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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ        Μάρτιος 1999

Μικτές εξελίξεις στη δευτερογενή αγορά ομολόγων το Μάρτιο του 1999
Το εύρος αποδόσεων με το γερμανικό bund σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα
Υψηλές ετησιοποιημένες αποδόσεις από την άνοδο των τίτλων

Ο μήνας Μάρτιος χαρακτηρίσθηκε από μία μικτή εικόνα στην πορεία των τιμών των
κρατικών τίτλων καθώς, από τη μια πλευρά υπήρξαν οι πολιτικές παρενέργειες της
κρίσης Οτσαλάν στις αρχές της εξεταζόμενης περιόδου και από την άλλη πλευρά μετά
τα μέσα του μήνα άρχισε να κλιμακώνεται η πολεμική κρίση στο Κόσοβο της
Γιουγκοσλαβίας. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώθηκε ένα περιβάλλον αξιοσημείωτης
νευρικότητας στη διάρκεια του μήνα με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό μεταβλητότητας
(volatility). Ωστόσο παρά την εμφάνιση των προαναφερθέντων μη επιθυμητών
παραγόντων η απόδοση στη λήξη του 10ετούς τίτλου 6,30% 2009 κινήθηκε έως και
χαμηλότερα του 5,9% κατά το δεύτερο 15θήμερο του Μαρτίου με αποτέλεσμα το εύρος
της απόδοσής του σε σχέση με το γερμανικό bund να υποχωρήσει ενδοσυνεδριακά έως
και κάτω των 185 μονάδων βάσης. Σε γενικές γραμμές, η αξία των συναλλαγών στη
δευτερογενή αγορά κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα με ορισμένες συνεδριάσεις να
παρουσιάζονται ιδιαίτερα κινητικές και ήταν φανερή η συμμετοχή τόσο των εγχωρίων
όσο και των ξένων επενδυτών στις πραγματοποιούμενες συναλλαγές. Επισημαίνεται
τέλος, ότι οι τυχόν ρευστοποιήσεις τίτλων από τους συμμετέχοντες στην αγορά θα
αποτελούν ένα φυσιολογικό φαινόμενο στο μέλλον λόγω των υψηλών υπεραξιών που
έχουν επιτευχθεί στη διάρκεια των τελευταίων αρκετών μηνών.

Οι Εκδόσεις του Μαρτίου 1999
! Αποταμιευτικά Ομόλογα  Το Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε 2ετή αποταμιευτικά
ομόλογα (saving certificates) με σταθερό επιτόκιο 9,00% μέσω δημόσιας εγγραφής. Η
κίνηση αυτή έλαβε χώρα στις 2-3 (Τρίτη & Τετάρτη) Μαρτίου 1999. Ως γνωστόν, τα
αποταμιευτικά ομόλογα προσφέρουν αφορολόγητη απόδοση εφόσον διακρατηθούν έως
τη λήξη τους και απευθύνονται σε Έλληνες ιδιώτες επενδυτές με ελάχιστο ποσό
επένδυσης 10 εκατ. δρχ. και μέγιστο 15 εκατ. δρχ.. Για τα εν λόγω ομόλογα δεν υπάρχει
δευτερογενής αγορά διαπραγμάτευσής τους.
! 15ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 2 Μαρτίου έγινε δημοπρασία
μεταξύ των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς για το άνοιγμα ομολόγων 15ετούς
διάρκειας με ημερομηνία έκδοσης την 11/01/99 και με προς διάθεση ποσό ύψους 220
δισ. δρχ.. Το επιτόκιο βάσης (σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου) είχε ορισθεί στο
6,50% και το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,27% (έναντι
6,32% στην προηγούμενη δημοπρασία). Η μέση σταθμική τιμή διαμορφώθηκε στο
102,09 (έναντι 101,69 στην προηγούμενη δημοπρασία στις 05/01/99) και η κατώτατη
αποδεκτή τιμή στο 101,86 (έναντι 101,62). Οι προσφορές διαμορφώθηκαν στα 385 δισ.
δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,8 φορές έναντι 4,7 φορών στην αμέσως προηγούμενη
δημοπρασία), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε τελικά κεφάλαια ύψους 264 δισ.
δρχ. περίπου. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι για τη συγκεκριμένη δημοπρασία
προϋπήρχαν προσδοκίες για μία μεγαλύτερη υποχώρηση του μεσοσταθμικού επιτοκίου
δεδομένων των αντίστοιχων επιτοκίων που επικρατούσαν εκείνη τη χρονική στιγμή στη
δευτερογενή αγορά τίτλων.
! 10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 9 Μαρτίου έγινε άνοιγμα της
έκδοσης 10ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,30% άνευ χορήγησης
προμήθειας. Ημερομηνία έκδοσης των τίτλων καθορίσθηκε η 29/01/1999,
διακανονισμού η 12/03/99 και λήξης η 29η Ιανουαρίου 2009. Το ποσό προς δημοπρασία
καθορίσθηκε στο ύψος των 180 δισ. δρχ. (έναντι 370 δισ. δρχ. στην αρχική δημοπρασία).
Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 5,98%
(έναντι 6,10% στη δημοπρασία της 26/01/99) με τη μέση σταθμική τιμή στο 102,27. Οι
προσφορές ανήλθαν στα 596 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 3,3 φορές), ενώ το
Υπουργείο Οικονομικών άντλησε τελικά πόρους ύψους 216 δισ. δρχ.. Το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας προκάλεσε το αίσθημα της έκπληξης σε μερίδα παρατηρητών της
αγοράς, καθώς ακολούθησε χρονικά μια περίοδο νευρικότητας στην αγορά χρήματος
λόγω των γνωστών παρενεργειών των γεγονότων Οτσαλάν.
! 3ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε
άνοιγμα ομολόγων 3ετούς διάρκειας, με κουπόνι επιτοκίου 7,60%. Το προς διάθεση
ποσό ήταν ύψους 170 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
7,10% (έναντι 7,56% στη δημοπρασία στις 19/1/99) με τη μέση τιμή στο 101,16 και την

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ημερομηνία Λήξης

Ονομαστική

Απόδοση

Απόδοση

στη Λήξη

Duration

(έτη)

26 Noεμβρίου 1999 11,00% 14,16% 0,57

31 Δεκεμβρίου 1999 10,70% 13,95% 0,65

28 Ιανουαρίου 2000 10,20% 9,75% 0,75

21 Μαρτίου 2000 9,80% 9,24% 0,89

31 Οκτωβρίου 2002 9,20% 9,23% 2,55

21 Μαρτίου 2004 8,90% 6,37% 4,00

19 Ιουνίου 2007 8,80% 6,23% 5,64

26 Μαρτίου 2008 8,60% 6,10% 6,41

26 Ιανουαρίου 2009 6,30% 5,98% 7,14

20 Μαϊου 2013 7,50% 6,19% 8,43

11 Ιανουαρίου 2014 6,50% 6,16% 9,30

Βάσει τιμών 31/3/99. Πηγή:  REUTERS

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999
1,2 & 5 Απριλίου: Αποταμιευτικά ομόλογα 8,6%
6 Απριλίου: 5ετή, άνοιγμα
13 Απριλίου: Μ/Δ
20 Απριλίου: 7ετή, άνοιγμα
27 Απριλίου: 12μηνα ΕΓΕΔ, αποταμιευτικά ομόλογα
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κατώτατη στο 101,12. Το αποτέλεσμα αυτό ισοδυναμούσε με τις καλύτερες δυνατές
προσδοκίες που διαμορφώνονταν στην αγορά τη χρονική στιγμή πριν τη συγκεκριμένη
δημοπρασία. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε τελικά πόρους της τάξεως των 193 δισ.
δρχ. έναντι συνολικών προσφορών 604,7 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 3,6 φορές).
! 3μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 23 Μαρτίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια 3μηνης
διάρκειας. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού ορίσθηκε η 29/03/1999, ενώ το ποσό
έκδοσης ήταν 30 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,90%
έναντι 9,50% της αμέσως προηγούμενης έκδοσης του Φεβρουαρίου ’99. Τα αντληθέντα
κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 36 δισ. δρχ., ενώ οι συνολικές προσφορές έφθασαν στα
142 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 4,7 έναντι 5,7 φορές στην προηγούμενη διάθεση).
! 6μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 23 Μαρτίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια 6μηνης
διάρκειας. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού ορίσθηκε η 29/03/1999, ενώ το ποσό
έκδοσης ήταν 30 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,72%
έναντι 9,54% της αμέσως προηγούμενης έκδοσης του Φεβρουαρίου ’99. Τα αντληθέντα
κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 36 δισ. δρχ., ενώ οι συνολικές προσφορές έφθασαν στα
192,3 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 6,4 φορές έναντι 5,2 φορές στην προηγούμενη
δημοπρασία).
! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 30/03 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 01/04/1999 και το ποσό έκδοσης ήταν
200 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,75% έναντι 9,20%
την 23η Φεβρουαρίου ’99 και τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 240 δισ. δρχ.
(έναντι προσφορών ύψους 450,5 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης της έκδοσης
διαμορφώθηκε στις 2,25 φορές έναντι 3,4 στην προηγούμενη έκδοση της 23/02/99.

