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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Οι Εξελίξεις του Απριλίου 2000

Οι προοπτικές των ελληνικών κρατικών τίτλων στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων
παρέμειναν σε γενικές γραμμές ευνοϊκές με τις τιμές στη δευτερογενή αγορά να συμπεριφέρονται με
σταθεροποιητικές έως ελαφρώς ανοδικές τάσεις και την πρωτογενή αγορά των δημοπρασιών να
εξάγει γενικά ικανοποιητικά αποτελέσματα σε επίπεδο μεσοσταθμικών επιτοκίων. Από την άλλη
πλευρά, οι συμμετέχοντες φαίνονται να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις βραχυπρόθεσμες
δυνατότητες της εγχώριας αγοράς και να αξιολογούν την εκάστοτε πιθανότητα αποκόμισης
υπεραξιών στο άμεσο μέλλον.

!  Σε σταθερό θετικό κλίμα κινήθηκε η ελληνική αγορά ομολόγων στη διάρκεια του Απριλίου 2000, παρά τις
αρνητικές συγκυρίες γύρω από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς. Η τελευταία δεν έδειξε
να επιδρά σε μεγάλο βαθμό στη συμπεριφορά των ελληνικών τίτλων, αφού οι τιμές τους στη δευτερογενή αγορά σημείωσαν
νέα υψηλά επίπεδα έτους στη διάρκεια του εξεταζόμενου μήνα. Ειδικότερα, βάσει μιας συνοπτικής ιστορικής ανασκόπησης,
το 10ετές ομόλογο (με κουπόνι 6,30%) κινήθηκε από την περιοχή του 97,59 (τιμή που ισοδυναμούσε με απόδοση στη λήξη,
yield to maturity, γύρω από το 6,66%) στα μέσα του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, στην περιοχή του 100,80 (τιμή που
ισοδυναμούσε με απόδοση στη λήξη, yield to maturity, γύρω από το 6,18%) στα τέλη Μαρτίου ’00, και αμέσως μετά σε
επίπεδα που άγγιξαν τις 101,92 μονάδες στις 11/04/00 (με αποτέλεσμα η απόδοση στη λήξη να υποχωρήσει περίπου στο
6,01%). Στη θετική πορεία των ομολόγων συνέβαλαν τόσο το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 9ης Απριλίου με
την εξαγωγή ισχυρής κυβέρνησης με κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όσο και η υποψηφιότητα περί σταδιακής μετάταξης
της ελληνικής αγοράς ομολόγων στους δείκτες των ξένων επενδυτικών οίκων για τις ανεπτυγμένες αγορές, από τους
αντίστοιχους δείκτες των αναδυόμενων αγορών που βρίσκεται σήμερα. Σε γενικές γραμμές, η αξία των συναλλαγών στη
δευτερογενή αγορά κύλησε σε ικανοποιητικά επίπεδα με ορισμένες συνεδριάσεις να παρουσιάζονται ιδιαίτερα κινητικές
(κυρίως μετά το πέρας των βουλευτικών εκλογών), ενώ παράλληλα γινόταν φανερή η συμμετοχή τόσο των εγχωρίων όσο και
των ξένων επενδυτών στις πραγματοποιούμενες συναλλαγές. Οι εκδόσεις και οι δημοπρασίες τίτλων που έλαβαν χώρα στη
διάρκεια του Απριλίου χαρακτηρίσθηκαν από θετικά αποτελέσματα και ενίσχυσαν την ψυχολογία της αγοράς για την
επερχόμενη σταθεροποίηση των επιτευχθέντων μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Συνολικά, στη διάρκεια του Απριλίου, οι
επενδυτικές προσδοκίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας φάνηκαν να βελτιώνονται
σημαντικά, καθώς η μείωση των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου οδήγησε με τη σειρά της σε νέα
αποκλιμάκωση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά, από μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι Εκδόσεις του Απριλίου 2000
! 3ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 4 Απριλίου πραγματοποιήθηκε δημοπρασία ομολόγων 3ετούς
διάρκειας, με κουπόνι επιτοκίου 5,90% (άνευ χορήγησης προμήθειας). Η ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε στις
07/04/00 και το προς διάθεση ποσό ήταν ύψους 200 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,99%
έναντι 6,37% στη προηγούμενη δημοπρασία του Φεβρουαρίου 2000, με τη μέση τιμή στο 99,710 και την κατώτατη στο
99,705. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε πόρους της τάξεως των 240 δισ. δρχ. έναντι συνολικών προσφορών 955 δισ. δρχ.
(βαθμός υπερκάλυψης 4,78 φορές έναντι 4,64 φορές στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία).

