
Investment Research & Analysis Journal (IRAJ)  -  Valuation & Research Specialists (VRS) 

www.iraj.gr   -  www.valueinvest.gr 1

 

 

 

 

 
 ∆ευτέρα 6 Ιουλίου 2009 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
 

Οι Εξελίξεις του Ιουνίου 2009 
 
 

 

�  Κέρδη κατέγραψαν οι τιµές των ευρωπαϊκών κρατικών οµολόγων και υποχώρησαν οι αποδόσεις τους τον Ιούνιο, 

ιδιαίτερα στο µακροπρόθεσµο τµήµα της καµπύλης των αποδόσεων, ενώ απώλειες σηµείωσαν οι τιµές των αµερικανικών 

οµολόγων και αυξήθηκαν οι αποδόσεις τους, κυρίως των βραχυπρόθεσµων τίτλων, µε εξαίρεση την απόδοση του 30ετούς 

οµολόγου που παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητη. Μεταξύ των βασικών παραγόντων που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή ήταν, 

από τη µία πλευρά, η µεγάλη προσφορά νέων τίτλων στις Ην. Πολιτείες που ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών 

σχετικά µε τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας. Από την άλλη πλευρά, παρά τη βελτίωση που παρουσίασαν οι 

δείκτες εµπιστοσύνης στην Ευρωζώνη, τα µακροοικονοµικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν κατέδειξαν ότι υπάρχει 

αβεβαιότητα σχετικά µε το χρόνο έναρξης και την ένταση της οικονοµικής ανάκαµψης, µε αποτέλεσµα να ενισχυθούν οι 

προσδοκίες των επενδυτών ότι το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα διατηρηθεί σε ιστορικά 

χαµηλά επίπεδα για παρατεταµένη χρονική περίοδο. 

 

�  Στην Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η∆ΑΤ) το µήνα αυτό, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων 

υποχώρησαν, ακολουθώντας τις αντίστοιχες τάσεις των υπόλοιπων αγορών της Ευρωζώνης. Ειδικότερα, η απόδοση του 

5ετούς οµολόγου αναφοράς σηµείωσε τη µεγαλύτερη πτώση κατά 54 µονάδες βάσης (bps) σε 3,69% στα τέλη Ιουνίου 

από 4,23% στα τέλη Μαΐου. Η απόδοση του 3ετούς οµολόγου αναφοράς υποχώρησε κατά 39 bps (αποτέλεσµα 

στρογγυλοποίησης) σε 2,69% στα τέλη Ιουνίου από 3,09% στα τέλη Μαΐου, ενώ στο µακροπρόθεσµο τµήµα της 

καµπύλης των αποδόσεων, η απόδοση του 10ετούς οµολόγου αναφοράς υποχώρησε κατά 42 bps σε 5,05% και του 

30ετούς οµολόγου αναφοράς κατά 8 bps σε 5,79% στο τέλος του µήνα από 5,47% και 5,87% αντίστοιχα στο τέλος του 

προηγούµενου µήνα. Ως εκ τούτου, η κλίση της καµπύλης των αποδόσεων αυξήθηκε στα τέλη του µήνα, καθώς η 

διαφορά απόδοσης µεταξύ του 30ετούς και του 3ετούς τίτλου αναφοράς διευρύνθηκε στα 309 bps από 278 bps στα τέλη 

του προηγούµενου µήνα. Επιπλέον, η µέση µηνιαία διαφορά απόδοσης µεταξύ του ελληνικού 10ετούς οµολόγου 

αναφοράς και του αντίστοιχου γερµανικού διατηρήθηκε αµετάβλητη στα 179 bps όπως και τον προηγούµενο µήνα. 

 

�  Οι τιµές των τίτλων αναφοράς αυξήθηκαν αισθητά σε όλες τις διάρκειες, µε τη τιµή του 10ετούς οµολόγου να 

καταγράφει τη µεγαλύτερη άνοδο σε 107,24 στις 30 Ιουνίου από 103,97 στις 29 Μαΐου. Επιπλέον, η τιµή του 3ετούς 

οµολόγου αυξήθηκε στα τέλη Ιουνίου σε 104,14 από 103,20 στα τέλη Μαΐου και αντίστοιχα του 5ετούς οµολόγου σε 

108,21 από 105,72 και του 30ετούς οµολόγου σε 83,01 από 82,01. 

 

�  Η αξία των συναλλαγών στην Η∆ΑΤ το µήνα αυτό αυξήθηκε σε 27,77 δισ. ευρώ από 20,22 δισ. ευρώ το Μάιο και 

26,69 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2008. Η µέση ηµερήσια αξία συναλλαγών διαµορφώθηκε σε 1,32 δισ. ευρώ από 1,01 δισ. 

ευρώ τον προηγούµενο µήνα. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε σε τίτλους µε εναποµένουσα διάρκεια µεταξύ 

10 και 15 ετών που απορρόφησαν το 52% της συνολικής αξίας συναλλαγών, ύψους 14,5 δισ. ευρώ. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό συναλλαγών συγκέντρωσαν το 10ετές και στη συνέχεια το 5ετές οµόλογο αναφοράς καταγράφοντας συναλλαγές 

αξίας 13,8 δισ. ευρώ και 3,9 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Τέλος, από τις 5.105 εντολές που εκτελέσθηκαν στην Η∆ΑΤ το 55,7% 

αφορούσε σε εντολές αγοράς και το 44,3% σε εντολές πώλησης. 

 

Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 

 
 

 


