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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ        Μάρτιος 1998

Δραματική ανάκαμψη των τιμών στη δευτερογενή αγορά τίτλων
Αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών
Σημαντική μείωση στα εύρη αποδόσεων του ελληνικού 10ετούς ομολόγου

Η προσαρμογή της ισοτιμίας της δραχμής πρόσφερε το έναυσμα για την ανάκαμψη της
μέχρι τότε «πολυτάραχης» δευτερογενούς αγοράς ομολόγων και αναθέρμανε τις
εκτιμήσεις της αγοράς περί ενός «ράλλυ» στις τιμές των τίτλων και περί κάμψης των
διαμορφούμενων επιτοκίων στο άμεσο μέλλον. Η τόνωση του επενδυτικού
ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών συνοδεύθηκε από την αύξηση της
ρευστότητας και από τη σημαντική κάμψη των αποδόσεων, η οποία ξεπέρασε τις 2
ποσοστιαίες μονάδες κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την προσαρμογή του
εθνικού νομίσματος.
Το τέλος του Μαρτίου “είδε” την αγορά ομολόγων με διαμετρικά αντίθετες συνθήκες
από εκείνες που παρατηρούνταν προς τα τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου.
Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο εκείνη υπήρχαν κρούσματα πωλήσεων σημαντικών
τμημάτων χαρτοφυλακίων ομολόγων από συγκεκριμένες ΑΕΔΑΚ μετά από κινήσεις
αλεπάλληλων εξαγορών μεριδίων εκ μέρους των μεριδιούχων τους. Μεγάλο μέρος του
επενδυτικού κοινού “θορυβημένο” από την υποτονικότητα και τις μη
ικανοποιητικές αποδόσεις της αγοράς ομολόγων, προέβαινε σε πωλήσεις των
μεριδίων του μην προσδοκώντας αναστροφή του αρνητικού κλίματος. Οι πωλήσεις
πακέτων ομολόγων (γνωστοποιήθηκαν κυρίως οι περιπτώσεις της Nationale
Nederlanden και της ΕΤΒΑ Natwest) έφθασαν έως και τα 45 δισ. δρχ. περίπου το
καθένα, ενώ αγοραστές φέρονταν μεγάλοι οίκοι των εξωτερικού. Οι εν λόγω πωλήσεις
έγιναν σε μία ακραία προσπάθεια των αντίστοιχων ΑΕΔΑΚ να ανακτήσουν τη
ρευστότητά τους, ενώ πολλά ακόμη κρούσματα αυτής της φύσης αναμένονταν κατά τις
επόμενες ημέρες στην εγχώρια αγορά. Τελικά η μη αναμενόμενη προσαρμογή της
ισοτιμίας της δραχμής το διήμερο 14-15/3/98 δημιούργησε νέες δυναμικές στην
αγορά ομολόγων, αναθερμαίνοντας τις τιμές των τίτλων και αποτρέποντας
ενδεχομένως επιπρόσθετες μαζικές ρευστοποιήσεις από άλλους θεσμικούς
επενδυτές που θα κλόνιζαν ολόκληρο το σύστημα της κεφαλαιαγοράς (systemic
risk). Πάντως οι αγοραστές των παραπάνω ομολόγων στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή
κτήσης αποκόμισαν ιδιαιτέρως υψηλά κέρδη μετά την προσαρμογή της εθνικού
νομίσματος

