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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ          Ιούλιος 1998

Θετικότερες εξελίξεις στα επιτόκια της πρωτογενούς αγοράς
Σημαντικό αγοραστικό ενδιαφέρον για μακροχρόνιους τίτλους στις δημοπρασίες
Οι αποκρατικοποιήσεις «κλειδί» στην πορεία του δημοσίου χρέους

Με αρκετές εναλλαγές καταστάσεων αλλά σε γενικά θετικό κλίμα «κύλησε» ο
Ιούλιος στην εγχώρια αγορά ομολόγων. Στις αρχές Ιουλίου η αγορά έδειξε να είναι
περισσότερο συγκρατημένη από πλευράς βραχυχρόνιων θέσεων χωρίς όμως να έχει
απωλέσει την ευρύτερη εμπιστοσύνη της στη μακροπρόθεσμη θετική προοπτική
των τιμών λόγω της αναμενόμενης σύγκλισης των επιτοκίων. Από τα μέσα Ιουλίου
βελτιώθηκε το κλίμα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων και μειώθηκαν τα εύρη
αποδόσεων μεταξύ του ελληνικού 10ετούς ομολόγου και των ξένων 10ετών ομολόγων.
Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών παραμένει η ένταξη τίτλων μεγαλύτερης
χρονικής διάρκειας στις επενδυτικές προτιμήσεις των αποταμιευτών αλλά και στα
χαρτοφυλάκια των ξένων θεσμικών επενδυτών. Παράλληλα συνεχίσθηκε η πολιτική της
μη χορήγησης προμήθειας κατά την πρωτογενή διάθεση των τίτλων και επιταχύνθηκε η
διεθνής προβολή των Μετοχοποιήσιμων Ομολόγων (Balladur).

Οι Εκδόσεις του Ιουλίου 1998
10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε
άνοιγμα της έκδοσης των 10ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 8,60%
της 26/3/1998 (άνευ χορήγησης προμήθειας). Ημερομηνία ανοίγματος και
διακανονισμού των τίτλων καθορίσθηκε η 8η Ιουλίου 1998 και λήξης η 26η Μαρτίου
2008, ενώ οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία που θα είχαν επιτυχείς προσφορές θα
κατέβαλαν δεδουλευμένους τόκους για το χρονικό διάστημα από 26/3/1998 έως
8/7/1998. Το ποσό προς δημοπρασία καθορίσθηκε στο ύψος των 200 δισ. δρχ. ενώ οι
προσδοκίες αναφέρονταν σε πιθανή άνοδο των αποδόσεων λόγω του μη ικανοποιητικού
κλίματος στη δευτερογενή αγορά (οι τιμές των 10ετών ομολόγων εμφάνιζαν πτωτικές
τάσεις. Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο επίπεδο
του 7,85% (έναντι 7,80% στο αμέσως προηγούμενο άνοιγμα του Μαϊου) με μέση
σταθμική τιμή στο 104,9. Οι προσφορές ανήλθαν στα 698,4 δισ. δρχ. (βαθμός
υπερκάλυψης 3,5 φορές), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε τελικά πόρους
ύψους 211 δισ. δρχ.. Το σημαντικότερο στοιχείο της συγκεκριμένης δημοπρασίας
αποτέλεσε το έντονο ενδιαφέρον ξένου θεσμικού επενδυτή για αγορά των
δημοπρατούμενων τίτλων, γεγονός που αναθέρμανε αισθητά τις τιμές των ανάλογης
διάρκειας τίτλων στη δευτερογενή αγορά. Οι εν λόγω τιμές ξεπέρασαν το όριο του 105
ενώ η απόδοσή τους υποχώρησε κοντά στην περιοχή του 7,70%.
ΕΓΕΔ  Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια τρίμηνης και
εξάμηνης διάρκειας με τη συμμετοχή των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. Ως
ημερομηνία έκδοσης/διακανονισμού ορίσθηκε η 15/7/1998, ενώ τα ποσά έκδοσης
ορίσθηκαν σε 30 δισ. δρχ. για τα 3μηνα και σε 60 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 11,50% και για τα 6μηνα στο 11,70%
έναντι 11,80% και 11,90% αντίστοιχα της αμέσως προηγούμενης έκδοσης Ιουνίου ‘98.
Τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 34 δισ. δρχ. για τα 3μηνα (προσφέρθηκαν
137,5 δισ. δρχ με βαθμό υπερκάλυψης 4,6 φορές) και στα 64,5 δισ. δρχ. για τα 6μηνα
(προσφέρθηκαν 181,5 δισ. δρχ. με βαθμό υπερκάλυψης 3 φορές).
15ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε
δημοπρασία με άνοιγμα της έκδοσης των ομολόγων 15ετούς διάρκειας (υπό μορφή
άυλων τίτλων) με ημερομηνία διακανονισμού 22/07/98. Το προς διάθεση ποσό ήταν
ύψους 250 δισ. δρχ., ενώ δεν χορηγήθηκε προμήθεια στους συμμετέχοντες στη
δημοπρασία. Το επιτόκιο βάσης είχε ορισθεί στο 7,50% (σταθερό για όλη τη διάρκεια
του δανείου) και το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,42%
(έναντι 7,70% στην αρχική δημοπρασία) περνώντας ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα
στην αγορά για τη μεσοπρόθεσμη πορεία του κόστους δανεισμού του Ελληνικού
Δημοσίου. Η μέση σταθμική τιμή παρουσίασε αξιοσημείωτη υποχώρηση και
διαμορφώθηκε στο 100,61 (έναντι 98,08 στην αρχική δημοπρασία στις 20/5) και η
κατώτατη αποδεκτή τιμή στο 100,50 (έναντι 97,83). Σημειώνεται ότι το μεσοσταθμικό
επιτόκιο του 15ετούς τίτλου για πρώτη φορά υποχώρησε χαμηλότερα του επιτοκίου
βάσης. Οι προσφορές διαμορφώθηκαν στα 593,8 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 2,4
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26 Noεμβρίου 1999 11,00% 10,35% 1,10

