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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ           Μάιος 1998

Μεγαλύτερο το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών μετά τη Σύνοδο της Ο.Ν.Ε.
Εναρξη της ηλεκτρονικής δευτερογενούς αγοράς ομολόγων

Θετικές ήταν οι ευρύτερες εξελίξεις στην ελληνική αγορά ομολόγων στη διάρκεια του
Μαϊου καθώς προωθήθηκε ομαλά και με τελική επιτυχία το πρόγραμμα δανεισμού
του ελληνικού Δημοσίου εν μέσω πολλών (5 συνολικά) εκδόσεων τίτλων. Οι
δημοπρασίες των πολυετών ομολόγων ήταν ίσως ιδιαίτερα κρίσιμες καθώς τα
εξαγόμενα επιτόκια θα αποτελόυσαν τα βαρόμετρα της καμπύλης των επιτοκίων στην
Ελλάδα, ενώ ανάλογης σημασίας ήταν και η έκδοση των ετησίων ΕΓΕΔ στα τέλη του
εξεταζόμενου μήνα. Τέλος, οι ξένοι επενδυτές με τη συμμετοχή τους στις εν γένει
εξελίξεις τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς αγοράς, φάνηκαν σταθεροί
στην προσδοκία τους περί σύγκλισης των επιτοκίων και επίτευξης υψηλών κερδών
στο μέλλον.

Οι Εκδόσεις του Απριλίου 1998
Τρίμηνα & Εξάμηνα ΕΓΕΔ  Τη Δευτέρα 4 Μαϊου πραγματοποιήθηκε δημοπρασία
πώλησης εντόκων γραμματίων με ημερομηνία έκδοσης (και διακανονισμού) 6/5/98 και
προς διάθεση ποσά 70 δισ. δρχ. για τα 3μηνα και 50 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 10,80% για
τα 3μηνα (έναντι 10,70% στην αμέσως προηγούμενη έκδοση στις 14/4/1998) και
11,30% για τα 6μηνα ΕΓΕΔ (έναντι επίσης 11,30% στην προηγούμενη δημοπρασία
στις 14/4/1998). Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ήταν τελικά της τάξεως των 128,5 δισ.
δρχ.. Καθώς, οι προσδοκίες ήταν για χαμηλότερα επιτόκια έναντι των αμέσως
προηγούμενων εκδόσεων, η συγκεκριμένη δημοπρασία κατέδειξε σε ένα βαθμό την
ανελαστικότητα των αγοραστών στις βραχυχρόνιες (και ασφαλώς πιο «ρευστές»)
χρονικές περιόδους.
10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Τη Δευτέρα 11 Μαϊου πραγματοποιήθηκε
άνοιγμα της έκδοσης των 10ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 8,60%
της 26/3/1998 (προμήθεια 1,10%). Ημερομηνία ανοίγματος και διακανονισμού των
τίτλων καθορίσθηκε η 13η Μαϊου 1998 και λήξης η 26η Μαρτίου 2008, ενώ οι
συμμετέχοντες στη δημοπρασία που θα είχαν επιτυχείς προσφορές θα κατέβαλαν
δεδουλευμένους τόκους 47 ημερών για το χρονικό διάστημα από 26/3/1998 έως
13/5/1998. Το ποσό προς δημοπρασία καθορίσθηκε στο ύψος των 220 δισ. δρχ. ενώ οι
σχετικές προσδοκίες «μιλούσαν» περί αυξημένου αγοραστικού ενδιαφέροντος που
ενδεχομένως θα διαμόρφωνε τη μέση τιμή της πρωτογενούς αγοράς στο 105-106,
δηλαδή κοντά σε εκείνη της δευτερογενούς αγοράς (γύρω από το 106). Το εξαγόμενο
μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο επίπεδο του 7,80% (μέση τιμή
105,44) έναντι 7,90% που ήταν το προηγούμενο μέσο επίπεδο στο πρώτο άνοιγμα του
Μαρτίου 1998. Οι προσφορές ανήλθαν στα 422 δισ. δρχ. ενώ το Υπουργείο
Οικονομικών άντλησε τελικά πόρους ύψους 240,8 δισ. δρχ..
15ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Τη Δευτέρα 18 Μαϊου πραγματοποιήθηκε η
πρώτη δημοπρασία πώλησης ομολόγων 15ετούς διάρκειας (υπό μορφή άυλων τίτλων)
με ημερομηνία έκδοσης 20/05/98. Το προς διάθεση ποσό ήταν ύψους 100 δισ. δρχ., ενώ
δεν χορηγήθηκε προμήθεια στους συμμετέχοντες στη δημοπρασία. Το επιτόκιο βάσης
ορίσθηκε στο 7,50% (σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου) και το εξαγόμενο
μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,70% (μέση τιμή 98,08), δηλαδή λίγο
χαμηλότερα από την απόδοση των 10ετών τίτλων («συντηρώντας» την αρνητική κλίση
της καμπύλης επιτοκίων στις μεγαλύτερες χρονικές διάρκειες). Οι προσφορές
διαμορφώθηκαν στα 323,6 δισ. δρχ., ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε τελικά
κεφάλαια ύψους 108,3 δισ. δρχ. περίπου. Επισημαίνεται ότι η κίνηση του κράτους να
εκδόσει για πρώτη φορά ομόλογα τόσο μεγάλης χρονικής διάρκειας είχε μεταξύ των
άλλων διερευνητικό χαρακτήρα ώστε να «ανιχνευθεί» η διάθεση των ξένων κυρίως
θεσμικών επενδυτών να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους έκδοση. Από την άλλη
πλευρά, οι οικονομικές αρχές πιθανόν να εξετάσουν την έκδοση ακόμη μεγαλύτερων σε
χρονική διάρκεια ομολόγων εάν η διάθεση του 15ετούς τίτλου αποδειχθεί επιτυχής σε
ένα χρονικό σημείο στο μέλλον.
3ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Τη Δευτέρα 25 Μαϊου 1998 πραγματοποιήθηκε
δημοπρασία πώλησης ομολόγων 3ετούς διάρκειας (υπό μορφή άυλων τίτλων) με τους
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26 Noεμβρίου 1999 11.00% 10,76% 1,26

