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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ          Ιούνιος 1999

Μικτές τάσεις με πτωτικές κυρίως διακυμάνσεις στις τιμές των ομολόγων
Άνοδος μεσοσταθμικών επιτοκίων στην πλειοψηφία των δημοπρασιών
Στη διάρκεια του καλοκαιριού η έκδοση 20ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

! Οι διακυμάνσεις στην εγχώρια αγορά ομολόγων και η πολυπροσωπία της
συμπεριφοράς της αποτέλεσαν για μία ακόμη φορά τα κυριότερα γνωρίσματα του μήνα
Ιουνίου. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, υπήρξαν οι πρώτες απτές ανησυχίες για την
άνοδο των επιτοκίων διεθνώς, με αφορμή τις “επιθετικές” διαθέσεις του Προέδρου της
FED Άλαν Γκρίνσπαν, οι οποίες την Τετάρτη 30/06 “κατέληξαν” σε αύξηση κατά 25
μ.β. των αμερικανικών βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, ενώ από την άλλη πλευρά
σημαντική στήριξη στην ψυχολογία της αγοράς προσέφερε η διαφαινόμενη υποχώρηση
του πληθωρισμού κοντά στην περιοχή του 2%, όριο που αποτελεί ψυχολογικό φράγμα
αρκετών 10ετιών για την ελληνική οικονομία. Η πλειοψηφία των επενδυτών στην
ελληνική αγορά ομολόγων κράτησαν συντηρητική στάση στη διάρκεια του Ιουνίου,
καθώς οι πλάγιες κινήσεις των τιμών δεν τους “παρότρυναν” είτε να λάβουν
μεγαλύτερες θέσεις είτε να αυξήσουν τις συναλλαγές τους. Ωστόσο, ιδιαίτερα μετά τις
πτωτικές τάσεις που έλαβαν χώρα στα 10ετή ομόλογα στα τέλη Ιουνίου,
παρουσιάσθηκαν αξιόλογες ευκαιρίες τοποθετήσεων στην ελληνική αγορά, με
απώτερο στόχο την επίτευξη βραχυχρόνιων υπεραξιών από τη χρονική στιγμή κατά την
οποία θα αρχίσει να προεξοφλείται η μείωση των διατραπεζικών επιτοκίων. Η
αδιαλλαξία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέναντι στο αίτημα για στήριξη
του ευρώ μέσω της ανόδου των επιτοκίων του, δεν “βοήθησε” τις αποκλίσεις μεταξύ
των ελληνικών και των γερμανικών ομολόγων, καθώς στήριξε τις τιμές των δεύτερων
από μία ενδεχόμενη μεταστροφή κεφαλαίων σε πιο προσοδοφόρες μορφές επενδύσεων.
Επίσης η δήλωση του νέου, Ιταλού, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  Ρομάνο
Πρόντι, περί “ρευστής” εισόδου της Ιταλίας στην Ο.Ν.Ε. προκάλεσε προσωρινή
αναταραχή στις αγορές ομολόγων (21/06). Τέλος, θετική στάση απέναντι στις
προοπτικές της ελληνικής αγοράς ομολόγων εξακολούθησαν να τηρούν οι διεθνείς
επενδυτικοί οίκοι, οι οποίοι μέσω των περιοδικών εκθέσεών τους επιβεβαίωσαν την
εμπιστοσύνη τους στο σενάριο σύγκλισης και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Οι Εκδόσεις του Ιουνίου 1999
! Αποταμιευτικά Ομόλογα To Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε 2ετή αποταμιευτικά
ομόλογα (saving certificates) με αμετάβλητο επιτόκιο 8,60%, μέσω δημόσιας εγγραφής
στις 01-03/06 & 29/06. Ως γνωστόν, τα αποταμιευτικά ομόλογα προσφέρουν
αφορολόγητη απόδοση εφόσον διακρατηθούν έως τη λήξη τους και απευθύνονται σε
Έλληνες ιδιώτες επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 10 εκατ. δρχ. και μέγιστο 15
εκατ. δρχ.. Για τα εν λόγω ομόλογα δεν υπάρχει δευτερογενής αγορά διαπραγμάτευσης
με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ενδιάμεση αγοραπωλησία τους.
! 5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 1 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε νέο
άνοιγμα με δημοπρασία 5ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,60% -
έναντι επίσης 6,60% στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία της 06/04/1999. Ως
ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 4η Ιουνίου 1999 (και λήξης η 15/01/2004), ενώ
το προς διάθεση ποσό ορίσθηκε στα 125 δισ. δρχ. (άνευ προμήθειας). Τελικά, το
εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,12%, επίπεδο χαμηλότερο
τόσο από το επιτόκιο βάσης (κουπόνι), όσο και από το προηγούμενο μεσοσταθμικό
6,31% της 6ης Απριλίου ’99. Το ύψος των προσφορών ανήλθε στα 199,8 δισ. δρχ.
(βαθμός υπερκάλυψης 1,6 φορές), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε 129,5 δισ.
δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 101,79 και η κατώτατη τιμή (η
μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 101,71. Η εξέλιξη
της συγκεκριμένης δημοπρασίας χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική καθώς επιβεβαίωσε
τις προσδοκίες της αγοράς, ενώ παράλληλα οι τιμές διαμορφώθηκαν σε θετικά επίπεδα
παρά το γεγονός ότι κατά την ίδια ημέρα παρατηρήθηκαν μαζικές πωλήσεις στην αγορά
ομολόγων των Η.Π.Α. λόγω της προσδοκώμενης αύξησης των επιτοκίων.
! 6μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 8 Ιουνίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια 6μηνης
διάρκειας. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού ορίσθηκε η 11/06/1999, ενώ το ποσό
έκδοσης ήταν 30 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,02%
έναντι 8,72% της αμέσως προηγούμενης έκδοσης του Μαρτίου ’99. Τα αντληθέντα
κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 31,5 δισ. δρχ., ενώ οι συνολικές προσφορές έφθασαν στα
104 δισ. δρχ. (υπερκάλυψη 3,5 φορές έναντι 6,4 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 1999
06 Iουλίου: 15ετή ομόλογα, άνοιγμα
13 Ιουλίου: 10ετή ομόλογα, άνοιγμα
20 Ιουλίου: 3ετή ομόλογα, άνοιγμα
27 Ιουλίου: Ετήσια ΕΓΕΔ, αποταμιευτικά ομόλογα
03 Αυγούστου: 5ετή ομόλογα, άνοιγμα
10 Αυγούστου: 6μηνα ΕΓΕΔ
17 Αυγούστου: 3μηνα ΕΓΕΔ
24 Αυγούστου: 7ετή ομόλογα, άνοιγμα
31 Αυγούστου: Ετήσια ΕΓΕΔ, αποταμιευτικά
ομόλογα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
! Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου, η εποπτεία και ο
έλεγχος της λειτουργίας των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς θα διενεργείται από 10μελή
επιτροπή εποπτείας & ελέγχου. Η εν λόγω επιτροπή θα
αποτελείται από εκπρόσωπους του ΥΠΕΘΟ, του
Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος,
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και από
Βασικούς και μη Διαπραγματευτές. Επίσης θα
συγκροτηθεί 7μελής επιτροπή εποπτείας & ελέγχου του
ΗΔΑΤ, η οποία θα αποτελείται από εκπρόσωπους της
Τράπεζας της Ελλάδος, των Βασικών και μη
Διαπραγματευτών Αγοράς.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
! Το Ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει συνολικά
κεφάλαια ύψους άνω του 1 τρισ. δρχ. μέσω της
διάθεσης αποταμιευτικών ομολόγων από το φθινόπωρο
του 1998.