31 Δεκεμβρίου 1999 10,70% 10,32% 1,19

28 Ιανουαρίου 2000 10,20% 10,97% 1,26

21 Μαρτίου 2000 9,80% 10,66% 1,40

21 Μαρτίου 2002 9,20% 9,17% 2,89

31 Οκτωβρίου 2002 9,20% 8,97% 3,19

21 Μαρτίου 2004 8,90% 8,34% 4,20

19 Ιουνίου 2007 8,80% 7,70% 6,08

26 Μαρτίου 2008 8,60% 7,55% 6,37

20 Μαϊου 2013 7,50% 7,39% 8,68
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φορές έναντι 3,2 στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία), ενώ το Υπουργείο
Οικονομικών άντλησε τελικά κεφάλαια ύψους 280,8 δισ. δρχ. περίπου. Το αποτέλεσμα
της εν λόγω δημοπρασίας ήταν σε γενικό βαθμό αναμενόμενο. Επισημαίνεται ότι η
πρόθεση των οικονομικών αρχών όσον αφορά στην έκδοση ομολόγων τόσο μεγάλης
χρονικής διάρκειας εξακολουθεί να έχει διερευνητικό χαρακτήρα ώστε να
«ανιχνευθούν» οι προσδοκίες της αγοράς για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας στο
ιδιαίτερα απώτερο μέλλον.
Ετήσια ΕΓΕΔ  Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας με τη συμμετοχή των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. Η ημερομηνία
έκδοσης ορίσθηκε στις 29/7/1998, η προμήθεια που χορηγήθηκε ήταν 0,45%, ενώ το
ποσό έκδοσης ορίσθηκε στα 180 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε
τελικά στο 11,50% έναντι 11,70% της 29ης Ιουνίου και τα αντληθέντα κεφάλαια
ανήλθαν στα 198,9 δισ. δρχ. (έναντι συνολικών προσφορών ύψους 371,2 δισ. δρχ.). Ο
δείκτης υπερκάλυψης της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 2,1 έναντι 1,3 στην αμέσως
προηγούμενη της 29ης Ιουνίου.

