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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ      Απρίλιος 1999

Υψηλή η ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς ομολόγων παρά την κρίση
Τα μεσοσταθμικά επιτόκια του Απριλίου σε ελαφρά πτωτική τροχιά
Μικτή η στάση των ξένων επενδυτών απέναντι στους ελληνικούς τίτλους

Η ελληνική αγορά ομολόγων διακρίθηκε από μία “πολυπρόσωπη” συμπεριφορά στη
διάρκεια του Απριλίου, καθώς οι εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο προκάλεσαν σε διάφορες
χρονικές στιγμές έντονες διακυμάνσεις ψυχολογίας και οδήγησαν αρκετούς ξένους
επενδυτές στη ρευστοποίηση κερδοφόρων θέσεων μετά από ένα σταθερό “ράλυ” τιμών
που έλαβε χώρα κατά τους πρώτους μήνες του 1999. Ωστόσο, η εν γένει πορεία των
τιμών των ελληνικών τίτλων εν μέσω της κρίσης της Γιουγκοσλαβίας κρίνεται ως
ψύχραιμη αλλά και ως σχετικά αυτονομημένη, με εξαίρεση την 3η εβδομάδα του
μήνα. Το στοιχείο αυτό αποδεικνύεται εντονότερα από την ανάκαμψη την οποία
γνώρισαν οι τιμές των ομολόγων στα τέλη Απριλίου – αρχές Μαΐου ’99 και τον
περιορισμό των αντίστοιχων spreads, τα οποία αποτελούν βαρόμετρο για την πρόοδο
στη σύγκλιση των μεγεθών. Μάλιστα, στη διάρκεια του περασμένου μήνα, οι όποιες
μικρές ή μεγάλες “εκτινάξεις” του εύρους αποδόσεων (μεταξύ του ελληνικού και του
γερμανικού 10ετούς τίτλου) σε επίπεδο άνω των 200 μονάδων βάσης θεωρήθηκαν από
πολλούς συμμετέχοντες στην αγορά ως ευκαιρίες τοποθετήσεων κεφαλαίων σε
ελληνικά ομόλογα. Αναμφίβολα, ο βαθμός μεταβλητότητας (volatility) των τιμών θα
παρουσιάζει σταθερές αυξητικές τάσεις όσο θα πλησιάζει η χρονική στιγμή κατά την
οποία θα κριθεί η ελληνική υποψηφιότητα εισόδου στην Ο.Ν.Ε. και θα εντείνεται ακόμη
περισσότερο όσο αυτή η υποψηφιότητα θα θεωρείται πιθανώς εύθραυστη απέναντι στις
εκάστοτε δυσμενείς συγκυρίες τόσο οικονομικής όσο και πολιτικής φύσεως.
Σε απολογιστικό επίπεδο, οι εξελίξεις του Απριλίου 1999 ήταν γενικά μικτές σε
παρουσία, καθώς η ύπαρξη της κρίσης δεν επέτρεψε στην εγχώρια αγορά να
διασφαλίσει μία εμφανή τάση στις τιμές. Σε γενικές γραμμές, το spread κυμάνθηκε
γύρω από τις 200 μονάδες βάσης, αλλά υπήρξαν και χρονικές στιγμές κατά τις οποίες
“εκτοξεύθηκε” έως και άνω των 220 μονάδων βάσης. Ακόμη, είναι χαρακτηριστικό ότι
κατά την τρίτη εβδομάδα του Απριλίου παρατηρήθηκαν πωλήσεις τίτλων από ξένους
επενδυτές με άμεση συνέπεια την ενίσχυση των spreads προς ανώτερα επίπεδα. Η
κίνηση αυτή των συμμετεχόντων του εξωτερικού προήλθε από την επιθυμία των
τελευταίων να μειώσουν το βάρος των θέσεών τους στην ελληνική αγορά ως προς το
σύνολο του χαρτοφυλακίου τους. Βέβαια, η εν λόγω συμπεριφορά, η οποία έχει
παρατηρηθεί στο παρελθόν αλλά και είναι άκρως πιθανό να επανεμφανισθεί στο μέλλον
υπό την πίεση ανεπιθύμητων συγκυριών, δεν επέδρασε τελικά με αισθητά αρνητικό
τρόπο στην πορεία των τιμών των ομολόγων, παρά μόνο σε περιορισμένες
συνεδριάσεις και για μικρή χρονική διάρκεια, όπως τουλάχιστον φάνηκε από την
ανοδική αντίδραση των τιμών κατά την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Τέλος, στο
μέτωπο της πρωτογενούς διάθεσης των τίτλων θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η
εξαγωγή των μεσοσταθμικών επιτοκίων αποδείχθηκε γενικά ικανοποιητική, καθώς με
εξαίρεση το άνοιγμα των 7ετών ομολόγων, οι υπόλοιπες 2 δημοπρασίες εξήγαγαν
ελαφρώς χαμηλότερα επιτόκια.