Οι Εκδόσεις του Μήνα
Τρίμηνα & Ετήσια ΕΓΕΔ  Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε δημοπρασία
πώλησης εντόκων γραμματίων με ημερομηνία έκδοσης 11/3/98 και προς διάθεση ποσά
90 δισ. δρχ. για τα 3μηνα και 90 δισ. δρχ. για τα ετήσια ΕΓΕΔ (ενώ χορηγήθηκε
προμήθεια 0,45% επί της ονομαστικής αξίας). Η δημοπρασία έγινε με τους Βασικούς
Διαπραγματευτές Αγοράς και εξήγαγε μεσοσταθμικά επιτόκια 12,80% για τα 3μηνα
(έναντι 13,10% στην αμέσως προηγούμενη έκδοση) και 12,90% για τα ετήσια ΕΓΕΔ
(έναντι 12,70% στην προηγούμενη δημοπρασία). Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν
από το ελληνικό Δημόσιο ανήλθαν τελικά στα 189 δισ. δρχ.. Επισημαίνεται ότι το
μεσοσταθμικό επιτόκιο των ετησίων ΕΓΕΔ που διαμορφώθηκε ήταν ανώτερο των
προσδοκιών της αγοράς που είχαν εκφρασθεί κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν της
δημοπρασίας και «μιλούσαν» περί μιας κάμψης των μεσοσταθμικών αποδόσεων. Με το
επιτόκιο του 12,90% πάντως ορίσθηκε η νέα τοκοφόρος περίοδος κυμαινόμενου
ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου (13/3), γεγονός που επιβάρυνε σε μεγαλύτερο βαθμό
τις συνολικές υποχρεώσεις του κράτους. Τέλος κατά τις ημέρες πριν τη δημοπρασία της
9ης Μαρτίου, η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα συνέχιζε να χαρακτηρίζει τη
δευτερογενή αγορά ομολόγων, ενώ είχε λάβει χώρα και η έκδοση του ομολογιακού
δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ετήσια ΕΓΕΔ & Ομόλογα 10ετούς Διάρκειας Την Τρίτη 23 Μαρτίου
πραγματοποιήθηκε δημοπρασία ετησίων εντόκων γραμματίων και 10ετών ομολόγων
σταθερού επιτοκίου με ημερομηνία έκδοσης 26/3/1998. Επιτόκιο βάσης ορίσθηκε μόνο
για τα 10ετή ομόλογα (και τέθηκε) στο 8,60%. Σημειώνεται ότι η δημοπρασία ήταν
τύπου ανταγωνιστικών προσφορών και έγινε με τους Βασικούς Διαπραγματευτές
Αγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Θεσμού. Τα ποσά έκδοσης
ορίσθηκαν στα 100 δισ. δρχ. για τα ΕΓΕΔ και στα 150 δισ. δρχ. για τα 10ετή ομόλογα.

Σύμφωνα με τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης Moody’s και Standard &

Poor’s, η Ελλάδα βαθμολογείται με Baa1
και BBB- όσον αφορά στο δανεισμό της

σε ξένο νόμισμα.

Η προσαρμογή της ισοτιμίας της δραχμής
ανέβαλε την έκδοση ομολόγων 3μηνης και
3ετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου που
είχε προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 16
Μαρτίου, με σκοπό την άντληση 120 δισ.
δρχ. και 60 δισ. δρχ. αντίστοιχα από την

αγορά.

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ημερομηνία Λήξης

Ονομαστική

Απόδοση

Απόδοση

στη Λήξη

Duration

(έτη)

