεζας της
Ελλάδος ΗΔΑΤ. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού ορίσθηκε η 12/2/1999, ενώ το
ποσό έκδοσης ήταν 40 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
9,54% έναντι 10,46% της αμέσως προηγούμενης έκδοσης του Δεκεμβρίου ’98. Τα
αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 48 δισ. δρχ., ενώ οι συνολικές προσφορές
έφθασαν στα 206 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 5,2 φορές έναντι 4,1 στην αντίστοιχη
προηγούμενη δημοπρασία).

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ημερομηνία Λήξης

Ονομαστική

Απόδοση

Απόδοση

στη Λήξη

Duration

(έτη)

26 Noεμβρίου 1999 11,00% 13,87% 0,65

31 Δεκεμβρίου 1999 10,70% 13,60% 0,74

28 Ιανουαρίου 2000 10,20% 9,75% 0,84

21 Μαρτίου 2000 9,80% 9,53% 0,89

21 Μαρτίου 2002 9,20% M/Δ Μ/Δ

31 Οκτωβρίου 2002 9,20% 9,23% 2,93

21 Μαρτίου 2004 8,90% 6,64% 3,78

19 Ιουνίου 2007 8,80% 6,36% 5,71

26 Μαρτίου 2008 8,60% 6,29% 6,03

26 Ιανουαρίου 2009 6,30% 6,08% 7,22

20 Μαϊου 2013 7,50% 6,29% 8,49

11 Ιανουαρίου 2014 6,50% 6,12% 9,40

Βάσει τιμών 26/2/99. Πηγή:  REUTERS

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ’99
5 & 8/2/1999: Ελαβε χώρα η διάθεση αποταμιευτικών
ομολόγων με επιτόκιο 9,2%

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999
2-3 Μαρτίου: Διάθεση αποταμιευτικών ομολόγων, 9%
2 Μαρτίου: 15-ετή, άνοιγμα
9 Μαρτίου: 10ετή, άνοιγμα
16 Μαρτίου: 3ετή, άνοιγμα
23 Μαρτίου: 3μηνα & 6μηνα ΕΓΕΔ
6 Απριλίου: 5ετή, άνοιγμα
20 Απριλίου: 7ετή, άνοιγμα
27 Απριλίου: 12μηνα ΕΓΕΔ, αποταμιευτικά ομόλογα
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! 7ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 16/2 έγινε η δημοπρασία νέας
έκδοσης επταετών ομολόγων σταθερού επιτοκίου 6,00%. Ως ημερομηνία
διακανονισμού ορίσθηκε η 19/2/99 (και λήξης η 19/2/2009). Το προς διάθεση ποσό
ορίσθηκε στα 320 δισ. δρχ.. Η δημοπρασία εξήγαγε μεσοσταθμικό επιτόκιο 5,94%
(έναντι 8,25% στο άνοιγμα της 1/12/1998 με κουπόνι 8,70%) με τη μέση σταθμική τιμή
να διαμορφώνεται στο επίπεδο 100,31 και την κατώτατη αποδεκτή τιμή στο 100,20.
Στην εν λόγω δημοπρασία προσφέρθηκαν κεφάλαια ύψους 930,2 δισ. δρχ. (με βαθμό
υπερκάλυψης 2,9 φορές), ενώ το Δημόσιο αποδέχθηκε προσφορές της τάξεως των 384
δισ. δρχ..
! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 23/2 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 26/2/1999 και το ποσό έκδοσης ήταν
120 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,20% έναντι 9,50%
την 2α Φεβρουαρίου ’99 και τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 144 δισ. δρχ. (έναντι
συνολικών προσφορών ύψους 406,3 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης της έκδοσης
διαμορφώθηκε στις 3,4 φορές έναντι επίσης 3,4 φορών στην αμέσως προηγούμενη
έκδοση της 2/2/99.

