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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ          Ιούνιος 1998

Το υποτονικό κλίμα, από πλευράς συναλλαγών, στη δευτερογενή αγορά ομολόγων
συνδυάσθηκε από τη δυσκαμψία πτώσης των επιτοκίων στις δημοπρασίες της
πρωτογενούς αγοράς τίτλων

Οι Εκδόσεις του Ιουνίου 1998
Στη διάρκεια του Ιουνίου, το Ελληνικό Δημόσιο εξακολούθησε να στρέφεται στις
δημοπρασίες μακροχρόνιων τίτλων με σκοπό τη μετακύλιση των υποχρεώσεών του
σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδους. Αν και η πολιτική αυτή ενέχει σοβαρούς
κινδύνους βάσει της πρόσφατης εμπειρίας από την κρίση του Νοεμβρίου (κατά την
οποία οι μακροχρόνιοι τίτλοι πιέσθηκαν σε μεγάλο βαθμό λόγω της διαμόρφωσης
υψηλότερων αποδόσεων στη διατραπεζική αγορά), εντούτοις στην παρούσα και σαφώς
ομαλότερη συγκυρία, η εν λόγω τακτική εξυπηρετεί περισσότερο τους στόχους του
Δημοσίου. Επίσης, στη διάρκεια του Ιουνίου έγινε επίσης περισσότερο φανερή η
πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών να μη χορηγήσει προμήθεια στους αγοραστές
μέσης ή μεγάλης χρονικής διάρκειας. Ενα πρόσθετο (αλλά μη αναμενόμενο από την
αγορά) μέτρο προς την ενίσχυση της ελκυστικότητας των μακροπρόθεσμων τίτλων
(διάρκειας άνω των 2 ετών) ήταν η κατάργηση του φόρου 10% επί των αποδόσεων
της συγκεκριμένης κατηγορίας ομολόγων. Το μέτρο θα ισχύει για τον κάτοχο του
ομολόγου κατά τη 10η ημέρα από την ημέρα έκδοσης και εφόσον το διακρατά έως τη
λήξη του.
7ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε
δημοπρασία με άνοιγμα (re-opening) της έκδοσης των επταετών ομολόγων σταθερού
επιτοκίου 8,70% της 8ης Απριλίου 1998. Η δημοπρασία ήταν τύπου ανταγωνιστικών
προσφορών και συμμετείχαν οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς. Ως ημερομηνία
ανοίγματος και διακανονισμού ορίσθηκε η 4η Ιουνίου 1998 (και λήξης η 8η Απριλίου
2005). Το προς διάθεση ποσό ορίθηκε στα 180 δισ. δρχ. και δεν χορηγήθηκε προμήθεια.
Η δημοπρασία εξήγαγε τελικά μεσοσταθμικό επιτόκιο 8,40% (έναντι 8,60% στο
αρχικό άνοιγμα της 8/4/1998) με τη μέση σταθμική τιμή να διαμορφώνεται στο 101,64
και την κατώτατη αποδεκτή τιμή στο 101,56. Στην εν λόγω δημοπρασία προσφέρθηκαν
κεφάλαια ύψους 281,5 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,6), ενώ το ελληνικό Δημόσιο
αποδέχθηκε προσφορές της τάξεως των 187,6 δισ. δρχ.. Το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας έδειξε να ερμηνεύεται με θετικό τρόπο από τη δευτερογενή αγορά, καθώς
η τιμή του 7ετούς ομολόγου παρουσίασε άνοδο κοντά στο επίπεδο του 102.
ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 9 Ιουνίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια τρίμηνης και εξάμηνης
διάρκειας με τη συμμετοχή των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. Ως ημερομηνία
έκδοσης/διακανονισμού ορίσθηκε η 11/6/1998, ενώ τα ποσά έκδοσης ορίσθηκαν σε 30
δισ. δρχ. για τα 3μηνα και σε επίσης 30 δισ. δρχ. για τα 6μηνα (οι προμήθειες που
χορηγήθηκαν ήταν αντίστοιχα 0,15% και 0,25%). Το μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε τελικά για τα 3μηνα στο 11,80% και για τα 6μηνα στο 11,90%
έναντι 10,80% και 11,30% αντίστοιχα της αμέσως προηγούμενης έκδοσης της 4ης
Μαϊου. Τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 35 δισ. δρχ. για τα 3μηνα
(προσφέρθηκαν 109,7 δισ. δρχ με βαθμό υπερκάλυψης 3,7 φορές) και στα 30,5 δισ. δρχ.
για τα 6μηνα (προσφέρθηκαν 81,1 δισ. δρχ με βαθμό υπερκάλυψης 2,7 φορές).
5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε
άνοιγμα της έκδοσης των 5ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 8,90% της
1/4/1998 (άνευ χορήγησης προμήθειας). Ως ημερομηνία ανοίγματος και διακανονισμού
ορίσθηκε η 17η Ιουνίου 1998 (και λήξης η 1η Απριλίου 2003), ενώ το προς διάθεση
ποσό ορίσθηκε στα 150 δισ. δρχ.. Τελικά, το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε στο 9,04%, επίπεδο ελαφρώς μεν υψηλότερο από το επιτόκιο βάσης
αλλά μεγαλύτερο από το προηγούμενο μεσοσταθμικό 8,60% της 1ης Απριλίου. Το ύψος
των προσφορών ανήλθε στα 271,2 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,8 φορές), ενώ το
Υπουργείο Οικονομικών άντλησε 154,3 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας
διαμορφώθηκε στο 99,59 και η κατώτατη τιμή (δηλαδή η μικρότερη δυνατή τιμή που
επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 99,51.
3ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 1998 πραγματοποιήθηκε
δημοπρασία με άνοιγμα της έκδοσης των ομολόγων 3ετούς διάρκειας της 27ης Μαϊου
με τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς (άνευ χορήγησης προμήθειας). Ως
ημερομηνία ανοίγματος και διακανονισμού ορίσθηκε η 24η Ιουνίου 1998 και επιτόκιο
βάσης το επίπεδο του 9,70%. Το προς διάθεση ποσό ήταν ύψους 100 δισ. δρχ.. Το