26 Noεμβρίου 1999 11.00% 12.39% 1.38

31 Δεκεμβρίου 1999 10.70% 12.19% 1.47

28 Ιανουαρίου 2000 10.20% 11.21% 1.55

21 Μαρτίου 2000 9.80% 9.83% 1.71

21 Μαρτίου 2002 9.20% 9.08% 3.20

31 Οκτωβρίου 2002 9.20% 9.10% 3.49

21 Μαρτίου 2004 8.90% 8.61% 4.49

19 Ιουνίου 2007 8.80% 8.11% 5.86

26 Μαρτίου 2008 8.60% 8.01% 6.61

Βάσει τιμών bid, (31/03/98, 12:56 μ.μ. ώρα Γκρήνουϊτς)
Πηγή:  REUTERS
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Οι προσδοκίες σχετικά με την έκβαση της δημοπρασίας (οι οποίες μιλούσαν μεν περί
σημαντικής αλλά ίσως όχι τόσο δραστικής κάμψης των εξαγόμενων επιτοκίων) τελικά
υπερκεράσθηκαν, με αποτέλεσμα το μεσοσταθμικό επιτόκιο του ετησίου ΕΓΕΔ να
διαμορφωθεί κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα, στο 10,90% (από 12,70%),
ενώ το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου να κατέλθει στο 7,90%, δηλαδή σημαντικά
χαμηλότερα του επιτοκίου βάσης (8,60%) και επίσης χαμηλότερα των προσδοκιών της
αγοράς (μεταξύ 8,20% και 8,60%). Επισημαίνεται ότι το διαμορφώμενο επιτόκιο του
ετησίου ΕΓΕΔ υποχώρησε σε επίπεδα συγκρινόμενα με εκείνα των αρχών του 1997,
ενώ το αμέσως προηγούμενο επιτόκιο (δημοπρασίας) ετησίου ΕΓΕΔ (12,70% στις
26/2/1998) ήταν συγκρινόμενο με επίπεδα Αυγούστου 1996. Το αγοραστικό ενδιαφέρον
επίσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα έντονο (τόσο από το εσωτερικό όσο και από το
εξωτερικό), καθώς η ζήτηση ανήλθε για τα ετήσια ΕΓΕΔ στα 378 δισ. δρχ. και για τους
10ετείς τίτλους στα 558 δισ. δρχ.. Οι αρχές τελικά αποδέχθηκαν ζήτηση ύψους 300 δισ.
δρχ. (120 δισ. δρχ. για τα ΕΓΕΔ και 180 δισ. δρχ. για τα 10ετή ομόλογα).
Πάντως τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δημοπρασίας ήταν ιδιαιτέρως
κρίσιμα καθώς και οι δύο τύποι τίτλων αποτελούν βαρόμετρα της ελληνικής
αγοράς ομολόγων και επιτοκίων. Τα μεν ετήσια ΕΓΕΔ προσδιορίζουν τις αποδόσεις
των κυμαινόμενων ομολόγων κατά τις ημερομηνίες προσαρμογής (ανά ετήσια
τοκοφόρο περίοδο), τα δε 10ετή ομόλογα είναι τα λεγόμενα benchmark ομόλογα τα
οποία συγκρίνονται συνήθως με τους αντίστοιχους 10ετείς τίτλους άλλων χωρών ώστε
να εξαχθούν τα αντίστοιχα εύρη των αποδόσεων στη λήξη (με την εν λόγω δημοπρασία
η διαφορά αποδόσεων με τα γερμανικά 10ετή Bunds μειώθηκε κατά 2 περίπου
ποσοστιαίες μονάδες). Το μέσο επιτόκιο του 7,90% αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο
από την έναρξη έκδοσης των 10ετών ομολόγων στην Ελλάδα και η σημαντική
μείωσή του κατά τη δημοπρασία της 23ης Μαρτίου, αποδεικνύει την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων προς την αποτελεσματικότητα της οικονομικής
πολιτικής μακροχρόνια. Ως γνωστόν, η λογική των πολυετών ομολόγων σταθερού
επιτοκίου στηρίζεται στη δυνατότητα επίτευξης υψηλών αποδόσεων σε μία μετέπειτα
χρονική περίοδο, όταν ο πληθωρισμός και τα επιτόκια θα έχουν περαιτέρω
αποκλιμακωθεί και οι σταθερές (και ταυτόχρονα) υψηλότερες αποδόσεις των
συγκεκριμένων ομολόγων θα αποτελούν μία θετική εξαίρεση σε ένα περιβάλλον
μειωνόμενων αποδόσεων. Ολα αυτά βέβαια θα πρέπει να συνδυάζονται με την αποδοχή
από μέρους της διεθνούς κοινότητας του σεναρίου θετικών προοπτικών για την
οικονομία (εν προκειμένω την ελληνική), που προβαίνει στην έκδοση πολυετών
ομολόγων.
Ετήσια ΕΓΕΔ & Ομόλογα 5ετούς Διάρκειας Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 1998
διενεργήθηκαν δημοπρασίες ετησίων ΕΓΕΔ και ομολόγων 5ετούς διάρκειας. Ως
ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε η 1/4/98 και για τις δύο κατηγορίες τίτλων, ενώ το
επιτόκιο βάσης των ομολόγων 5ετούς διάρκειας ανακοινώθηκε στο 8,90%. Το ελληνικό
Δημόσιο εκδήλωσε ενδιαφέρον για την άντληση 350 δισ. δρχ. για τα ετήσια ΕΓΕΔ και
150 δισ. δρχ. για τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας
κατέδειξαν τελικά μεσοσταθμικά επιτόκια 10,80% για τα ετήσια ΕΓΕΔ (έναντι
10,90% στην αμέσως προηγούμενη έκδοση) και 8,60% για τα 5ετή ομόλογα. Το
αγοραστικό ενδιαφέρον υπήρξε πάντως έντονο για τις συγκεκριμένες δημοπρασίες και
διαμορφώθηκε στα 692 δισ. δρχ. για τα ετήσια ΕΓΕΔ και στα 281 δισ. δρχ. για 5ετή
ομόλογα, ενώ το ελληνικό Δημόσιο αποδέχθηκε συνολικά (ανταγωνιστικές και μη
προσφορές) 616 δισ. δρχ. για τις δύο κατηγορίες τίτλων.