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Ε.Τ.Ε.
! Η ΔΕΚΑ, θυγατρική εταιρία του Ελληνικού
Δημοσίου, ανακοίνωσε στη διάρκεια του μήνα, ότι
2.538.904 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και ομολογίες
μετατρέψιμες σε 6.461.096 μετοχές της Εθνικής
Τράπεζας στις 15/11/99, θα προσφέρονταν με εγγύηση
του Ελληνικού Δημοσίου.
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! 3μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 15 Ιουνίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια 3μηνης
διάρκειας. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού ορίσθηκε η 18/06/1999, ενώ το ποσό
έκδοσης ήταν 25 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,44%
έναντι 8,90% της αμέσως προηγούμενης έκδοσης του Μαρτίου ’99. Τα αντληθέντα
κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 25 δισ. δρχ., ενώ οι συνολικές προσφορές έφθασαν στα
88 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 3,5 έναντι 4,7 φορές στην προηγούμενη διάθεση).
Σύμφωνα με παρατηρητές της αγοράς χρήματος, η άνοδος του μεσοσταθμικού επιτοκίου
αντανακλούσε τις βραχυχρόνιες ισορροπίες της διατραπεζικής αγοράς και παράλληλα
επηρεάσθηκε σημαντικά από την προσδοκώμενη ανοδική τάση των επιτοκίων διεθνώς.
! 7ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 22/06 πραγματοποιήθηκε άνοιγμα
με δημοπρασία 7ετών ομολόγων σταθερού επιτοκίου 6,00%. Ως ημερομηνία
διακανονισμού ορίσθηκε η 25/06/99 (και λήξης η 19/02/2006). Το προς διάθεση ποσό
ορίσθηκε στα 120 δισ. δρχ.. Η δημοπρασία εξήγαγε μεσοσταθμικό επιτόκιο 6,28%
(έναντι 6,07% στο άνοιγμα της 20/04/1999 με κουπόνι 6,00%) με τη μέση σταθμική τιμή
να διαμορφώνεται στο επίπεδο 98,43 και την κατώτατη αποδεκτή τιμή στο 98,40. Στην
εν λόγω δημοπρασία προσφέρθηκαν κεφάλαια ύψους 310,3 δισ. δρχ. (με βαθμό
υπερκάλυψης 2,6x), ενώ το Δημόσιο αποδέχθηκε προσφορές ύψους 130,3 δισ. δρχ..
! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 29/06 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 02/07/99 και το
ποσό έκδοσης ήταν 100 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
8,69% έναντι 8,68% την 25η Μαΐου ’99 και τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα
104,6 δισ. δρχ. (έναντι προσφορών ύψους 263,6 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης
διαμορφώθηκε στις 2,6 φορές έναντι 1,1x στην προηγούμενη έκδοση της 25/05/99.

