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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
 

Οι Εξελίξεις του Απριλίου 2009 
 
 

 

�  Απώλειες κατέγραψαν οι τιµές των κρατικών οµολόγων στη Γερµανία και στις Ην. Πολιτείες τον Απρίλιο και 

αυξήθηκαν οι αποδόσεις τους, ιδιαίτερα των µακροπρόθεσµων αµερικάνικων τίτλων. Από τους κυριότερους λόγους που 

οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή ήταν η βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος στις χρηµαταγορές που οδήγησε τους επενδυτές 

σε λιγότερο ασφαλείς τοποθετήσεις, µετά τη δηµοσίευση οικονοµικών στοιχείων που κατέδειξαν οτι ο ρυθµός 

συρρίκνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας σε ορισµένες χώρες άρχισε να επιβραδύνεται. Επιπρόσθετα, οι ανησυχίες 

των επενδυτών σχετικά µε την µεγάλη προσφορά νέων τίτλων άσκησαν περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των 

τίτλων των παραπάνω χωρών. Αντίθετα, η βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος ευνόησε τους τίτλους ευρωπαϊκών χωρών 

µε χαµηλότερη πιστοληπτική φερεγγυότητα, µε αποτέλεσµα να υποχωρήσουν οι αποδόσεις τους και να µειωθούν αισθητά 

οι διαφορές τους έναντι των αντίστοιχων γερµανικών αποδόσεων. 

 

�  Στην Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η∆ΑΤ), οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων υποχώρησαν 

σηµαντικά τον Απρίλιο σε όλες τις διάρκειες, ακολουθώντας τις αντίστοιχες τάσεις των «περιφερειακών» αγορών της 

Ευρωζώνης, και επίσης υποχώρησαν σηµαντικά οι διαφορές των αποδόσεων µε τους γερµανικούς τίτλους αντίστοιχης 

διάρκειας. Ειδικότερα, η απόδοση του 30ετούς οµολόγου αναφοράς σηµείωσε τη µεγαλύτερη πτώση κατά 41 µονάδες 

βάσης (bps) σε 5,65% στα τέλη Απριλίου από 6,06% στα τέλη Μαρτίου, η απόδοση του 3ετούς οµολόγου αναφοράς 

υποχώρησε κατά 33 bps σε 3,48% από 3,81% και η απόδοση του 10ετούς οµολόγου αναφοράς µειώθηκε κατά 40 bps 

(αποτέλεσµα στρογγυλοποίησης) σε 5,35% από 5,74%. Ως εκ τούτου, η µέση µηνιαία διαφορά απόδοσης µεταξύ του 

ελληνικού 10ετούς οµολόγου αναφοράς και του αντίστοιχου γερµανικού υποχώρησε σηµαντικά στα 232 bps τον Απρίλιο 

από 280 bps το Μάρτιο. Τέλος, η κλίση της καµπύλης των αποδόσεων µειώθηκε στα τέλη του µήνα, καθώς η διαφορά 

απόδοσης µεταξύ του 30ετούς και του 3ετούς τίτλου αναφοράς µειώθηκε στα 217 bps από 225 bps στα τέλη του 

προηγούµενου µήνα. 

 

�  Οι τιµές των τίτλων αναφοράς αυξήθηκαν αισθητά, κυρίως στις µακροπρόθεσµες διάρκειες, µε τη τιµή του 30ετούς 

οµολόγου να καταγράφει τη µεγαλύτερη άνοδο σε 84,69 στα τέλη Απριλίου από 79,62 στα τέλη Μαρτίου. Η τιµή του 

10ετούς οµολόγου αναφοράς αυξήθηκε σε 104,96 στις 30 Απριλίου από 101,88 στις 31 Μαρτίου, ενώ η τιµή του 3ετούς 

οµολόγου ανήλθε σε 102,20 από 101,34 αντίστοιχα.  

 

�  Η αξία των συναλλαγών στην Η∆ΑΤ το µήνα αυτό διαµορφώθηκε σε 12,31 δισ. ευρώ από 16,24 το Μάρτιο και 17,68 

δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2008. Η µέση ηµερήσια αξία συναλλαγών διαµορφώθηκε σε 616 εκ. ευρώ από 812 εκ. ευρώ 

τον προηγούµενο µήνα. Το µεγαλύτερο ποσοστό συναλλαγών συγκέντρωσαν το 10ετές και το 5ετές οµόλογο αναφοράς 

καταγράφοντας το καθένα συναλλαγές αξίας 3,3 δισ. ευρώ. Τέλος, από τις 2.360 εντολές που εκτελέσθηκαν στην Η∆ΑΤ 

το 61,7% αφορούσε σε εντολές αγοράς και το 38,3% σε εντολές πώλησης.  

 

Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 

 
 

 


