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Παρασκευή 9 Ioυνίου 2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Οι Εξελίξεις του Μαΐου 2000

Κατά τον τελευταίο μήνα πριν την τελική αποδοχή της υποψηφιότητας της Ελλάδας ως το 12ο
μέλος της Ο.Ν.Ε. που θα λάβει χώρα στα μέσα Ιουνίου στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας, τα
ελληνικά ομόλογα χαρακτηρίσθηκαν σε γενικές γραμμές από ήπιες εξελίξεις, τόσο στην πρωτογενή
όσο και στη δευτερογενή αγορά, προεξοφλώντας μία ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή που τυπικά
αλλά και ουσιαστικά διανοίγεται για την εθνική οικονομία.

!  Με μικτές τάσεις κύλησε ο μήνας Μάιος στην ελληνική αγορά ομολόγων. Aπό τη μια πλευρά στον τομέα των
δημοπρασιών (πρωτογενούς αγοράς) υπήρξε ικανοποιητικό ενδιαφέρον προσφορών και οι τιμές διαμορφώθηκαν
κοντά στα επίπεδα της δευτερογενούς αγοράς, ενώ από την άλλη πλευρά στη δευτερογενή αγορά υπήρξαν τάσεις
σχετικής διεύρυνσης του εύρους μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού 10ετούς ομολόγου. Η τελευταία εξέλιξη
προήλθε από τη διεύρυνση των αποδόσεων και άλλων χωρών της Ευρωζώνης σε σχέση με τις αντίστοιχες γερμανικές
και όχι σε τυχόν οικονομικά στοιχεία που αφορούσαν την Ελλάδα. Η διεθνής συγκυρία δεν ήταν βέβαια η πλέον
ικανοποιητική για τους ελληνικούς τίτλους λόγω ενός περιβάλλοντος έντονων προσδοκιών περί ανόδου των επιτοκίων, το
οποίο συνδυαζόμενο με μία ανοδική συμπεριφορά στις ισοτιμίες του δολαρίου (και με τις επακόλουθες πιέσεις στη δραχμή)
έδειχνε να “τοποθετεί” σε συγκριτικά λιγότερο πλεονεκτική θέση τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Καθώς η ένταξη της Ελλάδας στην
Ο.Ν.Ε. θεωρείται εκ των πραγμάτων δεδομένη, η ελληνική αγορά κρατικών τίτλων αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέλος της
αντίστοιχης ευρωπαϊκής και οι εκάστοτε διακυμάνσεις κυρίως των γερμανικών τίτλων έχουν φυσιολογικό πλέον αντίκτυπο
στην εν γένει συμπεριφορά των ελληνικών ομολόγων. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι στη διάρκεια του Μαΐου υπήρξαν
περιστάσεις κατά τις οποίες η εμφανιζόμενη αδυναμία στα γερμανικά ομόλογα μεταδιδόταν με ταυτόχρονες αλληλεπιδράσεις
στους αντίστοιχους ελληνικούς τίτλους διευρύνοντας παράλληλα το εύρος των αποδόσεων. Σε γενικές γραμμές, στις
δημοπρασίες του εξεταζόμενου μήνα υπήρξε ικανοποιητικό ενδιαφέρον συμμετοχής, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο
εξακολούθησε να δίνει μεγαλύτερο βάρος στη διάθεση μακροπρόθεσμων τίτλων (όπως άλλωστε φάνηκε από το ύψος των
εκδόσεων). Σημειώνεται ότι σήμερα το μακροχρόνιο χρέος της Ελλάδας αξιολογείται στο “A2” από το διεθνή οίκο
αξιολόγησης Μoody’s, ενώ δεν αποκλείεται μέσα στους ερχόμενους μήνες να υλοποιηθεί μια σειρά αναβαθμίσεων των
ελληνικών ομολόγων από τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους, αναβαθμίσεις οι οποίες ενδεχομένως θα πρέπει να
προεξοφληθούν σε ένα βαθμό από τους συμμετέχοντες στην εγχώρια αγορά. Βέβαια όλα αυτά θα προσδιορίσουν τις
μελλοντικές εξελίξεις σε στενή όμως σχέση με το περιβάλλον των διεθνών επιτοκίων, το οποίο προς το παρόν δεν αποτελεί
“ιδιαίτερο σύμμαχο” στην πορεία των τιμών.