31 Δεκεμβρίου 1999 10.70% 10.16% 1,36

28 Ιανουαρίου 2000 10.20% 10.26% 1,43

21 Μαρτίου 2000 9.80% 10.32% 1,56

21 Μαρτίου 2002 9.20% 9.29% 3,05

31 Οκτωβρίου 2002 9.20% 9.31% 3,34

21 Μαρτίου 2004 8.90% 8.51% 4,35

19 Ιουνίου 2007 8.80% 7,80% 5,75

26 Μαρτίου 2008 8.60% 7.76% 6,50

20 Μαίου 2013 7,50% 7,65% 8,76
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Θετικές ήταν οι ευρύτερες εξελίξεις στην ελληνική αγορά
ομολόγων στη διάρκεια του Μαϊου καθώς προωθήθηκε
ομαλά και με τελική επιτυχία το πρόγραμμα δανεισμού του
ελληνικού Δημοσίου εν μέσω πολλών (5 συνολικά)
εκδόσεων τίτλων. Οι δημοπρασίες των πολυετών ομολόγων
ήταν ίσως ιδιαίτερα κρίσιμες καθώς τα εξαγόμενα επιτόκια
αναμένονταν να αποτελέσουν τα βαρόμετρα της καμπύλης
των επιτοκίων στην Ελλάδα, ενώ ανάλογης σημασίας ήταν
και η έκδοση των ετησίων ΕΓΕΔ προς τα τέλη του
εξεταζόμενου μήνα. Τέλος, οι ξένοι επενδυτές με τη
συμμετοχή τους στις εν γένει εξελίξεις τόσο της
πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς αγοράς φάνηκαν
σταθεροί στην προσδοκία τους περί σύγκλισης των
επιτοκίων και επίτευξης υψηλών κεφαλαιακών κερδών στο
μέλλον.
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Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς. Ως ημερομηνία έκδοσης των τίτλων ορίσθηκε η
20ή/05/98 και το επιτόκιο βάσης τοποθετήθηκε στο επίπεδο του 9,70%. Το προς διάθεση
ποσό ήταν ύψους 60 δισ. δρχ., ενώ δεν χορηγήθηκε προμήθεια στους συμμετέχοντες στη
δημοπρασία. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,65% (έναντι 10,06%
στην αμέσως προηγούμενη έκδοση του Οκτωβρίου του 1997) με τη μέση τιμή στο
100,11. Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε τελικά πόρους της τάξεως των 63 δισ. δρχ. έναντι
συνολικών προσφορών 238 δισ. δρχ..
Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Παρασκευή 29 Μαϊου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας με τη συμμετοχή των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. Η ημερομηνία
έκδοσης ορίσθηκε στις 2/6/1998, η προμήθεια που χορηγήθηκε ήταν 0,45%, ενώ το
ποσό έκδοσης 180 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο
11,30% έναντι 11,10% της 27ης Απριλίου και τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν
στα 201,7 δισ. δρχ. (έναντι συνολικών προσφορών ύψους 270 δισ. δρχ.). Ο δείκτης
υπερκάλυψης της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 1,5 έναντι 1,4 στην αμέσως προηγούμενη
έκδοση της 27ης Απριλίου. Η τάση του μεσοσταθμικού επιτοκίου κατέδειξε μεταξύ των
άλλων τόσο την ανελαστικότητα (ως προς τη μείωση των αποδόσεων) στις
βραχυπρόθεσμες περιόδους, όσο και τη μεγαλύτερη προτίμηση των επενδυτών για
μακροπρόθεσμους τίτλους.

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Αγοράς Ομολόγων
