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Τρίτη 4 Ioυλίου 2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Οι Εξελίξεις του Ιουνίου 2000

Η ύπαρξη ήπιου κλίματος στην πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά ομολόγων κατά το μήνα
Ιούνιο συνδυάστηκε με τις θετικές εκτιμήσεις διεθνών παρατηρητών ως προς τις εν γένει
μακροπρόθεσμες προοπτικές των ελληνικών τίτλων.

!  Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν στην ελληνική αγορά ομολόγων κατά τον Ιούνιο του 2000. Η είσοδος της
Ελλάδας στην τελική φάση της Ο.Ν.Ε. σηματοδοτεί την άμεση εξάρτηση των ελληνικών επιτοκίων, σε όλες τις διάρκειες,
από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Η τάση ανόδου των επιτοκίων στις διεθνείς αγορές κατά τους τελευταίους μήνες φαίνεται
να επηρεάζει ως ένα βαθμό και την ελληνική αγορά ομολόγων, καθώς το μεσοσταθμικό επιτόκιο στις δημοπρασίες του
Ιουνίου κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά σε σχέση με το αντίστοιχο των αμέσως προηγούμενων δημοπρασιών. Η άνοδος
αυτή του μεσοσταθμικού επιτοκίου των τελευταίων δημοπρασιών δεν δείχνει βεβαίως να επηρεάζει την πορεία σύγκλισης
της Ελλάδας με την Ο.Ν.Ε., καθώς το spread μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών ομολόγων διατηρείται σε χαμηλά
επίπεδα, κινούμενο μάλιστα πτωτικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και τη χρονική στιγμή στην οποία η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων παρέμβασης κατά 50 μ.β., οι τιμές των γερμανικών ομολόγων
εκτοξεύτηκαν, στη συνέχεια οι μαζικές ρευστοποιήσεις στους γερμανικούς τίτλους επανέφεραν σχετικά σύντομα τις
αρχικές ισορροπίες και ακολούθως το spread έναντι των ελληνικών ομολόγων μειώθηκε. Συγκρατημένοι παρουσιάστηκαν
οι συμμετέχοντες σχετικά με την προσφορά ρευστότητας στην πρωτογενή αγορά ομολόγων κατά το μήνα Ιούνιο, καθώς
οι συνολικές προσφορές στις δημοπρασίες του μήνα κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες των αμέσως
προηγούμενων δημοπρασιών. Η ρευστότητα της αγοράς αναμένεται να τονωθεί σημαντικά κατά τους επόμενους μήνες,
καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μειώσει τις υποχρεωτικές καταθέσεις των τραπεζών προς
την Κεντρική Τράπεζα από το ύψος του 12% που είναι αυτή τη στιγμή στο 2% στα μέσα περίπου του Ιουλίου. Σε αντίθεση
με τη πρωτογενή αγορά ομολόγων, στη δευτερογενή αγορά τίτλων το ενδιαφέρον διατηρήθηκε ικανοποιητικό, με την
αξία των συναλλαγών κινούμενη στα επίπεδα των 100 δισ. δρχ.. Αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από ξένους
επενδυτές για ελληνικά ομόλογα μεγάλης κυρίως διάρκειας. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής
αγοράς ομολόγων, των διεθνών επενδυτικών οίκων, μέσα από τις εκθέσεις τους ήταν ιδιαίτερα θετικές. Τέλος θα πρέπει
να τονιστεί ότι η ελληνική αγορά ομολόγων δεν αντέδρασε ιδιαίτερα έντονα στην ανακοίνωση της επίσημης εισόδου της
Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε., κυρίως λόγω της απομάκρυνσης των προσδοκιών για άμεση μείωση των διατραπεζικών επιτοκίων
την Τετάρτη 14/06.

Οι Εκδόσεις του Ιουνίου 2000
!  3ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε δημοπρασία ομολόγων 3ετούς
διάρκειας, με κουπόνι επιτοκίου 5,90% (άνευ χορήγησης προμήθειας). Η ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε στις
09/06/00 και το προς διάθεση ποσό ήταν ύψους 200 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,13%
έναντι 5,99% στη προηγούμενη δημοπρασία του Απριλίου 2000, με τη μέση τιμή στο 99,371 και την κατώτατη στο
99,360. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε πόρους της τάξεως των 240 δισ. δρχ. έναντι συνολικών προσφορών 547 δισ. δρχ.
(βαθμός υπερκάλυψης 2,74 φορές έναντι 4,78 φορές στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία).
!  10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε νέο άνοιγμα με δημοπρασία 10ετών
ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,00%. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 23η Ιουνίου 2000, ενώ το

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς 29/06 Εύρoς 30/05

Ελλάδα 6,00% 19/05/2010 6,09%
Γερμανία 5,25% 04/07/2010 5,26% 83 87
Γαλλία 5,50% 25/04/2010 5,45% 64 69
Ιταλία 5,50% 01/11/2010 5,60% 49 50
Πορτογαλία 5,85% 20/05/2010 5,67% 42 48
Ισπανία 4,00% 31/01/2010 5,53% 56 58
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,24% 85 83
Η.Π.Α. 6,50% 15/02/2010 6,10% -01 -27

