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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
 
Οι Εξελίξεις του Μαρτίου 2010 
 

 
 

  Κέρδη κατέγραψαν οι τιµές των κρατικών οµολόγων στην Ευρωζώνη και υποχώρησαν οι αποδόσεις τους το Μάρτιο. 
Αντίθετα, στις Ην. Πολιτείες οι τιµές των οµολόγων σηµείωσαν απώλειες. Κατά τη διάρκεια του µήνα ενισχύθηκε η 
πεποίθηση για ανάκαµψη της αµερικανικής οικονοµίας µετά τη δηµοσίευση αισιόδοξων µακροοικονοµικών στοιχείων, 
οπότε και αυξήθηκε περαιτέρω το ενδιαφέρον των επενδυτών για τοποθετήσεις αυξηµένου κινδύνου (για παράδειγµα σε 
µετοχές). Επιπρόσθετα, θετικές ήταν οι εξελίξεις σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές των «περιφερειακών» χωρών 
της Ευρωζώνης. 
 

  Στην Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η∆ΑΤ), οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων µειώθηκαν 
σηµαντικά από τέλη Φεβρουαρίου έως τέλη Μαρτίου, ιδιαίτερα στους τίτλους βραχυπρόθεσµης διάρκειας, πλην της 
απόδοσης του νέου 10ετούς τίτλου αναφοράς (λήξεως 19/6/2020) που αυξήθηκε σε 6,48% στα τέλη Μαρτίου από 6,23% 
την πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσής του στην Η∆ΑΤ (8 Μαρτίου). Τη µεγαλύτερη πτώση, κατά 83 µονάδες βάσης, 
σηµείωσε η απόδοση του 3ετούς οµολόγου αναφοράς (λήξεως 20/5/2013) σε 5,77% στα τέλη Μαρτίου, ακολουθούµενη 
από την απόδοση του 5ετούς οµολόγου που µειώθηκε κατά 61 µονάδες βάσης σε 6,03%, ενώ η απόδοση του 30ετούς 
οµολόγου αναφοράς µειώθηκε κατά 2 µονάδες βάσης σε 6,64%. Ως εκ τούτου, η κλίση της καµπύλης των αποδόσεων 
αυξήθηκε αισθητά καθώς η διαφορά απόδοσης µεταξύ του 30ετούς και του 3ετούς τίτλου αναφοράς αυξήθηκε σε 87 
µονάδες βάσης στα τέλη Μαρτίου από 35 στα τέλη Φεβρουαρίου. Επιπλέον, η µέση µηνιαία διαφορά απόδοσης µεταξύ 
του ελληνικού 10ετούς οµολόγου αναφοράς και του αντίστοιχου γερµανικού µειώθηκε το Μάρτιο σε 311 από 327 
µονάδες βάσης το Φεβρουάριο. 
 

  Όσον αφορά τις τιµές των τίτλων αναφοράς, η τιµή του 3ετούς οµολόγου αυξήθηκε στα τέλη Μαρτίου σε 96,70 από 
94,34 στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιµή του νέου 10ετούς οµολόγου µειώθηκε σε 98,25 από 100,10 στις 8 Μαρτίου, ενώ του 
30ετούς οµολόγου αυξήθηκε οριακά σε 73,53 από 73,29. 
 

  Κατά τη διάρκεια του µήνα παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση της δραστηριότητας µε την αξία των συναλλαγών στην 
Η∆ΑΤ να αυξάνεται σε 34,61 δισ. ευρώ το Μάρτιο από 18,86 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο και 16,24 δισ. ευρώ το Μάρτιο 
του 2009. Η µέση ηµερήσια αξία συναλλαγών διαµορφώθηκε σε 1,57 δισ. ευρώ από 992 εκατ. ευρώ τον προηγούµενο 
µήνα. Το µεγαλύτερο ποσοστό συναλλαγών συγκέντρωσε το 5ετές οµόλογο αναφοράς καταγράφοντας συναλλαγές αξίας 
7,7 δισ. ευρώ, ακολουθούµενο από το προηγούµενο 3ετές οµόλογο αναφοράς (λήξεως 20/3/2012) µε 6,5 δισ. ευρώ 
συναλλαγές. Τέλος, από τις 6.785 εντολές που εκτελέσθηκαν στην Η∆ΑΤ το 43,8% αφορούσε σε εντολές αγοράς και το 
56,2% σε εντολές πώλησης. 
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