Οι Μελλοντικές Εξελίξεις του 1999
Η πορεία του πληθωρισμού κατά τους ερχόμενους μήνες αναμένεται να προσδιορίσει
την ταχύτητα αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, με το ουσιαστικότερο ενδιαφέρον να
επικεντρώνεται στους βραχυπρόθεσμους τίτλους ΕΓΕΔ όπου το εν λόγω εγχείρημα
παρουσιάζει τις σημαντικότερες δυσκολίες. Υπό ομαλές συνθήκες στην ελληνική αγορά
χρήματος, η προσδοκώμενη μείωση των αποδόσεων στη λήξη θα καταστήσει εφικτή τη
συρρίκνωση του εύρους μεταξύ του ελληνικού 10ετούς και του αντίστοιχου
γερμανικού ομολόγου στην περιοχή των 100-150 μονάδων βάσης έως το τέλος του
1999. Σε αυτήν τη διαπίστωση συνηγορεί άλλωστε η πλειοψηφία των επίσημων
προβλέψεων – οι οποίες μάλιστα αποδεικνύονται περισσότερο αισιόδοξες της
προαναφερθείσας – των οίκων του εξωτερικού που έχουν γνωστοποιηθεί στο πρόσφατο
παρελθόν. Από την άλλη πλευρά, οι πληθωριστικές πιέσεις στις διεθνείς οικονομίες, οι
οποίες πιθανόν να παρουσιασθούν λόγω των τελευταίων μειώσεων των επιτοκίων (σε
Η.Π.Α. και Μ. Βρετανία) δεν αποκλείεται να συμβάλλουν σταδιακά στην περαιτέρω
υποχώρηση των spreads (εύρη αποδόσεων). Τέλος, μεταξύ των επικείμενων άμεσων
εξελίξεων στην εγχώρια αγορά ομολόγων θα πρέπει να αναφερθούν και οι ακόλουθες 3:
! Με την έναρξη του Χρηματιστηρίου Παραγώγων – έως το τέλος της άνοιξης –
αναμένεται να λάβει χώρα η εισαγωγή των 10ετών ομολόγων με σταθερό επιτόκιο, ενώ
σχετικά σύντομα αναμένεται η έναρξη της οργανωμένης πλέον αγοράς των repos μεταξύ των
τραπεζών. ! Οι οικονομικές αρχές προσδοκούν αξιόλογα οφέλη από τη λειτουργία του
Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. ! Στη διάρκεια του β’ εξαμήνου του τρέχοντος
έτους θα λάβει χώρα η έκδοση 20ετών ομολόγων σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Η κίνηση
αυτή θα αποτελέσει μία κρίσιμη “δοκιμασία” της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών
απέναντι στην ελληνική οικονομία και θα στεφθεί με επιτυχία στο βαθμό που τα
μακροοικονομικά μεγέθη παρουσιάσουν εντονότερα σημεία σύγκλισης σε εκείνη τη χρονική
στιγμή (δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξημένη ζήτηση για τους ελληνικούς τίτλους).