Ο Δανεισμός του Ελληνικού Δημοσίου & οι Μελλοντικές Εξελίξεις του 1999
!  Σύμφωνα με τις επίσημες αναθεωρημένες εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου της
Κυβέρνησης, ο θεμελιώδης στόχος της δημοσιονομικής πολιτικής είναι η υποχώρηση
του ετήσιου δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου ως ποσοστό του Α.Ε.Π. στο 27% για
το 1999, έναντι 32% το 1998 και 41% το 1997. Τα τελευταία στοιχεία παραπέμπουν σε
δανειακές ανάγκες ύψους 10.400 δισ. δρχ. για το 1999, εκ των οποίων τα 7.300 δισ.
δρχ. περίπου πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο 6μηνο του έτους. Για τους υπόλοιπους
6 μήνες του 1999, τα εναπομείναντα προς άντληση κεφάλαια των 3.100 δισ. δρχ.
αντιπροσωπεύουν δανειακές ανάγκες ελαφρώς ανώτερες των 500 δισ. δρχ. ανά μήνα,
έναντι 900 δισ. δρχ. ανά μήνα στο αντίστοιχο διάστημα του 1998 και 1.000 δισ. δρχ. ανά
μήνα κατά τους πρώτους μήνες του 1999. Η Εξυπηρέτηση των Τόκων: Κατά το α’
5μηνο του 1999, οι δαπάνες για τόκους εντόκων γραμματίων και ομολόγων αυξήθηκαν
με ετήσιο ρυθμό 26,5% έναντι του επίσημου ετήσιου στόχου για σημαντικά
χαμηλότερο ρυθμό αύξησης, της τάξεως του 2,4%. Η εξέλιξη αυτή παραμένει δυσμενής
για την πειθαρχημένη εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το 1999 και προμηνύει την
ανάγκη αυστηρότερης τήρησης των στόχων για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του
έτους. Οι οικονομικές αρχές ωστόσο κινούνται σε πιο αισιόδοξη κατεύθυνση και
προβλέπουν ότι η άνοδος των δαπανών για την εξυπηρέτηση των τόκων θα υπολείπεται
κατά 30 δισ. δρχ. από την αρχική επίσημη πρόβλεψη έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
!  Η ικανοποιητική πορεία του εσωτερικού δανεισμού κατά το 1999 και η πτωτική τάση
των μεσοσταθμικών επιτοκίων στην πλειοψηφία των δημοπρασιών μειώνει σταθερά το
βάρος του εξωτερικού δανεισμού, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να αντλεί
ολοένα και φθηνότερα κεφάλαια μέσω της εγχώριας αγοράς. Η μόνη μελλοντική κίνηση
που έχει δημοσιοποιηθεί είναι η σύναψη δανείου ύψους 1 δισ. ευρώ στους αμέσως
επόμενους μήνες (η τελευταία ανάλογη κίνηση έλαβε χώρα τον περασμένο Ιανουάριο).