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς 26/04 Εύρoς 31/03

Ελλάδα 6,30% 29/01/2009 6,13%
Γερμανία 5,38% 04/01/2010 5,34% 79 96
Γαλλία 5,50% 25/04/2010 5,45% 68 84
Ιταλία 4,25% 01/11/2009 5,61% 52 67
Πορτογαλία 5,85% 20/05/2010 5,63% 50 66
Ισπανία 4,00% 31/01/2010 5,56% 57 73
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,33% 80 94
Η.Π.Α. 6,50% 15/02/2010 6,11% 02 12

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 26/04/2000.   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.
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!  Ετήσια ΕΓΕΔ Την Τρίτη 11/04/00 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η
ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 14/04/00 και το ποσό έκδοσης ήταν 40 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε στο 6,35% έναντι 6,65% στη δημοπρασία του Μαρτίου ’00 και τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 48
δισ. δρχ. (έναντι προσφορών 168 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης διαμορφώθηκε στις 4,20x έναντι 3,48x στην
προηγούμενη έκδοση της 29/02/00.
!  10ετή Ευρωομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 18 Απριλίου πραγματοποιήθηκε νέο άνοιγμα με δημοπρασία 10ετών
ευρωομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,00%. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 21η Απριλίου 2000, ενώ
το προς διάθεση ποσό ορίσθηκε αρχικά στο επίπεδο των 300 δισ. δρχ.. Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε στο 6,06%, επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από το επιτόκιο βάσης (κουπόνι) της τάξεως του 6,00%. Το
ύψος των προσφορών ανήλθε στα 782 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 2,61x), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε
συνολικά κεφάλαια ύψους 360 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 99,555 και η κατώτατη τιμή (η
μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 99,450. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη
δημοπρασία αποτελεί τη συνέχεια του ευρωομολόγου, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που εξέδωσε τον περασμένο Φεβρουάριο το
Ελληνικό Δημόσιο. Απώτερος στόχος αυτής της κίνησης είναι το συνολικό αντληθέν ποσό να ανέλθει με διαδοχικά ανοίγματα
στο επίπεδο των 5 δισ. ευρώ και παράλληλα να εισέλθει η Ελλάδα στο Διευρωπαϊκό Σύστημα Αγοράς Ομολόγων.

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων τον Απρίλιο 2000
!  Με ελαφρώς ανοδικές τάσεις των τιμών των ομολόγων ξεκίνησε η πρώτη εβδομάδα του μήνα (03-07/04/00), με τα
μεν παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%) να κλείνουν στο 115,11 (εβδομαδιαία μεταβολή +0,31%) και τα νέα 10ετή
(6,30%) να κυμαίνονται στις 101,16 μονάδες (+0,36%). Κατά τη δεύτερη εβδομάδα (10-14/04/00), διατηρήθηκαν οι
ανοδικές τάσεις στην αγορά, καθώς τα μεν παλαιότερα 10ετή (8,60%) κατέγραψαν εβδομαδιαία άνοδο της τάξεως του
0,22% (έφθασαν στο 115,36 αφού πρώτα σημείωσαν υψηλό έτους αγγίζοντας το 115,96 στα μέσα της εβδομάδας ), τα δε
νεότερα (6,30%), τα οποία επίσης επέτυχαν νέο υψηλό έτους στα μέσα της εβδομάδας (101,92), εμφάνισαν εβδομαδιαία
αύξηση κατά 0,13% κλείνοντας στο 101,29. Η τρίτη εβδομάδα (17-21/04/00) χαρακτηρίστηκε από πτωτικές τάσεις στις
τιμές των ομολόγων λόγω μιας επιχειρούμενης διορθωτικής κίνησης από τα υψηλά της προηγούμενης εβδομάδας. Οι
ομολογιακοί τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 115,29 (-0,58%) και οι τίτλοι 6,30% μειώθηκαν κατά 0,06% σε
εβδομαδιαία βάση, ισορροπώντας στο επίπεδο του 101,23. Κατά την τελευταία εβδομάδα του μήνα (24-27/04/00), οι
τάσεις στην αγορά ομολόγων διατηρήθηκαν σταθεροποιητικές. Το 10ετές 8,60% έκλεισε στο 115,32 (με εβδομαδιαία
μεταβολή +0,03%) και το νεότερο 10ετές διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 101,40, αυξημένο κατά 0,17% σε εβδομαδιαία
βάση.

Μελλοντικές Εκδόσεις Εταιρικών Ομολόγων & Τίτλων Δ.Ε.Κ.Ο.
!  Αυξημένη κινητικότητα αναμένεται να παρατηρηθεί στο μέλλον γύρω από τις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων τόσο
από εισηγμένες όσο και από μη εισηγμένες επιχειρήσεις, ενώ όπως τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν, στο
Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του 2000 υπάρχουν σχέδια χρηματοδότησής τους μέσω έκδοσης ομολόγων, κυρίως
από τις μεγάλες Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο.).
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