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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ        Απρίλιος 1998

Συνεχίσθηκε η άνοδος των τιμών και η ομαλοποίηση των συνθηκών της αγοράς
Πτώση της απόδοσης στη λήξη κάτω από το 8% για το 10ετές ομόλογο
Αξιόλογος περιορισμός του εξωτερικού δανεισμού από το ελληνικό Δημόσιο

Οι εξελίξεις σε συνολικό επίπεδο στην αγορά ομολόγων κατά τη διάρκεια του Απριλίου
θα πρέπει να χαρακτηρισθούν ως ικανοποιητικές, καθώς σημειώθηκε σημαντική
κάμψη των επιτοκίων της πρωτογενούς αγοράς σε σύγκριση με τα πριν τα μέσα
Μαρτίου επίπεδα, ενώ παρατηρήθηκε άνοδος των τιμών στη δευτερογενή αγορά
τίτλων. Το αγοραστικό ενδιαφέρον στην εξεταζόμενη αγορά προήλθε σε μεγάλο βαθμό
από ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ επιπλέον υπήρξαν τοποθετήσεις και σε
μακροπρόθεσμα ομόλογα, τα οποία ανέκαμψαν μετά από σημαντικές απώλειες στην
περίοδο της κρίσης του Νοεμβρίου ’97 και στο χρονικό διάστημα πριν την πρόσφατη
υποτίμηση.

Οι Εκδόσεις του Απριλίου 1998
Μακροχρόνια Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Τη Δευτέρα 6 Απριλίου
πραγματοποιήθηκε δημοπρασία πώλησης ομολόγων 3ετούς και 7ετούς διάρκειας,
σταθερού επιτοκίου, με ημερομηνία έκδοσης 8/4/98 και προς διάθεση ποσά 180 δισ. δρχ.
για τα 3ετή και 180 δισ. δρχ. για τα 7ετή ΕΓΕΔ (ενώ χορηγήθηκε προμήθεια 0,60% για
τα 3ετή και 1,10% για τα 7ετή). Η δημοπρασία έγινε με τους Βασικούς Διαπραγματευτές
Αγοράς και με ορισθέντα επιτόκια σε 9,50% για τους 3ετείς τίτλους και σε 8,70% για
τους 7ετείς, ενώ εξήγαγε μεσοσταθμικά επιτόκια 9,70% για τα 3ετή και 8,60% για
τα 7ετή. Προσφέρθηκαν 98,5 δισ. δρχ. για τα 3ετή ομόλογα (σημαντικά χαμηλότερα
των προσδοκώμενων κεφαλαίων) τα οποία όμως δεν έγιναν τελικά αποδεκτά, ενώ
προσφέρθηκαν 299 δισ. δρχ. για τα 7ετή ομόλογα και έγιναν αποδεκτά 180 δισ. δρχ.. Η
ακύρωση της δημοπρασίας των 3ετών ομολόγων ελήφθη ως απόφαση στα πλαίσια της
ανεπάρκειας των προσφορών τόσο στο επίπεδο των επιτοκίων όσο και στο επίπεδο του
ύψους των κεφαλαίων (καθώς είχαν ζητηθεί σχεδόν διπλάσια κεφάλαια). Το γεγονός
αυτό προκάλεσε πάντως προβληματισμούς στην αγορά σε σχέση με το timing που
επέλεξε το ελληνικό Δημόσιο, ενώ από την πλευρά του τελευταίου ίσως να υπήρξε
μήνυμα ότι δεν θα θελήσει να πιεσθεί ιδιαίτερα (με υψηλό κόστος δανεισμού) εάν το ίδιο
κρίνει αυτή τη λύση ως μη συμφέρουσα.
Τρίμηνα & Εξάμηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 14 Απριλίου πραγματοποιήθηκε δημοπρασία
πώλησης εντόκων γραμματίων με ημερομηνία έκδοσης 16/4/98 και προς διάθεση ποσά
100 δισ. δρχ. για τα 3μηνα και 60 δισ. δρχ. για τα εξάμηνα ΕΓΕΔ (ενώ χορηγήθηκε
προμήθεια 0,45% επί της ονομαστικής αξίας). Η δημοπρασία έγινε με τους Βασικούς
Διαπραγματευτές Αγοράς και εξήγαγε μεσοσταθμικά επιτόκια 10,70% για τα 3μηνα
(έναντι 12,80% στην αμέσως προηγούμενη έκδοση στις 9/3/1998) και 11,30% για τα
6μηνα ΕΓΕΔ (έναντι 13,80% στην προηγούμενη δημοπρασία στις 26/1/1998). Τα
κεφάλαια που προσφέρθηκαν ήταν σαφώς υψηλότερα των ζητηθέντων (αποδεικνύοντας
ότι τα ΕΓΕΔ εξακολουθούν να αποτελούν τους δημοφιλέστερους τίτλους στην αγορά)
και διαμορφώθηκαν στα 201 δισ. δρχ. για τα 3μηνα και στα 129 δισ. δρχ. για τα 6μηνα
ΕΓΕΔ.
Ετήσια ΕΓΕΔ Τη Δευτέρα 27 Απριλίου πραγματοποιήθηκε δημοπρασία πώλησης
ετησίων εντόκων γραμματίων με ημερομηνία έκδοσης 29/4/98 και με προς διάθεση
ποσό ύψους 180 δισ. δρχ. (η προμήθεια ορίσθηκε στο 0,45%). Οι συνολικές προσφορές
ανήλθαν στα 250 δισ. δρχ. διαμορφώνοντας το δείκτη κάλυψης στο 1,39 και το
μεσοσταθμικό επιτόκιο στο 11,10% έναντι 10,80% στην προηγούμενη δημοπρασία
(30/3/1998). Η άνοδος του επιτοκίου ανησύχησε εν μέρει την αγορά καθώς έλαβε χώρα
σε μια περίοδο νευρικότητας λόγω της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της Ο.Ν.Ε., ενώ
κατά ένα μέρος οφειλόταν και στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν λήξεις τίτλων στις επόμενες
ημέρες από την ημερομηνία της δημοπρασίας.
Ομόλογα Balladur Η προωθούμενη έκδοση ομολόγων τύπου Balladur (γνωστών και
ως ομολόγων ιδιωτικοποίησης) εκτιμάται ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην
υλοποίηση των στόχων της αποκρατικοποίησης μέσω μιας διαδικασίας σταδιακής
μεταφοράς του διοικητικού ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα. Ως γνωστόν, τα δάνεια
αυτού του τύπου (μεγάλη εμπειρία πάνω στα οποία προσφέρει η επιτυχής περίπτωση της
Γαλλίας κατά το 1993) αφορούν σε ομολογίες, μετατρέψιμες σε μετοχές ή μη, οι
οποίες θα διατεθούν είτε σε συνδυασμό με την (προηγηθείσα) εισαγωγή ορισμένων