Οι Εκδόσεις του Aπριλίου 1999
! Αποταμιευτικά Ομόλογα  Το Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε 2ετή αποταμιευτικά
ομόλογα (saving certificates) με σταθερό επιτόκιο 8,6% μέσω δημόσιας εγγραφής στις
1-2 και 5 (Πέμπτη, Παρασκευή & Δευτέρα) Απριλίου 1999. Τα έσοδα του Ελληνικού
Δημοσίου διαμορφώθηκαν στα 120 δισ. δρχ. σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. 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.. Υπογραμμίζεται ότι
για τα εν λόγω ομόλογα δεν υπάρχει δευτερογενής αγορά διαπραγμάτευσης με
αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ενδιάμεση αγοραπωλησία τους.
! 5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 6 Απριλίου πραγματοποιήθηκε νέο
άνοιγμα με δημοπρασία 5ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,60% -
έναντι επίσης 6,60% στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία της 12/01/1999 (στη
συγκεκριμένη δημοπρασία δεν χορηγήθηκε προμήθεια). Ως ημερομηνία διακανονισμού
ορίσθηκε η 13η Απριλίου 1999 (και λήξης η 15/01/2004), ενώ το προς διάθεση ποσό
ορίσθηκε στα 200 δισ. δρχ. (άνευ προμήθειας). Τελικά, το εξαγόμενο μεσοσταθμικό
επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,31%, επίπεδο χαμηλότερο τόσο από το επιτόκιο βάσης

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ημερομηνία Λήξης

Ονομαστική
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Απόδοση

στη Λήξη

Duration

(έτη)

26 Noεμβρίου 1999 11,00% 14,24% 0,56

31 Δεκεμβρίου 1999 10,70% 13,91% 0,65

28 Ιανουαρίου 2000 10,20% 9,71% 0,74

21 Μαρτίου 2000 9,80% 9,39% 0,88

31 Οκτωβρίου 2002 9,20% 9,23% 2,54

21 Μαρτίου 2004 8,90% 6,36% 4,00

19 Ιουνίου 2007 8,80% 6,22% 5,64

26 Μαρτίου 2008 8,60% 6,09% 6,40

26 Ιανουαρίου 2009 6,30% 5,94% 7,14

20 Μαϊου 2013 7,50% 6,19% 8,43

11 Ιανουαρίου 2014 6,50% 6,13% 9,31

Βάσει τιμών 02/04/99. Πηγή:  REUTERS

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 1999
29,30 Απριλίου & 3,4 Μαΐου: Αποταμιευτικά
ομόλογα
4 Μαΐου: 15ετή ομόλογα, 6,5%, άνοιγμα
11 Μαΐου: 10ετή ομόλογα, 6,3%, άνοιγμα
18 Μαΐου: 3ετή ομόλογα, 7,6%, άνοιγμα
25 Μαΐου: 12μηνα ΕΓΕΔ, αποταμιευτικά ομόλογα
1 Ιουνίου: 5ετή ομόλογα, 6,6%, άνοιγμα
8 Ιουνίου: 6μηνα ΕΓΕΔ
15 Ιουνίου: 3μηνα ΕΓΕΔ
22 Ιουνίου: 7ετή ομόλογα, 6,0%, άνοιγμα
29 Ιουνίου: 12μηνα ΕΓΕΔ, αποταμιευτικά ομόλογα