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 1999
!  Η πρώτη εβδομάδα του μήνα (1-5/3)
χαρακτηρίσθηκε από μία χαμηλών ρυθμών μεταβολή
των τιμών – αν και στη διάρκεια της εβδομάδας
υπήρξαν σοβαρές πιέσεις - με τα 10ετή ομόλογα
(8,60%) να κλείνουν ανοδικά στο 116,25 και με τα νέα
10ετή (6,30%) να υποχωρούν ελαφρώς στις 101,75
μονάδες. Η δεύτερη εβδομάδα (8-12/3) παρουσίασε
μία θετική εικόνα, με τη σημαντικότερη άνοδο να
εμφανίζεται στα νέα 10ετή (6,30%) τα οποία έφθασαν
στο 102,95, ενώ τα παλαιότερα 10ετή έκλεισαν στο
117,10. Η τρίτη εβδομάδα (15-19/3) συνδυάσθηκε με
νέα άνοδο καθώς οι τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο
118,45 και οι τίτλοι 6,30% ανήλθαν στο επίπεδο του
103,70. Η τέταρτη εβδομάδα του Μαρτίου (22-26/3),
διακρίθηκε από καθοδικές τάσεις στις τιμές λόγω της
κρίσης στο Κόσοβο, καθώς το μεν παλαιότερο 10ετές
έκλεισε σε εβδομαδιαία βάση – χαμηλότερα - στο
117,90, το δε νεότερο 10ετές υποτιμήθηκε ελαφρώς
κλείνοντας στο 103,10. Κατά τις 3 τελευταίες
συνεδριάσεις του μήνα (29-31/3), οι τιμές των
ομολόγων κινήθηκαν καθοδικά με τους 10ετείς τίτλους
να κλείνουν στο 116,81 (8,60%) και 102,30 (6,30%).

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ
! Στις 15 Μαρτίου 1999 άρχισε η αποτίμηση των
ομολογιακών χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων
κεφαλαίων και των εταιριών επενδύσεων σε αγοραίες
τιμές. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των ομολόγων
των εν λόγω χαρτοφυλακίων είναι κυμαινόμενου
επιτοκίου και η αποτίμησή τους αναμένεται να
ολοκληρωθεί έως τα τέλη του Ιουνίου 1999.

OI EKΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΜΕΤΟΧΩΝ
! Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών
προετοιμάζεται η ανταλλαγή των προμετόχων που
είχαν διατεθεί στη διάρκεια του 1998, με μετοχές
κρατικών εταιριών, όπως των Καταστημάτων
Αφορολογήτων Ειδών, της Εθνικής Τράπεζας και του
ΟΤΕ. Η ενέργεια αυτή αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα
στο α’ 6μηνο του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα για τη
διάθεση μετοχών των επιχειρήσεων που
ιδιωτικοποιούνται προβλέπεται κατανομή κατ’
ελάχιστο ποσοστό 40% του συνολικού αριθμού
μετοχών που διατίθενται μέσω δημόσιας εγγραφής και
με έκπτωση 5% επί της τιμής διάθεσης των νέων
μετοχών.

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΡΑΧΜΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
! Στη διάρκεια του Μαρτίου 1999, γνωστοποιήθηκαν
η διεύρυνση κατά 30 δισ. δρχ. ομολογιακού δανείου με
κύριο διαχειριστή τη Hypovereins (συνολικό ποσό 50
δισ. δρχ. με κουπόνι 5,5%) και η πρόθεση του
Ελληνικού Δημοσίου να προβεί στη σύναψη
κοινοπρακτικού δανείου 500 εκατ. δολαρίων 5ετούς
διάρκειας.

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

Ελλάδα 6,30% 26/01/2009 5,99%
Γερμανία 3,75% 04/01/2009 4,02% 197 192
Γαλλία 4,00% 25/04/2009 4,15% 184 179
Ιταλία 4,50% 01/05/2009 4,28% 171 164
Πορτογαλία 3,95% 15/07/2009 4,30% 169 165
Ισπανία 5,15% 30/07/2009 4,28% 171 164
Βρετανία 9,00% 13/10/2008 4,64% 135 128
ΗΠΑ 4,75% 15/11/2008 5,27% 72 65

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη βάσει τιμών 31/03/1999
Εύρη: Σε μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου