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, στο
άμεσο μέλλον θα λειτουργήσουν τελικά και
οι δύο δευτερογενείς αγορές ομολόγων, η
μεν μία (της Τράπεζας της Ελλάδος) ως

«χονδρική» αγορά (στο σύστημα OTC –
over the counter) και η άλλη (η Αγορά

Αξιών Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α.Α.)
ως «λιανική». Με τον τρόπο αυτό, θα
παράγονται δύο τιμές για κάθε κρατικό
τίτλο, με τον κύριο όγκο συναλλαγών να
πραγματοποιείται όμως στο σύστημα της

Τράπεζας της Ελλάδος. Στην αγορά OTC θα
συμμετέχουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
και θεσμικοί επενδυτές, ενώ στην αγορά του

Χ.Α.Α. θα συμμετέχουν τα μέλη του και
όσα ενδιαφερόμενα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα. Τέλος, θα υπάρξει σύστημα
επικοινωνίας μεταξύ αυτών των δύο

δευτερογενών αγορών ώστε να
διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία τους, ενώ
η τελική εκκαθάριση και από τις δύο αγορές

θα γίνεται στην ΤτΕ.

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ημερομηνία Λήξης

Ονομαστική

Απόδοση

Απόδοση

στη Λήξη

Duration

(έτη)