Οι Επόμενοι Μήνες του 1999
Σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις θα πρέπει να υπογραμμισθεί η καθοριστική
συμβολή που δύναται να έχει η πορεία του πληθωρισμού (υπό ομαλές συνθήκες θα
κυμανθεί κάτω του 3% μέσα στο α’ 6μηνο του 1999) στα επιτόκια των νέων εκδόσεων
των Ελληνικού Δημοσίου, από τις δημοπρασίες του οποίου θα δοθεί το έναυσμα της
περαιτέρω αποκλιμάκωσης του κόστους του χρήματος. Οσο οι πληθωριστικές πιέσεις θα
περιορίζονται,  τόσο η μείωση των επιτοκίων των πολυετών ομολόγων θα
μεταδίδεται επιτυχώς και στην προσπάθεια μείωσης των επιτοκίων των
βραχυχρόνιων τίτλων. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική του ΥΠΕΘΟ θα
προσανατολίζεται στη μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού και την
αντικατάστασή του από μακροπρόθεσμους τίτλους (τους οποίους κυρίως αγοράζουν
οι ξένοι επενδυτές με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη διακράτησή τους και την επίτευξη
υπεραξιών), ενέργεια που εμπεριέχει παράλληλα το ρίσκο της “αναγκαστικής” μαζικής
έκδοσης μακροπρόθεσμων ομολόγων σε περίπτωση μελλοντικής κρίσης. Οσον αφορά
στους τρόπους δανεισμού, το Δημόσιο θα εξακολουθήσει να αναζητά φθηνούς όρους
δανεισμού στις διεθνείς αγορές, ώστε να τους έχει διαθέσιμους σε περίπτωση ανάγκης,
ενώ στον τομέα του εσωτερικού δανεισμού αποκλείει το ενδεχόμενο έκδοσης ομολόγων
κυμαινόμενου επιτοκίου και στρέφει το ενδιαφέρον του στην έκδοση ομολόγων
20ετούς και 30ετούς διάρκειας, καθώς και στη διάθεση αποταμιευτικών ομολόγων
μεγαλύτερης διάρκειας έναντι της σημερινής 2ετούς, με στόχο τη χρονική επιμήκυνση
του δημόσιου χρέους.
Η Διαχείριση του Δημόσιου Χρέους: Βάσει των στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν από
τις οικονομικές αρχές του κράτους, οι εξελίξεις στους τομείς των δημοσίων δαπανών
κατά το διαχειριστικό έτος 1998 αποδείχθηκαν σε γενικές γραμμές ικανοποιητικές, χωρίς
ωστόσο να εξαλείφονται τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της πορείας τους κατά το
1999. Οι δημόσιες δαπάνες διακρίνονται (α) σε πρωτογενείς δαπάνες, οι οποίες στο
σύνολο του 12μηνου ’98 αυξήθηκαν κατά 6,5% έναντι ετήσιου στόχου 6,9%, (β) σε
αποδιδόμενους πόρους (αποδόσεις εσόδων προς τρίτους, ασφαλιστικά ταμεία και
λοιπές αποδόσεις), οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 12,0% έναντι στόχου 4,4% και (γ) σε
τόκους οι οποίοι μεταβλήθηκαν αυξητικά κατά 1,8% το 1998 έναντι ετήσιου στόχου
1,7%. Συνολικά οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,4% στο σύνολο του 12μήνου
1998 έναντι στόχου αύξησης 5,0%.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟ ΜΗΝΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 1999
!  Η πρώτη εβδομάδα του μήνα (1-5/2)
χαρακτηρίσθηκε από μία μικρότερων ρυθμών άνοδο
των τιμών με τα 10ετή ομόλογα (8,60%) να
παραμένουν άνω των 117 μονάδων και με τα νέα
10ετή (6,30%) να ανέρχονται στις 102,70 μονάδες. Η
δεύτερη εβδομάδα (8-12/2) παρουσίασε μία ανάλογη
θετική εικόνα, με τη σημαντικότερη άνοδο να
εμφανίζεται στα νέα 10ετή (6,30%) τα οποία
ξεπέρασαν το φράγμα του 103, ενώ τα παλαιότερα
10ετή παρέμειναν άνω του 117. Η τρίτη εβδομάδα (15-
19/2) επηρεάσθηκε όπως ήταν φυσικό από τις
πολιτικές παρενέργειες της υπόθεσης Οτσαλάν
προκαλώντας πιέσεις στις τιμές των τίτλων. Οι τίτλοι
8,60% υποχώρησαν στο 116,30 και οι τίτλοι 6,30%
κατήλθαν στο επίπεδο του 102. Τέλος, η τέταρτη
εβδομάδα του Φεβρουαρίου (22-26/2), διακρίθηκε από
επίσης καθοδικές τάσεις στις τιμές, καθώς το μεν
παλαιότερο 10ετές έκλεισε σε εβδομαδιαία βάση εκ
νέου χαμηλότερα στο 116,30, το δε νεότερο 10ετές
υποτιμήθηκε ελαφρώς κλείνοντας στο 101,80. Το
εύρος μεταξύ των ελληνικών 10ετών και των
αντίστοιχων γερμανικών τίτλων ξεκίνησε από άνω των
230 μονάδων στα τέλη Ιανουαρίου 1999 και
υποχώρησε έως και κάτω των 200 μονάδων, για να
κλείσει στα τέλη του Φεβρουαρίου λίγο υψηλότερα
από το εν λόγω όριο.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ REPOS
! Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η
διατραπεζική αγορά των repos θα είναι σε θέση να
λειτουργήσει από τις αρχές – μέσα Απριλίου. Κύριος
σκοπός θα είναι να προωθηθεί η τόνωση των
συναλλαγών από την πλευρά των ιδιωτών επενδυτών.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
! Η εισαγωγή κανονισμών αποτίμησης των
ομολογιακών χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων
Κεφαλαίων σε τρέχουσες τιμές (mark-to-market) είναι
πιθανότατα θέμα ολίγων εβδομάδων, ενώ η Τράπεζα
της Ελλάδος εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης
ομολόγων με δανεισμό (short selling), κίνηση η οποία
προϋποθέτει την πλήρη αποϋλοποίηση των τίτλων και
τη θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου. Με τον τρόπο
αυτόν οι οικονομικές αρχές εκτιμούν ότι θα
διασφαλισθεί ένα σημαντικό βάθος στις συναλλαγές,
επιτρέποντας στους επενδυτές να εκτελούν πράξεις υπό
οποιοδήποτε σενάριο (από πλευράς μελλοντικής
πορείας των τιμών) επιλέγουν.

Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
! Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις, το ελληνικό
κράτος θα δανεισθεί κεφάλαια ύψους 1.700 δισ. δρχ.
από το εξωτερικό (σε ξένο νόμισμα) κατά το 1999,
έναντι περίπου 1.000 δισ. δρχ. κατά το 1998. Η κίνηση
αυτή θα οδηγήσει κυρίως στη μετατόπιση του
ελληνικού χρέους στις διεθνείς αγορές, ώστε να
καταστεί εφικτότερη η αποκλιμάκωση των επιτοκίων
των εγχώριων ομολόγων που αφορούν στο εσωτερικό
δανεισμό του κράτους. Η ύπαρξη του εξωτερικού
δανεισμού σε τόσο υψηλό επίπεδο προϋποθέτει την
ομαλή πορεία της δραχμής απέναντι στα ξένα
νομίσματα και την έλλειψη τυχόν ανασταλτικών
παραγόντων που θα καθιστούσαν τους όρους του
εσωτερικού δανεισμού ιδιαίτερα μη συμφέροντες σε
μια συγκεκριμένη συγκυρία.

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

Ελλάδα 6,30% 26/01/2009 6,07%
Γερμανία 3,75% 04/01/2009 4,00% 207 203
Γαλλία 4,00% 25/04/2009 4,09% 197 194
Ιταλία 4,50% 01/05/2009 4,23% 184 180
Πορτογαλία 3,95% 15/07/2009 4,21% 186 181
Ισπανία 5,15% 30/07/2009 4,23% 184 180
Βρετανία 9,00% 13/10/2008 4,71% 136 140
ΗΠΑ 4,75% 15/11/2008 5,39% 68 70

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη βάσει τιμών 26/02/1999
Εύρη: Σε μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου


