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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Οι Εξελίξεις του Μαρτίου 2000

!  Ο Μάρτιος αποδείχτηκε σε γενικές γραμμές ένας ιδιαίτερα θετικός μήνας για την ελληνική αγορά ομολόγων. Η
εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (στο συγκεκριμένο μήνα
διαπραγματεύθηκαν για πρώτη φορά ταυτόχρονα το δραχμικό 10ετές ομόλογο 6,30% και το νέο 10ετές σε ευρώ), το οποίο
είχε ήδη ξεκινήσει από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, οφείλεται τόσο στη συνεχή προοπτική αναβάθμισης των
ελληνικών κρατικών τίτλων από διεθνείς επενδυτικούς οίκους, όσο και στην υποβολή της αίτησης ένταξης της χώρας
στην Ο.Ν.Ε. με την πραγματοποιηθείσα μείωση των επιτοκίων παρέμβασης από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη δεύτερη
εβδομάδα του Μαρτίου. Στις αρχές του μήνα, ο γνωστός επενδυτικός οίκος J. P. Morgan ανακοίνωσε την πρόθεσή του να
συμπεριλάβει την ελληνική αγορά ομολόγων με ειδικό βάρος 0,62% στον ευρύτερο δείκτη των 18 ανεπτυγμένων
ομολογιακών αγορών (Government Bond Index Broad) (όπου ήδη συμμετέχουν οι χώρες Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία,
Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία,
Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία). Σε εκείνη τη χρονική στιγμή, η συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόθεσης οδήγησε το εύρος
των αποδόσεων στο ιστορικό χαμηλό των 87 μονάδων βάσης – την 1/3/00. Από την άλλη πλευρά, σε μακροπρόθεσμη
βάση, η είσοδος της Ελλάδας στο συγκεκριμένο δείκτη αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για ελληνικούς κρατικούς τίτλους
διεθνώς, διευρύνοντας παράλληλα τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά. Σε αντίστοιχη ανακοίνωση προέβη και ένας ακόμα
μεγάλος διεθνής οίκος, η Salomon Smith Barney, η οποία προτίθεται να συμπεριλάβει την Ελλάδα στο διεθνή δείκτη
(WGBI – World Government Bond Index) που έχει σχηματίσει για τις ομολογιακές αγορές. Για την έναρξη αυτής της
κίνησης θα πρέπει να μεσολαβήσει μία 3μηνη περίοδος αναμονής ενώ το ειδικό βάρος της Ελλάδας και του αντίστοιχου
ελληνικού δείκτη στο συγκεκριμένο ευρύτερο δείκτη θα είναι μόλις 0,56%. Στην ίδια φιλοσοφία, ο διεθνής επενδυτικός οίκος
Moody’s, ανακοίνωσε ότι αναβάθμισε το βραχυπρόθεσμο κρατικό δανεισμό από Prime 2 σε Prime 1, ενώ διατήρησε
σταθερό το μακροπρόθεσμο κρατικό δανεισμό σε Α2. Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας
ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει και ο διεθνής ελεγκτικός (και τρίτος από πλευράς μεγέθους και βαρύτητας) οίκος Fitch-
IBCA, ενισχύοντας την ελκυστικότητα των ελληνικών ομολόγων απέναντι στους ξένους επενδυτικούς οίκους. Αξίζει να
επισημανθεί ότι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου πρακτικά σημαίνει χαμηλότερο
κόστος δανεισμού στο εγγύς και απώτερο μέλλον. Μέχρι σήμερα, ο συγκεκριμένος διεθνής οίκος έχει αξιολογήσει το
εξωτερικό μακροχρόνιο χρέος σε ΒΒΒ+, το βραχυπρόθεσμο σε F2 και το εσωτερικό χρέος σε Α-. Επίσης, μεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες προβλέπουν στις εκθέσεις τους ως ιδιαίτερα θετικές τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά ομολόγων,
καθώς η σύγκλιση των αποδόσεων των ελληνικών με τις αντίστοιχες αποδόσεις των ευρωπαϊκών τίτλων αναμένεται να
προσφέρουν κεφαλαιακά κέρδη στους κατόχους τους και να οδηγήσουν υπό ομαλές συνθήκες το σχετικό εύρος χαμηλότερα
των 50 μ.β. έως τα τέλη του 2000. Βάσει των τελευταίων δεδομένων, το γεγονός ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής
ικανότητας (“credit rating” Α- από S&P’s και Α2 από Moody’s) της Ελλάδας παραμένει η χαμηλότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο
υποδεικνύει τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της συγκριτικής θέσης της Ελλάδας και της αποτύπωσης αυτών των
τάσεων στις τιμές της δευτερογενούς αγοράς.

!  Ο περιορισμένος αριθμός δημοπρασιών στη διάρκεια του Μαρτίου υποδεικνύει σε ένα βαθμό τη βελτίωση των
δημοσιονομικών μεγεθών, ιδιαίτερα στο επίπεδο της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, προεξοφλώντας ότι η
συγκεκριμένη τάση θα παρατηρείται ενδεχομένως συχνότερα στο μέλλον. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες
στην εγχώρια αγορά ομολόγων θα επικεντρώνουν εντονότερα το βάρος τους στις νέες στρατηγικές της μετά-Ο.Ν.Ε.
εποχής, όπου αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερο συναλλακτικό “βάθος” της ελληνικής αγοράς, αριθμητικά λιγότεροι
τύποι ομολόγων και ύπαρξη υψηλότερης ρευστότητας σε κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες.

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς 31/03 Εύρoς 29/02

Ελλάδα 6,30% 26/01/2009 6,64%
Γερμανία 5,38% 04/01/2010 5,49% 96 98
Γαλλία 4,00% 25/10/2009 5,62% 84 84
Ιταλία 4,25% 01/11/2009 5,69% 67 70
Πορτογαλία 3,95% 15/07/2009 5,73% 66 67
Ισπανία 4,00% 31/01/2010 5,68% 73 75
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,36% 94 111
Η.Π.Α. 6,00% 15/08/2009 6,34% 12 4

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 31/03/2000.   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.
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Οι Εκδόσεις του Μαρτίου 2000
! 20ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 7 Μαρτίου έγινε άνοιγμα της έκδοσης 20ετών ομολόγων σταθερού
ονομαστικού επιτοκίου 6,50% μεταξύ των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς άνευ χορήγησης προμήθειας. Ημερομηνία
έκδοσης των τίτλων καθορίσθηκε η 22/10/99, διακανονισμού η 10/03/00 και λήξης η 22/10/2019. Το ποσό προς
δημοπρασία ορίσθηκε στο ύψος των 240 δισ. δρχ. (έναντι 200 δισ. δρχ. στην προηγούμενη δημοπρασία του Ιανουαρίου
2000). Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 6,46% (έναντι 6,84% στη δημοπρασία
της 11/01/00) με τη μέση σταθμική τιμή στο επίπεδο του 100,348 (έναντι 96,318 στην προηγούμενη δημοπρασία). Οι
προσφορές ανήλθαν στα 393,5 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,64 φορές) έναντι 418,5 δισ. δρχ. στις 11/01/00 (βαθμός
υπερκάλυψης 2,10), ενώ από την εν λόγω δημοπρασία το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε κεφάλαια τελικού ύψους
271,5 δισ. δρχ.. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πηγές της αγοράς, στη συγκεκριμένη δημοπρασία αναμενόταν να
εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.
!  5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 21 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε νέα έκδοση με δημοπρασία 5ετών
ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 5,95% - έναντι 6,60% στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία της
18/01/2000. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 24η Μαρτίου 2000, ενώ το προς διάθεση ποσό ορίσθηκε αρχικά
στο επίπεδο των 250 δισ. δρχ.. Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,04%, επίπεδο υψηλότερο
από το επιτόκιο βάσης (κουπόνι) της τάξεως του 5,95%, αλλά χαμηλότερο από το προηγούμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο,
6,36%, της δημοπρασίας του Ιανουαρίου 2000. Το ύψος των προσφορών ανήλθε στα 740,7 δισ. δρχ. (βαθμός
υπερκάλυψης 2,96x), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε συνολικά κεφάλαια ύψους 300 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της
δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 99,634 και η κατώτατη τιμή (η μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να εισπράξει το
Δημόσιο) στο 99,610. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κρίθηκε ως θετικό, καθώς για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε το
γενικό αγοραστικό ενδιαφέρον που υπάρχει – τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές - για τους μακροχρόνιους
ελληνικούς τίτλους.

To Πρόγραμμα των Επόμενων Εκδόσεων
4 Απριλίου: Άνοιγμα 3ετούς ομολόγου, 5,90%
11 Απριλίου: Ετήσια Ε.Γ.Ε.Δ., 40 δισ. δρχ.

18 Απριλίου: Άνοιγμα 10ετούς ομολόγου σε ευρώ, 6,00%
25 Απριλίου: -
2 Μαΐου: -
9 Μαΐου: Άνοιγμα 20ετούς ομολόγου, 6,50%, λήξης Οκτωβρίου 2019
16 Μαΐου: Ετήσια Ε.Γ.Ε.Δ.