26 Noεμβρίου 1999 11.00% 11.34% 1.32

31 Δεκεμβρίου 1999 10.70% 10.97% 1.42

28 Ιανουαρίου 2000 10.20% 10.98% 1.49

21 Μαρτίου 2000 9.80% 10.14% 1.64

21 Μαρτίου 2002 9.20% 9.38% 3.12

31 Οκτωβρίου 2002 9.20% 9.30% 3.41

21 Μαρτίου 2004 8.90% 8.75% 4.41

19 Ιουνίου 2007 8.80% 8.08% 5.79

26 Μαρτίου 2008 8.60% 7.99% 6.54

Βάσει τιμών bid, (28/04/98)
Πηγή:  REUTERS

Στη διάρκεια του Απριλίου, οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι
σημείωσαν σημαντική αύξηση στην τιμή τους (και πτώση
των αποδόσεών τους – ΥΤΜ), ενώ οι μακροπρόθεσμοι τίτλοι
δεν έτυχαν μεγάλης ζήτησης με συνέπεια τη μικρότερη άνοδο
έως και πτώση της τιμής τους (σύγκριση στοιχείων τέλος
Απριλίου έναντι τέλους Μαρτίου 1998).
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ΔΕΚΟ στο ελληνικό Χρηματιστήριο είτε χωρίς την εισαγωγή τους. Το σχέδιο
χρήσης αυτής της μεθόδου μετοχοποίησης έχουν υποβάλει από κοινού οι τράπεζες
Εθνική, Eurobank και Paribas, οι οποίες αναμένεται να διαδραματίσουν ρόλο
συμβούλου του ελληνικού Δημοσίου εφόσον υιοθετηθεί οριστικά το εν λόγω σχέδιο από
το τελευταίο.
Διεθνές Ομολογιακό Δάνειο  Το ελληνικό Δημόσιο προέβη στην επέκταση του
διεθνούς ομολογιακού δανείου (αποτίμησης σε δολάρια ΗΠΑ) που είχε συνάψει στις 4
Μαρτίου 1998. Η επέκταση ήταν ύψους 500 εκατ. δολαρίων, αυξάνοντας το συνολικό
ποσό δανεισμού στα 1,75 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω δάνειο φέρει
κουπόνι 6,95% και συνάφθηκε με κύριους ανάδοχους τις εταιρίες Lehman Brothers και
J. P. Morgan.

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Αγοράς Ομολόγων
Κύριος στόχος των οικονομικών αρχών είναι η υλοποίηση ενός σταθερού
προγράμματος ομολογιακών εκδόσεων για το σύνολο του 1998, ενώ η συνεχιζόμενη
ομαλοποίηση στην εγχώρια αγορά χρήματος (περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων
στη διατραπεζική αγορά και επίτευξη σταθερότητας στις ισοτιμίες της δραχμής) θα
οριστικοποιήσει το αυξανόμενο βάρος της άντλησης κεφαλαίων στην εσωτερική
αγορά περιορίζοντας τον εξωτερικό δανεισμό. Από τις αρχές του έτους έως τον
Απρίλιο, το ελληνικό Δημόσιο είχε δανεισθεί κεφάλαια άνω του 1 τρισ. δρχ., ενώ
σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις οι δανειακές ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου στην
περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 1998, θα υπερβούν τα 3 τρισ. δρχ.. Μέσα στο Μάιο λήγουν
μεταξύ των άλλων τα ετήσια ΕΓΕΔ που είχαν εκδοθεί το Μάιο ’97 (μέσου επιτοκίου
9,70%) και τα τρίμηνα ΕΓΕΔ που δημοπρατήθηκαν τον Ιανουάριο του 1998 (ύψους 70
δισ. δρχ. περίπου και μέσου επιτοκίου 13,90%), ενώ περί τα τέλη του ίδιου μήνα οι
δανειακές ανάγκες του κράτους θα ανέρχονται στο επίπεδο των 700 δισ. δρχ.. Επίσης
στο άμεσο πρόγραμμα δανεισμού συμπεριλαμβάνεται η έκδοση ομολόγων 10ετούς
διάρκειας και ενός νέου ομολόγου 15ετούς διάρκειας (προς τα τέλη Μαϊου) μέσω του
οποίου καθίσταται φανερή η πειθαρχία των αρχών στους μακροχρόνιους στόχους της
οικονομικής πολιτικής. Με την πάροδο του χρόνου και τη σταθεροποίηση της
οικονομίας αναμένουμε την αύξηση της «ποικιλίας» των τίτλων που θα εκδίδει το
ελληνικό Δημόσιο, ενόψει μάλιστα και του νέου νομίσματος «ευρώ».

Ανακοινώθηκε στις 29/4/98:
Δραχμικό 10ετές ομόλογο, με κύριο

διαχειριστή την IFC, ημερομηνία έκδοσης
15/5/98, ύψος 10 δισ. δρχ., κουπόνι 6,5%.

Ανακοινώθηκε στις 30/4/98:
Δραχμικό 4ετές ομόλογο, με κύριο

διαχειριστή την Τράπεζα ABN AMRO,
ημερομηνία έκδοσης 15/5/98, ύψος 20 δισ.

δρχ., κουπόνι 7,25%.

Πλούσιο διαγράφεται το πρόγραμμα
εκδόσεως τίτλων του ελληνικού Δημοσίου

στη διάρκεια του Μαϊου 1998. Στις 4
Μαϊου (Δευτέρα) αναμένεται να εκδοθούν

3μηνα και 6μηνα ΕΓΕΔ, στις 11/5
(Δευτέρα) 10ετή ομόλογα σταθερού
επιτοκίου, στις 18/5 (Δευτέρα) 15ετή

ομόλογα σταθερού επιτοκίου και τέλος
στις 29/5 (Παρασκευή) ετήσια ΕΓΕΔ.

Επιτόκιο Ετησίου ΕΓΕΔ 4/1998 11,10%
Πληθωρισμός 3/1998 4,60%

4/1998 5,30%
Μέσο Επιτόκιο Δανεισμού Δημοσίου 1997 10,30%

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 διατίθενται
μέσω δημοπρασίας)