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 29/06/2000.   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.
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προς διάθεση ποσό ορίσθηκε αρχικά στο επίπεδο των 220 δισ. δρχ.. Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε στο 6,01%, επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από το επιτόκιο βάσης (κουπόνι) της τάξεως του 6,00%. Το
ύψος των προσφορών ανήλθε στα 587,3 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 2,67x), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε
συνολικά κεφάλαια ύψους 264 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 99,894 και η κατώτατη τιμή (η
μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 99,840.
!  Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 27/06/00 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η
ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 30/06/00 και το ποσό έκδοσης ήταν 40 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε στο 6,40% έναντι 6,39% στη δημοπρασία του Μαΐου ’00 και τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 48
δισ. δρχ. (έναντι προσφορών 152,3 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης διαμορφώθηκε στις 3,81x έναντι 3,29x στην
προηγούμενη έκδοση της 16/05/00.

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων τον Ιούνιο 2000
!  Με ανοδικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων ξεκίνησε η πρώτη εβδομάδα του μήνα (01-02/06/00), με τα μεν
παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%) να κλείνουν στο 115,87 (εβδομαδιαία μεταβολή +0,36%) και τα νέα 10ετή (6,30%)
να κυμαίνονται στις 101,50 μονάδες (+0,53%). Κατά τη δεύτερη εβδομάδα (05-09/06/00), παρατηρήθηκαν
σταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά, καθώς τα μεν παλαιότερα 10ετή (8,60%) κατέγραψαν εβδομαδιαία μείωση της
τάξεως του 0,02% (έφθασαν στο 115,85), τα δε νεότερα (6,30%), εμφάνισαν εβδομαδιαία πτώση κατά 0,06% κλείνοντας
στο 101,44. Η τρίτη εβδομάδα (12-16/06/00) χαρακτηρίστηκε από ελαφρώς ανοδικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων.
Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 116,20 (+0,30%) και οι τίτλοι 6,30% ενισχύθηκαν κατά 0,30% σε
εβδομαδιαία βάση, ισορροπώντας στα επίπεδα των 101,74. Η τέταρτη εβδομάδα του μήνα (19-23/06/00)
χαρακτηρίστηκε από πτωτικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 115,54
παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,57% και οι τίτλοι 6,30% κινήθηκαν πτωτικά κατά 0,67% σε εβδομαδιαία βάση,
ισορροπώντας στα επίπεδα των 101,06. Κατά την τελευταία εβδομάδα του μήνα (26-30/06/00), οι τάσεις στην αγορά
ομολόγων ήταν ελαφρώς ανοδικές. Το 10ετές 8,60% έκλεισε στο 115,63 (με εβδομαδιαία μεταβολή +0,08%) και το
νεότερο 10ετές διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 101,30, αυξημένο κατά 0,24% σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές των
ομολόγων σε μηνιαία βάση κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά.

Άλλες Εξελίξεις στην Ελληνική Αγορά Δανεισμού
!  Αναφορικά με την πορεία του κρατικού δανεισμού, επισημαίνεται ότι στα μέσα του Ιουνίου 2000 ξεκίνησε η πρώτη
από τις 5 φάσεις της μετατροπής του δημόσιου χρέους σε ευρώ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31
Δεκεμβρίου 2000. Στόχος των αρμόδιων αρχών είναι να μπορέσουν οι ελληνικοί τίτλοι να καταλάβουν σημαντική θέση
στην έντονα ανταγωνιστική ενοποιημένη αγορά ευρωομολόγων και να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές
εξελίξεις των ηλεκτρονικών συστημάτων διαπραγμάτευσης. Η προσαρμογή των ελληνικών τίτλων στα ευρωπαϊκά
δεδομένα κρίνεται επιτακτική προκειμένου αυτοί να διατηρήσουν την εν γένει ελκυστικότητά τους. Η μέθοδος που θα
χρησιμοποιηθεί είναι αυτή της άθροισης ομοειδών τίτλων ανά κάτοχο (bottom-up) σύμφωνα με το σχέδιο μετάβασης του
δημοσιονομικού τομέα στο ευρώ.
!  Στις 12 Ιουνίου, ο διεθνής επενδυτικός οίκος Merrill Lynch International, έγινε το πρώτο μέλος της ηλεκτρονικής
δευτερογενούς αγοράς ομολόγων με έδρα το εξωτερικό, αποκτώντας τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αγοραπωλησίες
στη συγκεκριμένη αγορά από τα γραφεία της του Λονδίνου.

To Πρόγραμμα των Επόμενων Εκδόσεων
4 Ioυλίου: Άνοιγμα 20ετούς ομολόγου, 6,50%, λήξης Οκτωβρίου 2019
18 Ioυλίου: Άνοιγμα 5ετούς ομολόγου, 5,95%, λήξης Μαρτίου 2005

25 Ioυλίου: Ετήσια ΕΓΕΔ
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