Οι Εκδόσεις του Μαΐου 2000
!  Διάθεση Αγρομετόχων  Στις 9-12/05 πραγματοποιήθηκε διάθεση αγρομετόχων με δημόσια εγγραφή με ποσό
εκκίνησης ύψους 200.000.000 εκατ. δρχ.. Τα αγρομέτοχα αποτιμώνται σε δραχμές, είναι 3ετούς διάρκειας,
βαθμολογούνται με “A2” από τη Moody’s και δύνανται να ανταλλαγούν με μετοχές της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία
πρόκειται να εισαχθεί στο μέλλον στο Χ.Α.Α.. Το τελικό ποσό άντλησης διαμορφώθηκε τελικά στα 230 δισ. δρχ..
!  20ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 9 Μαΐου έγινε άνοιγμα της έκδοσης 20ετών ομολόγων σταθερού
ονομαστικού επιτοκίου 6,50% μεταξύ των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς άνευ χορήγησης προμήθειας. Ημερομηνία
έκδοσης των τίτλων καθορίσθηκε η 22/10/99, διακανονισμού η 12/05/00 και λήξης η 22/10/2019.

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς 30/05 Εύρoς 26/04

Ελλάδα 6,00% 19/05/2010 6,07%
Γερμανία 5,25% 04/07/2010 5,20% 87 79
Γαλλία 5,50% 25/04/2010 5,38% 69 68
Ιταλία 4,25% 01/11/2009 5,57% 50 52
Πορτογαλία 5,85% 20/05/2010 5,59% 48 50
Ισπανία 4,00% 31/01/2010 5,49% 58 57
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,24% 83 80
Η.Π.Α. 6,50% 15/02/2010 6,34% -27 02

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 30/05/2000.   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.
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Το ποσό προς δημοπρασία ορίσθηκε στο ύψος των 200 δισ. δρχ. (έναντι 240 δισ. δρχ. στην προηγούμενη δημοπρασία του
Μαρτίου 2000). Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 6,37% (έναντι 6,46% στη
δημοπρασία της 07/03/00) με τη μέση σταθμική τιμή στο επίπεδο του 101,358 (έναντι 100,348 στην προηγούμενη
δημοπρασία). Οι προσφορές ανήλθαν στα 298,5 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,49 φορές) έναντι 393,5 δισ. δρχ. στις
07/03/00 (βαθμός υπερκάλυψης 1,64), ενώ από την εν λόγω δημοπρασία το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε κεφάλαια
τελικού ύψους 212 δισ. δρχ..
!  Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 16/05/00 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η
ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 19/05/00 και το ποσό έκδοσης ήταν 40 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε στο 6,39% έναντι 6,35% στη δημοπρασία του Απριλίου ’00 και τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 48
δισ. δρχ. (έναντι προσφορών 131,8 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης διαμορφώθηκε στις 3,29x έναντι 4,20x στην
προηγούμενη έκδοση της 11/04/00.
!  5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 23 Μαΐου πραγματοποιήθηκε νέα έκδοση με δημοπρασία 5ετών
ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 5,95%. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 26η Μαΐου 2000, ενώ το
προς διάθεση ποσό ορίσθηκε στο επίπεδο των 200 δισ. δρχ.. Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
6,35%, επίπεδο υψηλότερο από το επιτόκιο βάσης (κουπόνι) της τάξεως του 5,95%, αλλά και από το προηγούμενο
μεσοσταθμικό επιτόκιο, 6,04%, της δημοπρασίας του Μαρτίου 2000. Το ύψος των προσφορών ανήλθε στα 370 δισ. δρχ.
(βαθμός υπερκάλυψης 1,85x), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε συνολικά κεφάλαια ύψους 224 δισ. δρχ.. Η μέση
τιμή της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 98,342 και η κατώτατη τιμή (η μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να
εισπράξει το Δημόσιο) στο 98,27.