Επιτόκιο Ετησίου ΕΓΕΔ 4/1998 10,80%
Πληθωρισμός 2/1998 4,30%

3/1998 (Ε) 4,50%
Μέσο Επιτόκιο Δανεισμού Δημοσίου 1997 10,30%
(εκτιμήσεις προ της προσαρμογής) 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)

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.

Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών
της Ελλάδας θα επιταχύνει τη σύγκλιση

των αποδόσεων (yields) με τις
αντίστοιχες ευρωπαϊκές, οδηγώντας σε

άνοδο τις τιμές των ομολόγων στη
δευτερογενή αγορά. Υπό τις ανωτέρω

προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να
επιτευχθούν ετησιοποιημένες αποδόσεις
έως και 20% στα επόμενα 2 έτη μέχρι
την επίσημη ένταξη της Ελλάδας στην

Ο.Ν.Ε..

Μέσο Επιτόκιο Ετησίου ΕΓΕΔ
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Πηγή: Εκθεση ΥΠΕΘΟ

Το ελληνικό Δημόσιο θα κληθεί να
αντιμετωπίσει υποχρεώσεις άνω των 1 τρισ.
δρχ. στη διάρκεια του Απριλίου ’98.
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Η Δευτερογενής Αγορά Ομολόγων
Προς τα τέλη Μαρτίου ανακοινώθηκε ότι οι ελληνικές και ξένες τράπεζες στην Ελλάδα
άρχισαν το πιλοτικό στάδιο ηλεκτρονικής λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς τίτλων
(Τρίτη 24 Μαρτίου). Το ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας της ελληνικής αγοράς
ακολούθησε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου ιταλικού συστήματος, Telematico, με
σκοπό να προσδώσει μεγαλύτερο «βάθος» συναλλαγών και ρευστότητας, στοιχεία τα
οποία αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την τόνωση του ενδιαφέροντος από πλευράς
των ξένων επενδυτών. Η δοκιμαστική περίοδος προγραμματίσθηκε να διαρκέσει
περίπου 2 εβδομάδες στη διάρκεια της οποίας το σύνολο των τραπεζών θα ήταν σε θέση
να παρέχει τιμές στο σύστημα, ενώ με την επίσημη έναρξη της αγοράς δικαίωμα
συμμετοχής θα έχουν μόνον οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς.

