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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  Φεβρουάριος 2000

Νέα έκδοση 10ετούς ευρωομολόγου μέσω ευρείας συμμετοχής από τους επενδυτές
Σταθερό το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σε μεσο-μακροπρόθεσμους τίτλους
Προσδιοριστικός παράγοντας η αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων διεθνώς

!  Ο Φεβρουάριος ήταν σε γενικές γραμμές ένας θετικός μήνας για την ελληνική αγορά
κρατικών τίτλων, η οποία επηρεάσθηκε από τις εν γένει ευνοϊκές τάσεις στις διεθνείς
τιμές ομολόγων. Οι ξένοι και οι εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές προέβησαν σε σημαντικές
τοποθετήσεις οδηγώντας το εύρος μεταξύ των αποδόσεων των ελληνικών 10ετών
ομολόγων και των αντίστοιχων γερμανικών σε επίπεδα χαμηλότερα των 100 μονάδων
βάσης για ένα αρκετά μεγάλο μέρος του μήνα. Παράλληλα, η νέα έκδοση 3ετών τίτλων
στις αρχές Φεβρουαρίου στέφθηκε με επιτυχία, ενώ δεν πέρασε βέβαια “απαρατήρητη” και
η νέα έκδοση του 10ετούς ευρωομολόγου ύψους 2,5 δισ. ευρώ (834,75 δισ. δρχ.), η οποία
αποτελεί την πρώτη προσπάθεια των ελληνικών αρχών για τη μετατροπή του Δημόσιου
Χρέους σε ευρώ - το οποίο σήμερα αποτιμάται σε δραχμές. Επιπρόσθετα στα τέλη του
μήνα, αξιοσημείωτη ήταν η διαμόρφωση του μέσου σταθμικού επιτοκίου των ετησίων
Ε.Γ.Ε.Δ. σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα του επιτοκίου ταμιευτηρίου για πρώτη φορά
μετά από μία μεγάλη περ¯οδο ετών. Στην παρούσα φάση, οι αγορές των ελληνικών τίτλων
φαίνεται να διανύουν μία περίοδο σταθεροποίησης των τιμών, ενόψει της περαιτέρω
αποσαφήνισης της νομισματικής πολιτικής, από τη μία πλευρά της Τράπεζας της
Ελλάδος και από την άλλη πλευρά των ξένων κεντρικών τραπεζών, στη διάρκεια του
Μαρτίου 2000. Η τρέχουσα διακύμανση του εύρους αποδόσεων μεταξύ του ελληνικού και
του γερμανικού 10ετούς τίτλου αναμένεται να παραμείνει στην κοντινή περιοχή των 100
μονάδων βάσης, με τάσεις περαιτέρω συρρίκνωσης έως τα τέλη του έτους, όπου οι διεθνείς
εκτιμήσεις αναφέρονται σε εύρος της τάξης των 40-50 μ.β.. Επίσης, σημειώνεται ότι στις 1-
3 Μαρτίου θα λάβει χώρα η διάθεση αποταμιευτικών ομολόγων με επιτόκιο 6,9%
έναντι 8,2% στην αμέσως προηγούμενη διάθεση, ενώ σοβαρή κινητικότητα αρχίζει να
διαφαίνεται στην αγορά των εταιρικών ομολόγων με τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες
να υλοποιούν ή να προγραμματίζουν ανάλογες εκδόσεις (Alpha Τράπεζα Πίστεως,
Ελληνική Υφαντουργία κ.λ.π.). Τέλος, θεσμοθετήθηκε η επιστροφή του παρακρατηθέντα
φόρου - για τους τόκους ομολόγων - προς τους κατοίκους της αλλοδαπής, ενώ υπήρξαν
ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των τόκων του 2000 για τους θεσμικούς επενδυτές.

Οι Εκδόσεις του Φεβρουαρίου 2000
!  3ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε
δημοπρασία ομολόγων 3ετούς διάρκειας, με κουπόνι επιτοκίου 5,90% (άνευ χορήγησης
προμήθειας). Η ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε στις 11/02/00 και το προς διάθεση
ποσό ήταν ύψους 240 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
6,37% (σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς) με τη μέση τιμή στο 98,759 και την
κατώτατη στο 98,710. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε πόρους της τάξεως των 256,3 δισ.
δρχ. έναντι συνολικών προσφορών 1.114,4 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 4,64 φορές).
! 10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου έγινε άνοιγμα
της έκδοσης 10ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,30% άνευ
χορήγησης προμήθειας. Ημερομηνία έκδοσης των τίτλων καθορίσθηκε η 29/01/99,
διακανονισμού η 25/02/00 και λήξης η 29/02/09. Το ποσό προς δημοπρασία ορίσθηκε
στο ύψος των 180 δισ. δρχ. (έναντι 200 δισ. δρχ. στην προηγούμενη δημοπρασία). Το
εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 6,42% (έναντι
6,60% στη δημοπρασία της 25/01/00) με τη μέση σταθμική τιμή στο επίπεδο του 99,180
(έναντι 97,969 στην προηγούμενη δημοπρασία). Οι προσφορές ανήλθαν στα 564,0 δισ.
δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 3,13 φορές) έναντι 633,0 δισ. δρχ. στις 25/01/00 (βαθμός
υπερκάλυψης 3,17), ενώ από την εν λόγω δημοπρασία το Υπουργείο Οικονομικών
άντλησε κεφάλαια τελικού ύψους 216,0 δισ. δρχ..
! 10ετή Ευρωομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου πραγματο-
ποιήθηκε νέα έκδοση με δημοπρασία 10ετών ευρωομολόγων σταθερού ονομαστικού
επιτοκίου 6,00%. Το ύψος της έκδοσης ανήλθε στα επίπεδα των 2,5 δισ. ευρώ και ως
ημερομηνία λήξης της έκδοσης ορίστηκε η 19η Μαΐου 2010. Το εύρος (“spread”)
μεταξύ αυτής της έκδοσης και της αντίστοιχης των γερμανικών τίτλων διαμορφώθηκε
στις 53 μονάδες βάσης, επίπεδο το οποίο υποδεικνύει αυστηρά το όριο του ετήσιου
κουπονιού που έχει καθοριστεί σε 6,00%. Ως τιμή της έκδοσης ορίστηκε το επίπεδο των
100,005 μονάδων, ενώ οι προμήθειες κυμάνθηκαν στις 22,5 μονάδες βάσης (12,5 μ.β.
για M&U και 10 μ.β. για πώληση). Σημειώνεται ότι ως κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης του

ΠΡΟ-ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
!  Τα προ-έσοδα αναμένεται να αποτελέσουν μια νέα
μορφή τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία θα
αντιστοιχούν σε ασφαλή έσοδα δημόσιων οργανισμών.
Θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά στις αρχές του
Μαρτίου 2000, και θα πωλούνται από τις εγχώριες
ελληνικές τράπεζες. Η διάρκειά τους αναμένεται να
είναι 10ετής, ενώ το επιτόκιό τους πιθανολογείται
τουλάχιστον στα επίπεδα του 7%. Με αυτή την κίνηση,
το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να αντλήσει
τουλάχιστον πόρους ύψους 500 δισ. δρχ., με σκοπό τη
χρησιμοποίησή τους στην ελάττωση του δημόσιου
χρέους. Συμπερασματικά αναφέρεται ότι οι πρώτες
σειρές προ-εσόδων θα έχουν “αντίκρισμα” στα έσοδα
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (200 δισ.
δρχ.), του Οργανισμού Κρατικών Λαχείων (200 δισ.
δρχ.), του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας και Δασών και
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (120 δισ. δρχ.).