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων το Μάιο 2000
!  Με πτωτικές τάσεις των τιμών των ομολόγων ξεκίνησε η πρώτη εβδομάδα του μήνα (01-05/05/00), με τα μεν
παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%) να κλείνουν στο 114,61 (εβδομαδιαία μεταβολή -0,62%) και τα νέα 10ετή (6,30%) να
κυμαίνονται στις 100,05 μονάδες (-1,33%). Κατά τη δεύτερη εβδομάδα (08-12/05/00), παρατηρήθηκαν ελαφρώς
ανοδικές τάσεις στην αγορά, καθώς τα μεν παλαιότερα 10ετή (8,60%) κατέγραψαν εβδομαδιαία άνοδο της τάξεως του
0,23% (έφθασαν στο 114,87), τα δε νεότερα (6,30%), εμφάνισαν εβδομαδιαία αύξηση κατά 0,21% κλείνοντας στο 100,26.
Η τρίτη εβδομάδα (15-19/05/00) χαρακτηρίστηκε από πτωτικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων. Οι ομολογιακοί τίτλοι
8,60% διαμορφώθηκαν στο 114,13 (-0,64%) και οι τίτλοι 6,30% μειώθηκαν κατά 0,67% σε εβδομαδιαία βάση,
ισορροπώντας σε επίπεδα κάτω των 100 (99,59). Η τέταρτη εβδομάδα του μήνα (22-26/05/00) χαρακτηρίστηκε από
ανοδικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων αντιδρώντας στη συνεχή πτώση των τελευταίων εβδομάδων. Οι ομολογιακοί
τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 115,23 παρουσιάζοντας άνοδο της τάξεως του 0,96% και οι τίτλοι 6,30% ενισχύθηκαν
κατά 1,17% σε εβδομαδιαία βάση, ισορροπώντας στα επίπεδα των 100,76. Κατά την τελευταία εβδομάδα του μήνα (29-
31/05/00), οι τάσεις στην αγορά ομολόγων διατηρήθηκαν ελαφρώς ανοδικές. Το 10ετές 8,60% έκλεισε στο 115,45 (με
εβδομαδιαία μεταβολή +0,19%) και το νεότερο 10ετές διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 100,96, αυξημένο κατά 0,20% σε
εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές των ομολόγων συνεπώς επέστρεψαν στα ίδια επίπεδα με την αρχή του μήνα.

Άλλες Εξελίξεις στην Ελληνική Αγορά Ομολόγων
!  Θετικές είναι οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της λειτουργίας του συστήματος ΗΔΑΤ, το οποίο φέρεται να έχει συμβάλλει στη
βελτίωση των συνθηκών της αγοράς, στην αύξηση της ρευστότητας και στην εν γένει αποτελεσματικότερη διενέργεια των συναλλαγών.
Όπως όλα δείχνουν, στο απώτερο μέλλον το εν λόγω σύστημα της εγχώριας αγοράς ομολόγων προσδοκάται να συνδεθεί με αντίστοιχο
διευρωπαϊκό σύστημα ομολόγων με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση του βάθους της αγοράς. Τον επόμενο μήνα αναμένεται για πρώτη
φορά, η είσοδος στο σύστημα διαπραγμάτευσης ξένων τραπεζικών οίκων.

Η  Τιμή  του  10ετούς  Ομολόγου (6,30% )
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Η Τιμή του 10ετούς Ομολόγου (8,60%)
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