Στις 6 Μαϊου κηρύχθηκε η έναρξη της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων με τη
συμμετοχή 39 τραπεζών και 9 πιστωτικών ιδρυμάτων στο ρόλο των Βασικών
Διαπραγματευτών και εν μέσω προσδοκιών περί αύξησης της ρευστότητας και
διεύρυνσης της διαφάνειας των συναλλαγών. Ως γνωστόν θα υπάρχουν ουσιαστικά 2
δευτερογενείς αγορές, εκ των οποίων η μία θα είναι της Τράπεζας της Ελλάδος (η
λεγόμενη «χονδρική» αγορά – σύστημα OTC, όπου η μικρότερη πράξη θα είναι ύψους
500 εκατ. δρχ. ή πολλαπλασίων ποσών) και η άλλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
(η λεγόμενη «λιανική» αγορά, όπου οι πράξεις θα είναι χαμηλότερες των 500 εκατ.
δρχ.). Στις δύο αυτές αγορές, η διαπραγμάτευση των κρατικών τίτλων θα υλοποιείται
ηλεκτρονικά, ενώ η εκκαθάριση και ο συμψηφισμός των πράξεων θα
πραγματοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν
δύο τιμές, οι οποίες όμως όσο η ρευστότητα της συνολικής αγοράς θα βελτιώνεται, θα
συγκλίνουν μεταξύ τους. Ασφαλώς η αντιπροσωπευτικότερη των δύο αγορών θα
είναι η «χονδρική» αγορά της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς σε αυτήν θα
διακινούνται τα υψηλότερα κεφάλαια και θα παρουσιάζεται κατά τα φαινόμενα
σταθερότερο συναλλακτικό ενδιαφέρον. Οι πρώτες συνέπειες που θα επέλθουν από τη
λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων είναι σύμφωνα με τις πρώτες
εκτιμήσεις οι ακόλουθες: (α) Η αποτίμηση των χαρτοφυλακίων ομολόγων θα γίνεται
πλέον στην τρέχουσα τιμή (μιας εκ των δύο αγορών, γεγονός που ίσως δημιουργήσει
σοβαρές διαφοροποιήσεις στα εξαγόμενα στοιχεία), (β) Μέσω της δευτερογενούς (και
ιδιαίτερα της «λιανικής») αγοράς τίτλων θα αποτυπώνονται ρεαλιστικότερα οι
προσδοκίες του επενδυτικού κοινού για την πορεία των επιτοκίων (ενώ μέχρι
σήμερα μόνον η πρωτογενής αγορά μπορούσε να προσφέρει ορισμένες ενδείξεις
μελλοντικών προσδοκιών) και (γ) Η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών θα
διευρύνει τη ρευστότητα της αγοράς και θα μειώσει τα παρατηρούμενα εύρη τιμών
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξετάζει έναν κανονισμό βάσει του οποίου οι
αλλοδαποί επενδυτές μιας χώρας της Ε.Ε. θα
φορολογούνται για τις επενδύσεις τους σε ομόλογα και
άλλους συναφείς τίτλους (εκτός μετοχών) της
συγκεκριμένης αυτής χώρας. Ο φορολογικός
συντελεστής θα είναι της τάξεως του 15-20% σύμφωνα
με τις αρχικές εκτιμήσεις.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 1998
2 Ιουνίου: Ανοιγμα 7ετών ομολόγων 8,7% (8/4/98), 180
δισ. δρχ..
9 Ιουνίου: Δημοπρασία 3μηνων και 6μηνων ΕΓΕΔ.
15 Ιουνίου: Δημοπρασία ομολόγων 5ετούς διάρκειας
σταθερού επιτοκίου.
22 Ιουνίου: Δημοπρασία ομολόγων 3ετούς διάρκειας
σταθερού επιτοκίου.
29 Ιουνίου: Δημοπρασία 12μηνων ΕΓΕΔ.

