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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
 
Οι Εξελίξεις του Μαΐου 2010 
 

 
 

  Κέρδη κατέγραψαν το Μάιο οι τιµές των κρατικών οµολόγων στις διεθνείς αγορές πλην της Ιταλίας και της Ισπανίας 
όπου οι τιµές των κρατικών οµολόγων σηµείωσαν απώλειες. Το κλίµα στις διεθνείς αγορές κρατικών οµολόγων 
βελτιώθηκε µετά την ανακοίνωση στις 9 και 10 Μαΐου ενός Ευρωπαϊκού µηχανισµού έκτακτων µέτρων για τη διατήρηση 
της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας στην Ευρώπη από ηγέτες Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Τα µέτρα αυτά αφορούν και σε παρεµβάσεις της ΕΚΤ στις αγορές οµολόγων της Ευρωζώνης 
προκειµένου να διασφαλισθεί το βάθος και η ρευστότητα σε τοµείς της αγοράς που αντιµετωπίζουν δυσλειτουργίες. 
Επιπρόσθετα, η αβεβαιότητα σχετικά µε τις απαιτούµενες δηµοσιονοµικές προσαρµογές στην Ευρώπη και ο αντίκτυπος 
που θα έχουν αυτές στους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, µετατόπισαν τη ζήτηση σε τίτλους χωρών µε µεγαλύτερη 
πιστοληπτική διαβάθµιση, των οποίων οι τιµές σηµείωσαν κέρδη. 
 

  Στην Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η∆ΑΤ), οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων µειώθηκαν 
σηµαντικά κατά τη διάρκεια του Μαΐου, πλην της απόδοσης του 15ετούς και 30ετούς τίτλου. Τη µεγαλύτερη µείωση κατά 
204 µονάδες βάσης σε 7,80% σηµείωσε η απόδοση του 3ετούς οµολόγου αναφοράς στα τέλη Μαΐου, ακολουθούµενη από 
την απόδοση του 10ετούς οµολόγου αναφοράς που υποχώρησε κατά 118 µονάδες βάσης σε 7,74%. Αντίθετα, οι 
αποδόσεις του 15ετούς και 30ετούς οµολόγου αναφοράς αυξήθηκαν κατά 59 µονάδες βάσης σε 8,53% και κατά 124 
µονάδες βάσης σε 8,25% αντίστοιχα στα τέλη του µήνα. Ως εκ τούτου, η κλίση της καµπύλης των αποδόσεων έγινε πάλι 
θετική, µε τη διαφορά απόδοσης µεταξύ του 30ετούς και του 3ετούς τίτλου αναφοράς να διαµορφώνεται σε 45 µονάδες 
βάσης στα τέλη Μαΐου από -283 στα τέλη Απριλίου. Επιπλέον, η µέση µηνιαία διαφορά απόδοσης µεταξύ του ελληνικού 
10ετούς οµολόγου αναφοράς και του αντίστοιχου γερµανικού διευρύνθηκε περαιτέρω το Μάιο σε 514 από 474 µονάδες 
βάσης τον προηγούµενο µήνα. 
 

  Όσον αφορά τις τιµές των τίτλων αναφοράς, η τιµή του 3ετούς οµολόγου αυξήθηκε στα τέλη Μαΐου σε 91,80 από 
86,72 στα τέλη Απριλίου, η τιµή του 10ετούς οµολόγου αυξήθηκε σε 89,70 από 82,50 ενώ του 30ετούς οµολόγου 
υποχώρησε σε 59,75 από 70,00. 
 

  Η αξία των συναλλαγών στην Η∆ΑΤ υποχώρησε σηµαντικά το Μάιο σε 1,4 δισ. ευρώ από 10,6 δισ. ευρώ τον Απρίλιο 
και 20,2 δισ. ευρώ το Μάιο του 2009. Η µέση ηµερήσια αξία συναλλαγών διαµορφώθηκε σε 69,7 εκατ. ευρώ από 529 
εκατ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα. Τέλος, από τις 1.040 εντολές που εκτελέσθηκαν στην Η∆ΑΤ το 59,3% αφορούσε σε 
εντολές πώλησης και το 40,7% σε εντολές αγοράς.  
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