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 1999
!  Η πρώτη εβδομάδα του μήνα (1-4/6)
χαρακτηρίσθηκε από ανοδικές τάσεις στους
ελληνικούς τίτλους, λόγω των θετικών νέων για τον
πληθωρισμό, με τα 10ετή ομόλογα (8,60%) να
κλείνουν στο 117,55 (εβδομαδιαία μεταβολή +0,30%)
και με τα νέα 10ετή (6,30%) να ανέρχονται στις 103,35
μονάδες (+0,24%) (spread έναντι των bunds στις 172
μονάδες βάσης). Η δεύτερη εβδομάδα (7-11/6)
παρουσίασε μία καθοδική εικόνα, με εβδομαδιαία
υποχώρηση κατά 0,8% στα παλαιότερα 10ετή (8,60%)
τα οποία έφθασαν στο 116,60 και κατά 0,82% στα
νεότερα (6,30%). Η τρίτη εβδομάδα (14-18/6)
κινήθηκε με ανεπαίσθητες διαφοροποιήσεις, με
αποτέλεσμα οι τίτλοι 8,60% να διαμορφωθούν στο
116,55 (-0,043%) και οι τίτλοι 6,30% να παραμείνουν
στο επίπεδο του 102,50 (0%). Πτωτική εικόνα
εμφάνισε η τέταρτη εβδομάδα του Ιουνίου (21-25/6), η
οποία προκλήθηκε από φόβους περί μεγάλης αύξησης
των αμερικανικών επιτοκίων. Το παλαιότερο 10ετές
έκλεισε σε εβδομαδιαία βάση στο 114,35 και το
νεότερο 10ετές υποχώρησε επίσης στο 100,10. Κατά
την τελευταία ημέρα του Ιουνίου, Τετάρτη 30/6, η
τιμή-κλείσιμο του παλαιοτέρου 10ετούς ομολόγου
(8,60%) διαμορφώθηκε στις 114,5 μονάδες, επίπεδο
σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με τις αρχές του
Ιουνίου. Στη διάρκεια του Ιουνίου 1999, το spread
μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών ομολόγων
υποχώρησε έως και κάτω των 160 μονάδων βάσης.
Ωστόσο, οι πιέσεις που παρατηρήθηκαν στις τιμές κατά
τις τελευταίες ημέρες του μήνα είχαν ως αποτέλεσμα
την επιστροφή των spreads σε υψηλότερα – αλλά όχι
ανησυχητικά  – επίπεδα.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΡΕΟΥΣ (ΟΔΔΗΧ)
!  Σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση, ο
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους τέθηκε
επίσημα σε λειτουργία, η οποία θα αφορά τη διενέργεια
όλων των συναλλαγών εσωτερικού και εξωτερικού
δανεισμού του κράτους. Οι δραστηριότητες του
Οργανισμού θα ασκούνται στο πλαίσιο του
προγράμματος δανεισμού και διαχείρισης που θα
καταρτίζεται σε ετήσια, τριμηνιαία και μηνιαία βάση
και θα εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών με
εισήγηση του ΟΔΔΗΧ. Παράλληλα, σε ειδικές
περιστάσεις, το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να
παρέχει εντολή στον ΟΔΔΗΧ να συνάπτει δάνεια, να
εκδίδει τίτλους ή να προβαίνει σε πράξεις διαχείρισης
του δημόσιου χρέους.

Η Τιμή του 10ετούς Ομολόγου (8,60%)
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Περίοδος Iανουάριος 1998 - Ιούνιος 1999

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς Προηγ. Εύρoς

Ελλάδα 6,30% 26/01/2009 6,03%
Γερμανία 4,00% 04/07/2009 4,43% 160 166
Γαλλία 4,00% 25/04/2009 4,56% 147 151
Ιταλία 4,50% 01/05/2009 4,73% 130 136
Πορτογαλία 3,95% 15/07/2009 4,76% 127 133
Ισπανία 5,15% 30/07/2009 4,68% 135 140
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 4,99% 104 108
ΗΠΑ 5,50% 15/05/2009 5,81% 22 24

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 01/07/1999   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου


