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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ        Ιούλιος 1999

Το διεθνές περιβάλλον επηρέασε τα αποτελέσματα των δημοπρασιών του Ιουλίου
Άνοδος μεσοσταθμικών επιτοκίων και επιβάρυνση δημοσιονομικών μεγεθών
Η εξυπηρέτηση των τόκων αναδύεται ως το κύριο μέλημα στον προϋπολογισμό

! Ο Ιούλιος αποδείχθηκε ένας μήνας ανοδικών επιτοκίων (αποδόσεων στη λήξη) και
καθοδικών τάσεων στις τιμές των ομολόγων των διεθνών αγορών, με αποτέλεσμα το
ευρύτερο κλίμα να επηρεάσει και τους ελληνικούς τίτλους τόσο στη δευτερογενή όσο
και στην πρωτογενή αγορά. Ωστόσο, οι συνθήκες νευρικότητας των αγορών δεν έδειξαν
να επηρεάζουν ιδιαίτερα τα εύρη αποδόσεων μεταξύ των ελληνικών και των
γερμανικών τίτλων, καθώς η γνώριμη περιοχή των 160-175 μονάδων βάσης
αποτέλεσε την περιοχή των διακυμάνσεων στη διάρκεια του Ιουλίου 1999. Παράγοντες
οι οποίοι ελαχιστοποίησαν τις εκ των πραγμάτων χαμηλές πιθανότητες “ανατροπής” του
ομαλού κλίματος στη δευτερογενή αγορά ήταν τόσο η αναβάθμιση του ελληνικού
χρέους από το διεθνούς φήμης οίκο αξιολόγησης Moody’s όσο και η θετική στάση που
εξακολούθησαν να τηρούν οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι απέναντι στο βαθμό προόδου του
σεναρίου σύγκλισης. Το ενδιαφέρον των επενδυτικών εταιριών του εξωτερικού για την
ελληνική αγορά ομολόγων αποδεικνύεται επίσης από τη συμμετοχή των
χαρτοφυλακίων τους (αναδυομένων αγορών) στους ελληνικούς τίτλους με ποσοστά
της τάξεως έως 10% του συνολικού ομολογιακού τμήματος. Οι ερχόμενοι μήνες
αναμένονται ως ιδιαίτερα κρίσιμοι για την πορεία του δημόσιου χρέους και τα
αποτελέσματα των δημοπρασιών ομολόγων, από τις οποίες θα καθοριστεί το μήνυμα
της κατεύθυνσης των επιτοκίων. Υπογραμμίζεται ότι μετά από μία “συγκρατημένη”
καλοκαιρινή περίοδο, από το μήνα Σεπτέμβριο οι δανειακές ανάγκες του κράτους
αυξάνουν σημαντικά, εξέλιξη η οποία κατά τα φαινόμενα θα σηματοδοτήσει σταδιακό
περιορισμό του ύψους των εξοικονομούντων τόκων και ενδεχομένως θα καταστήσει
δυσκολότερους τους επίσημους στόχους σε δημοσιονομικό επίπεδο.

Οι Εκδόσεις του Ιουλίου 1999
! 15ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 6 Ιουλίου έγινε δημοπρασία
μεταξύ των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς για το άνοιγμα ομολόγων 15ετούς
διάρκειας με ημερομηνία έκδοσης την 11/01/99 και με προς διάθεση ποσό ύψους 150
δισ. δρχ.. Το επιτόκιο βάσης (σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου) είχε ορισθεί στο
6,50% και το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,53%
(παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση έναντι του 5,90% της προηγούμενης δημοπρασίας).
Η μέση σταθμική τιμή διαμορφώθηκε στο 99,58 (έναντι 105,67 στην προηγούμενη
δημοπρασία στις 04/05/99) και η κατώτατη αποδεκτή τιμή στο 99,46 (έναντι 105,53). Οι
προσφορές διαμορφώθηκαν στα 226,2 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,51 φορές
έναντι 2,9 φορών στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία), ενώ το Υπουργείο
Οικονομικών άντλησε τελικά κεφάλαια ύψους 168 δισ. δρχ. περίπου. Το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας αντανακλούσε τη διεθνή συγκυρία των ανοδικών επιτοκίων
δημιουργώντας συνθήκες αύξησης των δαπανών για την εξυπηρέτηση των τόκων.
! 10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 13 Ιουλίου έγινε άνοιγμα της
έκδοσης 10ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,30% άνευ χορήγησης
προμήθειας. Ημερομηνία έκδοσης των τίτλων καθορίσθηκε η 29/01/99, διακανονισμού
η 16/07/99 και λήξης η 29η Ιανουαρίου 2009. Το ποσό προς δημοπρασία καθορίσθηκε
στο ύψος των 135 δισ. δρχ. (έναντι 240 δισ. δρχ. στην προηγούμενη δημοπρασία). Το
εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 6,35% (έναντι
5,66% στη δημοπρασία της 11/05/99) με τη μέση σταθμική τιμή στο 99,56 (έναντι
104,57 στην προηγούμενη δημοπρασία). Οι προσφορές ανήλθαν στα 239,5 δισ. δρχ.
(βαθμός υπερκάλυψης 1,77 φορές), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε τελικά
πόρους ύψους 156,5 δισ. δρχ..
! 3ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 20 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε
άνοιγμα ομολόγων 3ετούς διάρκειας, με κουπόνι επιτοκίου 7,60% (άνευ χορήγησης
προμήθειας). Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 22/01/99 και το προς διάθεση ποσό
ήταν ύψους 120 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,30%
(έναντι 6,53% στη δημοπρασία στις 18/05/99) με τη μέση τιμή στο 100,54 και την
κατώτατη στο 100,47. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε τελικά πόρους της τάξεως των
129 δισ. δρχ. έναντι συνολικών προσφορών 172,5 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 2,5
φορές έναντι 3,1x στην προηγούμενη δημοπρασία).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1999
03 Αυγούστου: 5ετή ομόλογα, άνοιγμα
10 Αυγούστου: 6μηνα ΕΓΕΔ
17 Αυγούστου: 3μηνα ΕΓΕΔ
24 Αυγούστου: 7ετή ομόλογα, άνοιγμα
31 Αυγούστου: Ετήσια ΕΓΕΔ, αποταμιευτικά
                            ομόλογα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕ)
!  Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΤΕ
προβαίνει στη χορήγηση δανείων συνολικού ύψους 65
εκατ. ευρώ ή 21,1 δισ. δρχ. για επενδύσεις στην
Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας και του
τουρισμού.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ MOODY’S
!  Ιδιαίτερα θετική αλλά αναμενόμενη εξέλιξη
αποτέλεσε η ανακοίνωση από το διεθνή οίκο
αξιολόγησης Moody’s στα μέσα του Ιουλίου ’99, περί
αναβάθμισης του ελληνικού χρέους από Baa1 σε Α2. Η
εν λόγω εξέλιξη επιβεβαίωσε τις προσδοκίες της
αγοράς, οι οποίες αρκετούς μήνες νωρίτερα, είχαν
αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές των ελληνικών
τίτλων.
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! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 27/07 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 30/07/99 και το
ποσό έκδοσης ήταν 80 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
8,88% έναντι 8,69% στη δημοπρασία του Ιουνίου ’99 και τα αντληθέντα κεφάλαια
ανήλθαν στα 91 δισ. δρχ. (έναντι προσφορών ύψους 135 δισ. δρχ.). Ο δείκτης
υπερκάλυψης διαμορφώθηκε στις 1,69 φορές έναντι 2,6x στην προηγούμενη έκδοση της
25/05/99. Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δημοπρασίας επιβεβαίωσε την ανοδική
τάση των επιτοκίων των ελληνικών τίτλων αλλά και ενίσχυσε τις ανησυχίες περί
δυσκολιών στην περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους του χρήματος.
! Αποταμιευτικά Ομόλογα To Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε 2ετή αποταμιευτικά
ομόλογα (saving certificates) με αμετάβλητο επιτόκιο 8,60%, μέσω δημόσιας εγγραφής
στις 29-30/07 & 02/08/99. Ως γνωστόν, τα αποταμιευτικά ομόλογα προσφέρουν
αφορολόγητη απόδοση εφόσον διακρατηθούν έως τη λήξη τους και απευθύνονται σε
Έλληνες ιδιώτες επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 10.000 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.