23 Μαΐου: Άνοιγμα 5ετούς ομολόγου, 5,95%, λήξης Μαρτίου 2005
30 Μαΐου: -

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων το Μάρτιο 2000
!  Με ελαφρώς ανοδικές τάσεις των τιμών των ομολόγων ξεκίνησε η πρώτη εβδομάδα του μήνα (έως 03/03/00), με τα
μεν παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%) να κλείνουν στο 113,90 (εβδομαδιαία μεταβολή +0,57%) και τα νέα 10ετή
(6,30%) να κυμαίνονται στις 99,70 μονάδες (+0,60%). Κατά τη δεύτερη εβδομάδα (6-10/03), διατηρήθηκαν
σταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά καθώς τα μεν παλαιότερα 10ετή (8,60%) κατέγραψαν εβδομαδιαία άνοδο της
τάξεως του 0,09% (έφθασαν στο 114,00), τα δε νεότερα (6,30%) εμφάνισαν αύξηση κατά 0,20% κλείνοντας στο 99,90. Η
τρίτη εβδομάδα (13-17/03) χαρακτηρίστηκε από ανοδικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60%
διαμορφώθηκαν στο 114,60 (0,53%) και οι τίτλοι 6,30% αυξήθηκαν κατά 0,65% σε εβδομαδιαία βάση, ισορροπώντας στο
επίπεδο του 100,55. Κατά την τέταρτη εβδομάδα του Μαρτίου (20-24/03), το αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν υποτονικό
διατηρώντας σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων. Το 10ετές 8,60% έκλεισε στο 114,85 (με εβδομαδιαία
μεταβολή +0,22%) και το νεότερο 10ετές διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 100,80, αυξημένο κατά 0,25% σε εβδομαδιαία
βάση. Η τελευταία εβδομάδα του μήνα, με 5 συνεδριάσεις (27-31/03), διακρίθηκε από τις ελαφρώς πτωτικές τάσεις των
τιμών, με τα αντίστοιχα κλεισίματα να διαμορφώνονται σε 114,60 μονάδες (8,60%) και σε 100,55 μονάδες (6,30%).
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Δημοσιοποιηθείσες Εξελίξεις στη Διάρκεια του Μαρτίου 2000
!  Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2000, ο εσωτερικός δανεισμός του κράτους αναμένεται να διαμορφωθεί στα
επίπεδα των 4,277 τρισ. δρχ. και ο εξωτερικός δανεισμός στο ύψος των 1,75 τρισ. δρχ..
!  Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) επέλεξε τους οίκους BNP-Paribas, Salomon Smith Barney και Εθνική
Τράπεζα, ως διακανονιστές για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 2-3 δισ. ευρώ. Η εν λόγω συμφωνία θα
στηριχθεί σε μία παρόμοια έκδοση ύψους 4,65 δισ. ευρώ που διενεργήθηκε  τον περασμένο Δεκέμβριο για τον Ιταλικό
Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων (INPS) και θα καλυφθεί από τις εισφορές των ασφαλιζόμενων των κοινωνικών
ιδρυμάτων.
!  Από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο του 2000, το Ελληνικό Δημόσιο προέβη σε 7 δημοπρασίες ομολόγων ζητώντας
κεφάλαια ύψους 1.560 δισ. δρχ. από την πρωτογενή αγορά και λαμβάνοντας προσφορές ύψους 5.034,7 δισ. δρχ. (μέσος
συντελεστής υπερκάλυψης 3,227 φορές). Αντίστοιχα, στις 7 πρώτες δημοπρασίες του 1999, είχαν ζητηθεί 1.750 δισ. δρχ.
για τα οποία προσφέρθηκαν 6.463,5 δισ. δρχ. (συντελεστής κάλυψης 3,693). Αναφορικά με τις δημοπρασίες πλην των
10ετών ομολόγων, το ζητούμενο ποσό ανήλθε σε 1.160 δισ. δρχ. το 2000, έναντι 1.180 δισ. δρχ. το 1999, ενώ οι συνολικές
προσφορές ήταν ύψους 3.777 δισ. δρχ. έναντι 3.837,7 δισ. δρχ. πέρυσι (συντελεστής κάλυψης 2000: 3,252, 1999: 3,256).
!  Η Ελλάδα θα προχωρήσει από το έτος 2001, σε κοινές εκδόσεις ομολόγων με άλλες χώρες της ευρωζώνης,
προκειμένου να αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή ομολογιακή αγορά. Το σκεπτικό αυτής της
κίνησης αποβλέπει (α) σε μεγαλύτερο όγκο εκδόσεων για καλύτερη απορρόφηση από τους θεσμικούς επενδυτές – λόγω
μεγαλύτερης αποδοτικότητας, σε ομόλογα με διάρκειες που έχουν ζήτηση σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους - καθώς
επίσης και (β) στον περιορισμό του αριθμού των εκδόσεων ώστε να λαμβάνουν χώρα λιγότερες εκδόσεις μεγαλύτερου
όγκου.

Η Τιμή του 10ετούς Ομολόγου (8,60%)
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!  Η πορεία των τελευταίων μηνών, υποδεικνύει τη
σταθεροποίηση της εμπιστοσύνης των αγορών απέναντι στις
μακροπρόθεσμες προοπτικές των ελληνικών τίτλων όπως
αυτές θα αποτυπωθούν από τη μελλοντική πορεία των
συγκλινόμενων – με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά –
μακροοικονομικών μεγεθών.