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΜΕΤΟΧΑ
!  Το Μάρτιο του 2000, αναμένεται επίσης να
δημοπρατηθεί ένας νέος ομολογιακός τίτλος,
μετατρέψιμος σε μετοχές της Αγροτικής Τράπεζας
κατά τη φάση της επικείμενης μετοχοποίησής της, ο
οποίος απευθύνεται κυρίως σε ιδιώτες “μικρούς”
επενδυτές. Η διάρκεια του υφιστάμενου τίτλου θα είναι
3ετής και το επιτόκιό του θα είναι τουλάχιστον 6,5%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει το γεγονός της
έκπτωσης κατά 20% στην τιμή εισαγωγής της
Αγροτικής Τράπεζας που θα απολαμβάνουν όσοι
αγοράσουν αγροτικά προμέτοχα και είναι ταυτόχρονα
αγρότες (συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικοί και
κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί). Τέλος, αξίζει να
σημειωθεί ότι μελετάται το ενδεχόμενο παροχής
έκπτωσης σε αλλοδαπούς αγροτικούς οργανισμούς, με
σκοπό την αύξηση του βαθμού ελκυστικότητας των εν
λόγω τίτλων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ Χ.Π.Α.
Όπως ανακοινώθηκε από τις επίσημες αρχές, από τις 9
Φεβρουαρίου 2000 το μέγεθος της εκάστοτε
προσφοράς (ask) και ζήτησης (bid) στο 10ετές ομόλογο
Ελληνικού Δημοσίου στο Χρηματιστήριο Παραγώγων
Αθηνών αυξάνεται από 20 σε 30 συμβόλαια, ενώ το
εύρος (bid/ask spread) περιορίζεται από 15 σε 10
μονάδες βάσης από τους Ειδικούς Διαπραγματευτές
τύπου Β’ (Alpha Tράπεζα Πίστεως, EFG Eurobank,
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς).
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10ετούς ευρωομολόγου (Α2 Moody’s και A- S&P) ορίσθηκαν η Credit Suisse First
Boston, η Morgan Stanley Dean Witter, η Deutsche Bank και η θυγατρική της Εθνικής
Τράπεζας NBGI. Τέλος, στο μέλλον αναμένεται η “ενοποίηση” του 10ετούς
ευρωομολόγου με το νέο 10ετές δραχμικό ομόλογο (επικείμενης έκδοσης Απριλίου ’00),
προκειμένου να αποτελέσουν από τον Ιανουάριο του 2001, τον αντιπροσωπευτικό τίτλο
της Ελλάδας στην ενιαία ομολογιακή αγορά της ζώνης του Ευρώ. Η έκδοση στέφθηκε
με επιτυχία σημειώνοντας βαθμό υπερκάλυψης περίπου 2 φορών
!  Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 29/02 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 03/03/99 και το
ποσό έκδοσης ήταν 40 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
6,65% έναντι 8,26% στη δημοπρασία του Δεκεμβρίου ’99 και τα αντληθέντα κεφάλαια
ανήλθαν στα 48 δισ. δρχ. (έναντι προσφορών 139,2 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης
διαμορφώθηκε στις 3,48x έναντι 1,46x στην προηγούμενη έκδοση της 14/12/99.
!  6μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 29/02 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια 6μηνης
διάρκειας με προμήθεια 0,25%. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού ορίσθηκε η
03/03/2000, ενώ το ποσό έκδοσης ήταν 25 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε στο 7,83% έναντι 9,05% της προηγούμενης έκδοσης του Δεκεμβρίου
’99. Τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 26,7 δισ. δρχ., ενώ οι συνολικές
προσφορές έφθασαν στα 70,7 δισ. δρχ. (υπερκάλυψη 2,83 φορές έναντι 1,28 φορών
στην προηγούμενη δημοπρασία της 14ης Δεκεμβρίου 1999).
!  3μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 29 Φεβρουαρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
3μηνης διάρκειας με προμήθεια 0,15%. Ως ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού
ορίσθηκε η 03/03/2000, ενώ το ποσό έκδοσης ήταν 25 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό
επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,50% έναντι 9,19% της προηγούμενης έκδοσης του
Δεκεμβρίου ’99. Τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 26,9 δισ. δρχ., ενώ οι
συνολικές προσφορές έφθασαν επίσης στα 61,9 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 2,48x
έναντι 0,99x στην προηγούμενη διάθεση της 14ης Δεκεμβρίου 1999).