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων τον Ιούλιο του 1999
!  Η πρώτη εβδομάδα του μήνα (έως 02/07) χαρακτηρίσθηκε από αντίθετες τάσεις
τιμών, με τα μεν 10ετή ομόλογα (8,60%) να κλείνουν στο 114,80 (εβδομαδιαία
μεταβολή +0,40%) και τα νέα 10ετή (6,30%) να κυμαίνονται στις 100,75 μονάδες (-
0,65%). Η δεύτερη εβδομάδα (05-09/07) παρουσίασε μία καθοδική εικόνα τόσο στα
παλαιότερα 10ετή (8,60%) με εβδομαδιαία υποχώρηση κατά 1,57% (έφθασαν στο
113,00), όσο και στα νεότερα (6,30%) κατά 1,49% με κλείσιμο στο 99,25 (και με spread
έναντι των bunds έως τις 173 μ.β., η μεγαλύτερη διεύρυνση από τις 25 Ιουνίου – παρά το
γεγονός της μείωσης του πληθωρισμού, 06/99). Στην τρίτη εβδομάδα (12-16/07)
διαφοροποιήθηκε η πτωτική τάση, με αποτέλεσμα οι τίτλοι 8,60% να διαμορφωθούν στο
113,50 (+0,44%) και οι τίτλοι 6,30% να κυμανθούν στο επίπεδο του 99,20. Η τέταρτη
εβδομάδα του Ιουλίου (19-23/07) συνδυάσθηκε με μία πτωτική πορεία στο 10ετές
8,60% το οποίο έκλεισε σε εβδομαδιαία βάση στο 113,35 (-0,13%) και με μία ουδέτερη
τάση στο νεότερο 10ετές που παρέμεινε στο ίδιο κλείσιμο της τρίτης εβδομάδας (99,20)
(το spread έναντι των bunds ανήλθε στις 172 μονάδες βάσης). Η τελευταία εβδομάδα
του μήνα, 26-30/07/99, διακρίθηκε από νέες πτωτικές τάσεις με τα αντίστοιχα
κλεισίματα να διαμορφώνονται σε 112,75 (8,60%) και σε 98,75 (6,30%).

Ο Δανεισμός του Ελληνικού Δημοσίου & οι Μελλοντικές Εξελίξεις του 1999
!  Οι δανειακές ανάγκες της περιόδου Ιούλιος – Αύγουστος 1999 διαμορφώνονται σε
επίπεδα κατώτερα των 1 τρισ. δρχ. σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιηθέντα
στοιχεία. Ωστόσο με τον ερχομό των φθινοπωρινών μηνών αναμένεται τόνωση των εν
λόγω αναγκών αλλά και των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου για την
εξυπηρέτηση τόκων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, κατά το α’
6μηνο του τρέχοντος έτους, οι δαπάνες για τόκους μεταβλήθηκαν κατά +16,2% σε
σύγκριση με μεταβολή +7,5% το α’ 6μηνο του 1998 (έναντι του α’ 6μήνου ’97) και
έναντι στόχου για μεταβολή +2,4% στο σύνολο του 1999. Παράλληλα, εξακολουθεί να
υφίσταται η πρόβλεψη των οικονομικών αρχών για εξοικονόμηση τόκων ύψους 30
δισ. δρχ. σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του προϋπολογισμού του έτους 1999.
Τέλος, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των οικονομικών αρχών, η μέση χρονική
διάρκεια του συνολικού χρέους που εκδόθηκε κατά το α’ 6μηνο του 1999, ανήλθε σε
6,35 έτη και σε 9,09 έτη για το σύνολο του εξωτερικού χρέους.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ REPOS
!  Η έναρξη λειτουργίας της αγοράς των repos
ομολόγων τοποθετείται στις 10 Σεπτεμβρίου 1999 με
αρχικό στάδιο την πιλοτική λειτουργία της, διάρκειας 1
εβδομάδας.

ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
!  Ενδεικτικοί είναι ορισμένοι από τους νέους τύπους
ομολόγων οι οποίοι αναμένονται να διατεθούν στην
ελληνική αγορά στο εγγύς και απώτερο μέλλον:
Αγροτικά προμέτοχα, δημοτικά ομόλογα και ομόλογα
αγοράς ακινήτων.

Η Τιμή του 10ετούς Ομολόγου (8,60%)
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ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς Προηγ. Εύρoς

Ελλάδα 6,30% 26/01/2009 6,50%
Γερμανία 4,00% 04/07/2009 4,75% 175 174
Γαλλία 4,00% 25/04/2009 4,88% 162 161
Ιταλία 4,50% 01/05/2009 5,03% 147 147
Πορτογαλία 3,95% 15/07/2009 5,11% 139 140
Ισπανία 5,15% 30/07/2009 5,02% 148 148
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,31% 117 120
ΗΠΑ 5,50% 15/05/2009 5,90% 60 63

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 30/07/1999.   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.