Οι Εξελίξεις στην Ελληνική Αγορά Ομολόγων
Η Πορεία του Δημοσίου Δανεισμού: Σύμφωνα με τις οικονομικές αρχές, στη διάρκεια
της περιόδου Αυγούστου-Δεκεμβρίου 1998, το Ελληνικό Δημόσιο θα δανείζεται
κεφάλαια της τάξεως των 800 δισ. δρχ. ανά μήνα (μηνιαίος μέσος όρος δανειακών
αναγκών), ενώ βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, η
κατανομή των ομολόγων σταθερού επιτοκίου για το έτος 1998 παρουσιάζεται ως
εξής: 2ετή 3,88%, 3ετή 13,61%, 5ετή 15,80%, 7ετή 29,31%, 10ετή 32,01% και 15ετή
5,39%.
Το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί επίσης έναν εντονότερο ρόλο για τη γνωστή
ΔΕΚΑ (Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών), η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά στον
αποτελεσματικότερο έλεγχο, αλλά και στον περιορισμό των δανειακών αναγκών του
Δημοσίου σε μία περίοδο κατά την οποία οι υπερβάσεις των πληρωμών σε τόκους δεν
αποτελούν την επιθυμητή εξέλιξη. Ο απώτερος στόχος θα είναι η επίτευξη του ορίου
2,40% στο δείκτη «Ελλειμμα Γενικής Κυβέρνησης / Α.Ε.Π.» μέσω μιας σειράς
ενεργειών, οι κυριότερες εκ των οποίων θα είναι οι ακόλουθες: Η εξόφληση ομολόγων
παλαιοτέρων ετών κυμαινόμενου επιτοκίου (τα οποία ανανεώνονται με το σχετικά
υψηλό επιτόκιο του ετησίου ΕΓΕΔ) και η συγκράτηση των πρωτογενών δαπανών. Οι
δύο αυτές ενέργειες θα υλοποιούνται μέσω της συλλογής εσόδων από τις
αποκρατικοποιήσεις και θα αποσκοπούν στην ελάφρυνση του φετινού κρατικού
προϋπολογισμού από διάφορες δαπάνες και στη μείωση του κόστους δανεισμού. Σε
πρώτη φάση η ΔΕΚΑ θα προβεί μέσα στον Αύγουστο σε δημοπρασία αγοράς τίτλων
μεσοπρόθεσμης διάρκειας ύψους 200 δισ. δρχ.. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει
προχωρήσει ήδη μέσω της ΔΕΚΑ σε αγορά διετών ομολόγων (zero coupon) για ποσό 40
δισ. δρχ.. Τέλος, ο ρόλος της ΔΕΚΑ αναμένεται ακόμα πιο σημαντικός κατά τη
διάρκεια του 1999 όπου θεωρείται ως η πλέον κρίσιμη χρονιά λόγω της λήξης ενός
σημαντικού κονδυλίου, ύψους 3,5 τρισ. δρχ. που θα αφορούν σε 2ετή ομόλογα άνευ
τοκομεριδίου (zero coupon). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενέργειες μείωσης του δημοσίου
χρέους με χρήματα που προέρχονται από τις μετοχοποιήσεις βρίσκονται σε απόλυτη
συμφωνία με τα όσα προτάσσει η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
γνωστή Eurostat.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται σύμφωνα με τις
τελευταίες ενδείξεις να εκδόσει “αποταμιευτικά ομόλογα”
(γνωστά ως savings certificates) σταθερού επιτοκίου,
χαμηλής ονομαστικής αξίας και χρονικής διάρκειας 3,5
έως 10 ετών. Τα αποταμιευτικά ομόλογα δεν θα
διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά τίτλων, ενώ η
απαλλαγή της απόδοσής τους από τη φορολόγηση υπό
την προϋπόθεση διακράτησής τους έως τη λήξη, θα
αποτελεί ένα σοβαρό κίνητρο για να τοποθετήσει
ανάλογα κεφάλαια ο μέσος επενδυτής. Από την άλλη
πλευρά σε περίπτωση πρόωρης ρευστοποίησής τους, οι
τίτλοι αυτοί θα αγοράζονται από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998
4 Αυγούστου: Δημοπρασία  6μηνων ΕΓΕΔ.
11 Αυγούστου: Δημοπρασία 7ετών ομολόγων σταθερού
επιτοκίου (8,70%, άνοιγμα της 8/4/1998).
18 Αυγούστου: Δημοπρασία 3ετών ομολόγων σταθερού
επιτοκίου (9,70%, άνοιγμα της 27/5/1998).
25 Αυγούστου: Δημοπρασία 5ετών ομολόγων σταθερού
επιτοκίου (8,90%, άνοιγμα της 1/4/1998).
28 Αυγούστου: Δημοπρασία ετησίων ΕΓΕΔ.

[Οι δημοπρασίες θα διεξάγονται – κατά κανόνα - κάθε
Τρίτη, ενώ ως ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού
θα ορίζεται η τρίτη (έναντι δεύτερης μέχρι πρόσφατα)
εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Η
ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να
διευκολυνθούν οι αγοραστές των κρατικών ομολόγων]

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%