Investment Research & Analysis Journal

www.iraj.gr 2

(κουπόνι), όσο και από το προηγούμενο μεσοσταθμικό 6,75% της 12ης Ιανουαρίου ’99.
Το ύψος των προσφορών ανήλθε στα 338,4 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,7 φορές),
ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε 238,4 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας
διαμορφώθηκε στο 101,10 και η κατώτατη τιμή (δηλαδή η μικρότερη δυνατή τιμή που
επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 100,96.
! 7ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 20/04 πραγματοποιήθηκε άνοιγμα
με δημοπρασία επταετών ομολόγων σταθερού επιτοκίου 6,00%. Ως ημερομηνία
διακανονισμού ορίσθηκε η 23/04/99 (και λήξης η 19/02/2006). Το προς διάθεση ποσό
ορίσθηκε στα 200 δισ. δρχ.. Η δημοπρασία εξήγαγε μεσοσταθμικό επιτόκιο 6,07%
(έναντι 5,94% στο άνοιγμα της 16/02/1999 με κουπόνι 6,00%) με τη μέση σταθμική τιμή
να διαμορφώνεται στο επίπεδο 99,53 και την κατώτατη αποδεκτή τιμή στο 99,42. Στην
εν λόγω δημοπρασία προσφέρθηκαν κεφάλαια ύψους 432,8 δισ. δρχ. (με βαθμό
υπερκάλυψης 2,2x), ενώ το Δημόσιο αποδέχθηκε προσφορές ύψους 210,5 δισ. δρχ..
! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 27/04 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 29/04/1999 και το
ποσό έκδοσης ήταν 140 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
8,70% έναντι 8,75% την 30η Μαρτίου ’99 και τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα
168 δισ. δρχ. (έναντι προσφορών ύψους 306,3 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης
διαμορφώθηκε στις 2,2 φορές έναντι 2,25 στην προηγούμενη έκδοση της 30/03/99.

Η Διάρθρωση του Δημόσιου Χρέους
! Όσον αφορά στη διάρθρωση του συνολικού χρέους του Ελληνικού Δημοσίου,
βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων της 31ης Μαρτίου 1999, το εσωτερικό
χρέος ανερχόταν στο 77,8% και το εξωτερικό στο 22,2%. Το εσωτερικό χρέος
συνίστατο σε ομόλογα (70,5%), έντοκα γραμμάτια (16,6%) και δάνεια της Τράπεζας της
Ελλάδος (12,9%), ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των ομολόγων
ανήκει σε ξένους επενδυτές. Ο εξωτερικός δανεισμός είχε συναφθεί κατά 26,5% σε
γιεν, κατά 25,4% σε δολάρια, κατά 19,8% σε γερμανικά μάρκα, κατά 16% σε ευρώ, 4%
σε ελβετικά φράγκα και σε διάφορα άλλα νομίσματα (8,3%). Η σύνθεση του συνολικού
δανεισμού στο α’ τρίμηνο του 1999, αφορούσε κατά 85,7% εσωτερικό χρέος και κατά
14,3% εξωτερικό χρέος. Είναι φανερό ότι η πολιτική των οικονομικών αρχών έχει
προσανατολισθεί προς την επιμήκυνση της διάρκειας του εσωτερικού χρέους με την
προγραμματιζόμενη π.χ. έκδοση των 20ετών ομολόγων. Το σκεπτικό αυτής της στάσης
στηρίζεται στην προοπτική μείωσης των επιτοκίων – λόγω υιοθέτησης του ευρώ - με
αποτέλεσμα να επιτευχθούν ευνοϊκότερες πληρωμές τόκων στο μέλλον.

