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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
 

Οι Εξελίξεις του Φεβρουαρίου 2009 
 
 

 

�  Κέρδη κατέγραψαν οι τιµές των κρατικών οµολόγων στις αγορές της Ευρωζώνης το Φεβρουάριο, ενώ σηµείωσαν 

σηµαντικές απώλειες στις Ην. Πολιτείες, ιδιαίτερα στις µακροπρόθεσµες διάρκειες. Μεταξύ των βασικών παραγόντων που 

οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή ήταν, από τη µία πλευρά, οι ενισχυµένες προσδοκίες των επενδυτών για περαιτέρω µείωση 

του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ στο άµεσο µέλλον και ο αυξανόµενος προβληµατισµός σχετικά µε τις εξελίξεις στο 

τραπεζικό σύστηµα που οδήγησαν τους επενδυτές σε ασφαλείς τοποθετήσεις. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση των 

αποδόσεων των κρατικών τίτλων στις Ην. Πολιτείες οφείλεται κυρίως στις εντεινόµενες ανησυχίες σχετικά µε την 

αυξανόµενη προσφορά νέων κρατικών τίτλων προκειµένου να αντιµετωπιστεί η οικονοµική ύφεση.  

 

�  Στην Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η∆ΑΤ), οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων υποχώρησαν 

το Φεβρουάριο σε όλες τις διάρκειες πλην της 15ετίας που σηµείωσε µικρή άνοδο. Ειδικότερα, η απόδοση του 10ετούς 

οµολόγου αναφοράς µειώθηκε κατά 19 µονάδες βάσης (bps) σε 5,57% στις 27 Φεβρουαρίου από 5,76% στις 30 

Ιανουαρίου και του 30ετούς κατά 14 bps σε 6.09% από 6,23% αντίστοιχα, ενώ, αντίθετα, η απόδοση του 15ετούς 

οµολόγου αναφοράς αυξήθηκε ελαφρά σε 6,12% από 6,11%. Επιπλέον, η απόδοση του νέου 3ετούς οµολόγου αναφοράς 

λήξεως 20.03.12, το οποίο εισήχθη στην Η∆ΑΤ στις 12 Φεβρουαρίου, µειώθηκε σε 4,26% στις 27 Φεβρουαρίου από 

4.35% στην πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσής του. Ως εκ τούτου, η κλίση της καµπύλης των αποδόσεων µειώθηκε 

σηµαντικά στα τέλη του µήνα, καθώς η διαφορά απόδοσης µεταξύ του 30ετούς και του νέου 3ετούς τίτλου αναφοράς 

υποχώρησε στα 183 bps στις 27 Φεβρουαρίου από 283 bps στα τέλη του προηγούµενου µήνα. Τέλος, η µέση µηνιαία 

διαφορά απόδοσης µεταξύ του ελληνικού 10ετούς οµολόγου αναφοράς και του αντίστοιχου γερµανικού διευρύνθηκε 

περαιτέρω στα 254 bps από 250 bps τον Ιανουάριο.  

 

�  Οι τιµές των τίτλων αναφοράς αυξήθηκαν συνολικά από 67 bps ως 157 bps, ενώ η τιµή του 15ετούς οµολόγου 

σηµείωσε µικρή υποχώρηση κατά 9 bps (σε 86,25 από 86,34). Ειδικότερα, τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η τιµή του 

30ετούς οµολόγου που αυξήθηκε σε 79,25 στις 27 Φεβρουαρίου από 77,68 στις 30 Ιανουαρίου, ενώ η τιµή του 10ετούς 

οµολόγου αυξήθηκε σε 92,99 από 91,64 αντίστοιχα. Η τιµή του νέου 3ετούς οµολόγου στις 27 Φεβρουαρίου ανήλθε σε 

100,09 από 99,85 την πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσής του.  

 

�  Η αξία των συναλλαγών στην Η∆ΑΤ το µήνα αυτό ανήλθε σε 13,88 δισ. ευρώ από 12,08 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο και 

41,31 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2008. Η µέση ηµερήσια αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 694 εκ. ευρώ από 604 εκ. 

ευρώ τον προηγούµενο µήνα. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε σε τίτλους µε εναποµένουσα διάρκεια µεταξύ 

7 και 10 ετών που απορρόφησαν το 35% της συνολικής αξίας συναλλαγών, ύψους 4,86 δισ. ευρώ. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό συναλλαγών συγκέντρωσε το 10ετές οµόλογο αναφοράς καταγράφοντας συναλλαγές αξίας 3,6 δισ. ευρώ. Τέλος, 

από τις 2.698 εντολές που εκτελέσθηκαν στην Η∆ΑΤ το 52,1% αφορούσε σε εντολές αγοράς και το 47,9% σε εντολές 

πώλησης.  

 

 

Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 

 
 

 