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
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26 Noεμβρίου 1999 11,00% 11,09% 1,18

31 Δεκεμβρίου 1999 10,70% 10,82% 1,27

28 Ιανουαρίου 2000 10,20% 10,26% 1,35

21 Μαρτίου 2000 9,80% 10,86% 1,48

21 Μαρτίου 2002 9,20% 9,52% 2,96

31 Οκτωβρίου 2002 9,20% 9,46% 3,25

21 Μαρτίου 2004 8,90% 8,64% 4,27

19 Ιουνίου 2007 8,80% 7,93% 6,13

26 Μαρτίου 2008 8,60% 7,79% 6,42

20 Μαϊου 2013 7,50% 7,56% 8,70
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Αισθητές αλλά όχι μεγάλης κλίμακας ήταν οι
ρευστοποιήσεις τίτλων που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του
Ιουνίου με αποτέλεσμα την άνοδο των αποδόσεων στη λήξη
(yields to maturity). Η ευαισθησία της αγοράς ομολόγων
διαφάνηκε τόσο στα μέσα όσο και στα τέλη του μήνα με
πωλήσεις ομολόγων στη δευτερογενή αγορά (και με
αρκετές από τις εκτελεθείσες εντολές να προέρχονται από
το εξωτερικό). Βάσει των τελευταίων ενδείξεων, η
δευτερογενής αγορά ομολόγων διανύει μια κρίσιμη περίοδο
κατά την οποία οι συμμετέχοντες σε αυτήν θα επιθυμούσαν
μια εντονότερη αποκλιμάκωση των επιτοκίων για να
ενισχύσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη τους. Καθώς όμως
το επιτόκιο του ετησίου ΕΓΕΔ δεν δείχνει ακόμη σημάδια
κάμψης, η εν γένει ψυχολογία διατηρείται σχετικά
ευμετάβλητη και επιφυλακτική.
Από πλευράς «θεωρητικής» προτίμησης βέβαια, θα πρέπει
να σημειωθεί ότι οι εγχώριοι τίτλοι ομολόγων παρέμειναν
σε ικανοποιητική θέση στη διάρκεια του Ιουνίου καθώς οι
ξένοι χρηματοοικονομικοί οίκοι εξακολούθησαν να
εκφράζουν τη εμπιστοσύνη τους απέναντι στο σενάριο της
σύγκλισης. Ωστόσο το εκάστοτε ενδιαφέρον για τους
ελληνικούς ομολογιακούς τίτλους βασίζεται σε προσδοκίες
γεγονότων τα οποία θα λάβουν χώρα το νωρίτερο σε 3
χρόνια από σήμερα, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να θεωρείται
αρκετά υψηλός αλλά και η δυνητική απόδοση εξαιρετικά
μεγάλη.
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μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 10,03% (έναντι 9,65% στις 27/5/98) με
τη μέση τιμή στο 99,16 και την κατώτατη στο 99,07. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε
τελικά πόρους της τάξεως των 104 δισ. δρχ. έναντι συνολικών προσφορών 177,5 δισ.
δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,8 φορές).
Ετήσια ΕΓΕΔ  Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας με τη συμμετοχή των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. Η ημερομηνία
έκδοσης ορίσθηκε στις 1/7/1998, η προμήθεια που χορηγήθηκε ήταν 0,45%, ενώ το
ποσό έκδοσης 160 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο
11,70% έναντι 11,30% της 2ας Ιουνίου και τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 173,1
δισ. δρχ. (έναντι συνολικών προσφορών ύψους 212,6 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης
της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 1,3 έναντι 1,5 στην αμέσως προηγούμενη έκδοση της
2ας Ιουνίου.

Οι Εξελίξεις στην Ελληνική Αγορά Ομολόγων
Η Πορεία των Συναλλαγών: Σημαντική συναλλακτική δραστηριότητα εξακολουθούσε
να παρουσιάζει η αγορά ομολόγων του Χ.Α.Α. (Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος ή
Α.Α.Σ.Ε.) στη διάρκεια των μηνών Απριλίου-Ιουνίου, καθώς στο διάστημα 23 Απριλίου
- 1 Ιουνίου οι συναλλαγές έφθασαν στα 23,54 δισ. δρχ. έναντι 18,45 δισ. δρχ. στη
διάρκεια του 1997. Ως γνωστόν, το ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης
πραγματοποίησε την έναρξή του τον περασμένο Απρίλιο αλλά λόγω τεχνικών
προβλημάτων, οι πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του αποτέλεσαν ένα είδος δοκιμαστικής
περιόδου. Οπως ανακοινώθηκε, ο μέσος ημερήσιος όρος συναλλαγών στη διάρκεια
των πρώτων 6 εβδομάδων ήταν 11,77 φορές υψηλότερος από το αντίστοιχο επίπεδο
του 1997. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια των 6 εβδομάδων ο όρος διαμορφώθηκε στα
876,2 εκατ. δρχ. έναντι 74,4 εκατ. δρχ. το 1997, 12,6 εκατ. δρχ. το 1996, 9,1 εκατ. δρχ. το
1995, 19,9 εκατ. δρχ. το 1994 και 34,6 εκατ. δρχ. το 1993. Σημειώνεται ότι οι βασικές
κατηγορίες των τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Α.Α.Σ.Ε.
είναι τα δραχμικά ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, τα ομολογιακά δάνεια επιχειρήσεων,
τα ομολογιακά δάνεια Διεθνών Οργανισμών και τα ομολογιακά δάνεια του Ελληνικού
Δημοσίου.
Οι Δανειακές Ανάγκες του Δημοσίου:  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του
Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το Γενικό Προϋπολογισμό, οι δανειακές ανάγκες
του πρώτου 4μήνου ανήλθαν στο ποσό των 984 δισ. δρχ. καλύπτοντας το 45,5% του
συνολικού ετήσιου στόχου (2.163 δισ. δρχ.). Οσον αφορά στον τακτικό προϋπολογισμό
καλύφθηκε το 64,3% (673 δισ. δρχ.) του συνολικού ετήσιου στόχου των 1.048 δισ. δρχ..

Ομόλογα Balladur (Μετοχοποιήσιμα Ομόλογα)
Προγραμματίζεται πλέον και επίσημα η έκδοση των μετοχοποιούμενων ομολόγων, τα
οποία θα αρχίζουν να εκδίδονται από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα
ανταλλάσσονται με μετοχές δημοσίων επιχειρήσεων που πρόκειται να τεθούν σε
τροχιά ιδιωτικοποίησης από την 1-1-1999. Σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς τα
ομόλογα αυτά αναμένεται να κυκλοφορήσουν (α) ως τριετή δραχμικά και (β) ως
πενταετή αποτιμηθέντα σε “Ευρώ”.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Σημαντικό και αυξανόμενο παρουσιάζεται το ενδιαφέρον
για δραχμικά ομόλογα ή ευρωομόλογα μετά την
υποτίμηση της δραχμής στις 14-15 Μαρτίου. Από εκείνη
τη χρονική στιγμή η Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε
περισσότερα από 28 δραχμικά ομόλογα με εκδότες
διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τράπεζες και
ξένα κράτη (όπως Δανία και Καναδάς). Η συνολική αξία
των παραπάνω εκδόσεων ξεπερνούσε τα 280 δισ. δρχ.
καθώς το διευρυμένο ενδιαφέρον προερχόταν κυρίως από
τις ακόλουθες προσδοκίες: (α) την πτώση των επιτοκίων
ενόψει της ένταξης της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε. και (β) την
ευνοϊκή αξιολόγηση τόσο των εκδοτών όσο και της
ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οργανισμούς,
όπως τη γνωστή Moody’s (ώστε τα επιτόκια στα εν λόγω
ομόλογα να είναι χαμηλότερα και συνεπώς
ελκυστικότερα για τους εκδότες από εκείνα των τίτλων
του Ελληνικού Δημοσίου).
Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας είναι
εκείνη που παρέχει τη συγκατάθεσή της για τις εκδόσεις
των δραχμικών ευρωομολόγων ύψους 150 έως 200 δισ.
δρχ. ανά μήνα. Βασικές προϋποθέσεις είναι συνήθως η
μεγάλη χρονική διάρκεια του δανείου (άνω των 3 ετών)
και η ευνοϊκή πιστοληπτική ικανότητα του εκάστοτε
εκδότη (βάσει των διεθνών οίκων αξιολόγησης).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1998
6 Ιουλίου: Δημοπρασία 10ετών ομολόγων σταθερού
επιτοκίου.
13 Ιουλίου: Δημοπρασία 3μηνων και 6μηνων ΕΓΕΔ.
22 Ιουλίου: Δημοπρασία 15ετών ομολόγων σταθερού
επιτοκίου.
27 Ιουλίου: Δημοπρασία ετησίων ΕΓΕΔ.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Μέσο Επιτόκιο Ετησίου ΕΓΕΔ
Ετος        Παλαιό       Νέο Πρόγραμμα
1998 7,7% 9,5%
1999 6,5% 7,5%
2000 - 6,5%
2001 - 5,5%