[Για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 1998, οι δανειακές
ανάγκες του Δημοσίου υπερβαίνουν σημαντικά τα 6 τρισ.
δρχ., γεγονός που θα υποχρεώσει μάλλον το ελληνικό
κράτος να δανεισθεί περίπου 1 τρισ. δρχ. κάθε μήνα.
Ανάλογο ήταν και το πρώτο εξάμηνο του 1998, στο οποίο
τα δανεισθέντα κεφάλαια ανέρχονται στα 6,6 τρισ. δρχ..
Κρίσιμος μήνας θα είναι επίσης ο Σεπτέμβριος ‘98, στη
διάρκεια του οποίου οι συνολικές δανειακές ανάγκες που
προέρχονται μόνο από τις λήξεις ΕΓΕΔ, εκτιμούνται στα
2,4 τρισ. δρχ.. Ο εξωτερικός δανεισμός θα είναι μηδενικός
εκτός απροόπτου στους ερχόμενους μήνες, καθώς μέχρι
σήμερα έχουν αντληθεί κεφάλαια ύψους 1 δισ. δρχ.].

Το αγοραστικό ενδιαφέρον που παρατηρήθηκε για
κρατικούς τίτλους μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ο.Ν.Ε.
στις αρχές Μαϊου προήλθε σε σημαντικό βαθμό από
ξένους επενδυτές και έδειξε να συνεχίζεται και στο
υπόλοιπο μέρος του μήνα εν μέσω μιας ισχυρής δραχμής
και ενός κλίματος ευρύτερης εμπιστοσύνης απέναντι στις
επιλογές του οικονομικού επιτελείου. Το γεγονός αυτό
βοήθησε καθοριστικά στη διάθεση των 5 εκδόσεων
τίτλων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Μαϊου
(αποτέλεσε την πιο δραστήρια σε δημοπρασίες περίοδο
του 1998) διατηρώντας μάλιστα ισχυρό αγοραστικό
ενδιαφέρον για τους μακροχρόνιους τίτλους (με
αποτέλεσμα να μην υπάρξει διάθεση ομολόγων
κυμαινόμενου επιτοκίου, όπου το ελληνικό Δημόσιο θα
έπρεπε να καταβάλλει ένα spread πάνω από την απόδοση
του ετησίου ΕΓΕΔ).