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων το Φεβρουάριο 2000
!  Με ανοδικές τάσεις των τιμών των ομολόγων ξεκίνησε η πρώτη εβδομάδα του
μήνα (έως 04/02), με τα μεν παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%) να κλείνουν στο 113,30
(εβδομαδιαία μεταβολή +1,34%) και τα νέα 10ετή (6,30%) να κυμαίνονται στις 99,21
μονάδες (+1,75%). Κατά τη δεύτερη εβδομάδα (7-11/02), οι τάσεις αντιστράφηκαν
στην αγορά όπου τα μεν παλαιότερα 10ετή (8,60%) κατέγραψαν εβδομαδιαία πτώση της
τάξεως του 0,62% (έφθασαν στο 112,60), τα δε νεότερα (6,30%) εμφάνισαν αύξηση
κατά 0,97% κλείνοντας στο 98,25. Η τρίτη εβδομάδα (14-18/02) χαρακτηρίστηκε από
σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων, καθώς η αγορά περιμένει μία νέα
μείωση επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα, προκειμένου να οδηγήσει τις τιμές σε
υψηλότερα επίπεδα. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 112,80 (-0,18%)
και οι τίτλοι 6,30% μειώθηκαν κατά 0,15% σε εβδομαδιαία βάση ισορροπώντας στο
επίπεδο του 98,40. Κατά την τέταρτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου (21-25/02), το
αγοραστικό ενδιαφέρον σε κρατικούς τίτλους αναζωπυρώθηκε, κυρίως λόγω της
έκδοσης του νέου ευρωομολόγου, οδηγώντας τις τιμές των ομολόγων σε υψηλότερα
επίπεδα, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Ειδικότερα, το 10ετές 8,60%
έκλεισε στο 113,20 (με εβδομαδιαία μεταβολή 0,35%) και το νεότερο 10ετές
διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 99,10, αυξημένο κατά 0,71% σε εβδομαδιαία βάση. Η
τελευταία εβδομάδα του μήνα, με δύο συνεδριάσεις (28-29/02), διακρίθηκε από τις
ελαφρώς ανοδικές τάσεις των τιμών, με τα αντίστοιχα κλεισίματα να διαμορφώνονται
σε 113,25 μονάδες (8,60%) και σε 99,15 μονάδες (6,30%).

ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 10ΕΤΟΥΣ
ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2000
!  Σε κυκλική τροχιά και ειδικότερα στην περιοχή των
94-105 μ.β. κινήθηκε το εύρος αποδόσεων μεταξύ του
ελληνικού 10ετούς τίτλου και του αντίστοιχου
γερμανικού στη διάρκεια του Φεβρουαρίου ’00. Κατά
το εξεταζόμενο μήνα, το εύρος ξεκίνησε από την
περιοχή των 103 μ.β. για να υποχωρήσει στα μέσα του
μήνα (14/02/00), έως και την περιοχή των 94 μ.β.. Στη
συνέχεια, η διεθνής αλλά και η εγχώρια συγκυρία
επανέφερε εν μέρει το εύρος σε επίπεδα άνω των 97
μ.β. κατά τις τελευταίες ημέρες του μήνα για να
σταθεροποιηθεί στις 98 μ.β. στις 29/02. Στη διάρκεια
της ίδιας μηνιαίας περιόδου, η απόδοση στη λήξη του
ελληνικού 10ετούς τίτλου διακυμάνθηκε στην περιοχή
του 6,45%-6,75%, χωρίς να παρουσιάσει σημαντική
διαφοροποίηση έναντι του προηγούμενου μήνα.

Η Τιμή του 10ετούς Ομολόγου (8,60%)
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ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς 29/02 Εύρoς 31/01

Ελλάδα 6,30% 26/01/2009 6,64%
Γερμανία 5,38% 04/01/2010 5,49% 98 102
Γαλλία 4,00% 25/10/2009 5,62% 84 90
Ιταλία 4,25% 01/11/2009 5,69% 70 72
Πορτογαλία 3,95% 15/07/2009 5,73% 67 70
Ισπανία 4,00% 31/01/2010 5,68% 75 79
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,36% 111 79
Η.Π.Α. 6,00% 15/08/2009 6,34% 4 -9

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 29/02/2000.   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.