Διεθνές Ομολογιακό Δάνειο
Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου ανακοινώθηκε η έκδοση διεθνούς ομολόγου, ύψους 1,6 δισ.
δολαρίων (1,5 δισ. ευρώ), 10ετούς διάρκειας και επιτοκίου 5,75%, ανώτερου κατά 94
μονάδες βάσεις από την απόδοση του αντίστοιχου αποτιμώμενου σε ECU γαλλικού
ομολόγου. Με την κίνηση αυτή του ελληνικού Δημοσίου, το σύνολο των κεφαλαίων
που αντλήθηκαν από τις αγορές του εξωτερικού κατά το 1998 διαμορφώθηκαν στα 3,5
δισ. δολάρια περίπου. Σημειώνεται ότι τα ομόλογα που αποτιμώνται σε ευρώ, θα
διαπραγματεύονται σε ECU μέχρι την έναρξη χρησιμοποίησης του νέου νομίσματος
ευρώ (οπότε και θα μετατραπούν στο νέο νόμισμα βάσει της σχέσης 1 ευρώ (νέο
νόμισμα) προς 1 ECU (παλαιό νόμισμα)). Η κίνηση αυτή πάντως, ερμηνεύθηκε από τις
διεθνείς αγορές ως προσπάθεια των οικονομικών αρχών να διαφοροποιήσουν τις πηγές
άντλησης των εσόδων τους.
Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις διεθνείς ομολογιακές εκδόσεις, το ελληνικό Δημόσιο
θα κληθεί να αποπληρώσει κεφάλαια ύψους 910 εκατ. δολαρίων το 1999, 721 εκατ.
δολαρίων το 2000, 603 εκατ. δολαρίων το 2001, 1,38 δισ. δολαρίων το 2002 και 1,90
δισ. δολαρίων το 2003 (βάσει των στοιχείων της Capital Data Bondware).

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

Η ομαλοποίηση του κλίματος στη
δευτερογενή αγορά ομολόγων

αναμένεται να οδηγήσει το Υπουργείο
Οικονομικών στην έκδοση νέων
κατηγοριών τίτλων μεγαλύτερης

χρονικής διάρκειας

Πριν την προσαρμογή της ισοτιμίας
της δραχμής, εκθέσεις ξένων

οργανισμών υπογράμμιζαν τα μεγάλα
εύρη στις αποδόσεις στη λήξη μεταξύ

των ελληνικών και των ξένων
ομολόγων, ενώ συγκρίνοντας την

πορεία της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας όταν βρίσκονταν στην
ίδια χρονική φάση με την Ελλάδα,

άφηναν σημαντικά περιθώρια ανόδου
των τιμών των ελληνικών ομολόγων

στο άμεσο μέλλον. Οι εν λόγω
προσδοκίες ενισχύθηκαν σε μεγάλο
βαθμό αμέσως μετά την προσαρμογή
της ισοτιμίας της δραχμής, όπου η

εγχώρια αγορά σταμάτησε να
εμπεριέχει τόσο υψηλό ρίσκο στα

μάτια των ξένων επενδυτών. Τα εύρη
των αποδόσεων στη λήξη μεταξύ του
ελληνικού ομολόγου και των ξένων

τίτλων μειώθηκαν σημαντικά
(ΥΤΜ>10% προ προσαρμογής και

<8,50% μετά την προσαρμογή για το
ελληνικό 10ετές), με αποτέλεσμα να

αναμένονται περαιτέρω θετικές
εξελίξεις (αγοραστικό ενδιαφέρον και
άνοδος των τιμών των ομολόγων) στο

άμεσο μέλλον. Πάντως όσο η
ελληνική οικονομία θα βελτιώνει τα
μεγέθη της για να επιτύχει την είσοδό
της στην Ο.Ν.Ε. τόσο οι αποδόσεις

(yields) των εγχωρίων ομολόγων θα
συγκλίνουν (μειωνόμενες) με εκείνες

των ομολόγων των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών.