Οι Μελλοντικές Εξελίξεις του 1999
Με δεδομένη την κρίση της Γιουγκοσλαβίας αλλά και τις σχετικές παρενέργειές της
όταν αυτή θα εξομαλυνθεί πιθανώς στο μέλλον, η ελληνική αγορά ομολόγων δεν
αναμένεται να “γευτεί” έντονες συγκινήσεις αποκλιμάκωσης των επιτοκίων στο
άμεσο μέλλον. Στις ερχόμενες δημοπρασίες των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 1999, ο
στόχος των οικονομικών αρχών φέρεται να είναι η διατήρηση της ελαφράς πτωτικής
τάσης των μεσοσταθμικών επιτοκίων, ώστε να διασφαλισθούν οι θετικές προσδοκίες
και να διευκολυνθεί περαιτέρω το πρόγραμμα δανεισμού. Η πλειοψηφία των δεδομένων
συγκλίνει στο γεγονός ότι οι παραπάνω συνθήκες βελτίωσης θα καταστήσουν πιο
αισθητή την παρουσία τους στο β’ 6μηνο του τρέχοντος έτους και έως τότε δεν
αναμένεται να περιορισθεί ιδιαίτερα το στοιχείο των διακυμάνσεων, κυρίως στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπεραξίες που θα δημιουργηθούν θα είναι υψηλές και θα
προτρέπουν σε συντονισμένες ρευστοποιήσεις κερδοφόρων θέσεων.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 1999
!  Η πρώτη εβδομάδα του μήνα (5-8/4)
χαρακτηρίσθηκε από ένα αγοραστικό ενδιαφέρον για
ελληνικούς τίτλους με τα 10ετή ομόλογα (8,60%) να
κλείνουν ανοδικά στο 117,50 και με τα νέα 10ετή
(6,30%) να ανέρχονται στις 103,25 μονάδες. Η δεύτερη
εβδομάδα (13-16/4) παρουσίασε μία θετική εικόνα με
κινητικότητα τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους
επενδυτές (κατόπιν ευνοϊκών σχολίων των τελευταίων
για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς), με τη
σημαντικότερη άνοδο να εμφανίζεται στα παλαιότερα
10ετή (8,60%) τα οποία έφθασαν στο 118,20, ενώ τα
νεότερα 10ετή έκλεισαν στο 103,75. Η τρίτη εβδομάδα
(19-23/4) επηρεάσθηκε καθοριστικά από την κρίση της
Γιουγκοσλαβίας και τις πιθανολογούμενες επιδράσεις
της στην ελληνική οικονομία με αποτέλεσμα οι τίτλοι
8,60% να διαμορφωθούν στο 116,90 και οι τίτλοι
6,30% να υποχωρήσουν στο επίπεδο του 102,70.
Τέλος, η τέταρτη εβδομάδα του Απριλίου (26-30/4),
διακρίθηκε από μία σχετικά απρόσμενη ανάκαμψη των
τιμών, καθώς το μεν παλαιότερο 10ετές έκλεισε σε
εβδομαδιαία βάση – υψηλότερα - στο 117,80, το δε
νεότερο 10ετές ανατιμήθηκε κλείνοντας στο 103,80.

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

Ελλάδα 6,30% 26/01/2009 5,79%
Γερμανία 3,75% 04/01/2009 3,83% 196 198
Γαλλία 4,00% 25/04/2009 3,95% 183 186
Ιταλία 4,50% 01/05/2009 4,09% 170 173
Πορτογαλία 3,95% 15/07/2009 4,13% 166 169
Ισπανία 5,15% 30/07/2009 4,08% 171 172
Βρετανία 9,00% 13/10/2008 4,64% 119 120
ΗΠΑ 4,75% 15/11/2008 5,28% 51 52

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη βάσει τιμών 30/04/1999
Εύρη: Σε μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου


