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  Τρίτη 8 Αυγούστου 2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Οι Εξελίξεις του Ιουλίου 2000

Η διατήρηση του ήπιου κλίματος στην πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά ομολόγων κατά το
μήνα Ιούλιο συνδυάστηκε με τη θετική έκβαση των δημοπρασιών στην πρωτογενή αγορά τίτλων,
καθώς και με ένα ουδέτερο – ως προς τη δυνητική επίδραση στην εγχώρια αγορά - διεθνές
περιβάλλον.

!  Οι σταθεροποιητικές τάσεις που επικράτησαν στην ελληνική αγορά ομολόγων κατά τον Ιούνιο του 2000
διατηρήθηκαν εκ νέου κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Η ανησυχία που παρατηρήθηκε στις διεθνείς αγορές ομολόγων από
την πιθανή άνοδο του πληθωρισμού και των επιτοκίων στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. κατά τις 2 πρώτες εβδομάδες του
μήνα καθόρισε και το κλίμα στο εσωτερικό της ελληνικής αγοράς. H διεθνής συγκυρία επηρεάζει πλέον και την εγχώρια
αγορά ομολόγων, η οποία έχει εναρμονισθεί με την εν γένει τάση της Eυρωζώνης. Η μικρή μείωση των επιτοκίων από την
Tράπεζα της Eλλάδος είχε προεξοφληθεί στις τιμές αλλά και στο spread των ελληνικών ομολόγων το οποίο διατηρήθηκε
στο εύρος μεταξύ των 84-90 μονάδων βάσης. Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα υποτονικό, ενώ αξίζει να
σημειωθεί ότι κατά την δημοπρασία των 20ετών ομολόγων, στις 4 Ιουλίου, οι προσφορές μόλις που υπερέβησαν το
επίπεδο των 250 δισ. δρχ. υπερκαλύπτοντας το υπό δημοπρασία ποσό των 200 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,26x).
Κατά τις δύο επόμενες εβδομάδες, το επενδυτικό ενδιαφέρον για ελληνικούς τίτλους ενισχύθηκε τόσο από τις πυκνές
εκθέσεις και εκτιμήσεις εγχώριων και ξένων επενδυτικών οίκων, οι οποίοι αναφέρονταν στην ελκυστικότητα των
ελληνικών ομολόγων όσο και από την κάμψη των μεσοσταθμικών επιτοκίων που παρατηρήθηκε στις 3 δημοπρασίες
(20ετή, 5ετή ομόλογα και ετήσια ΕΓΕΔ) της εξεταζόμενης μηνιαίας περιόδου. Η αναβάθμιση του ελληνικού
μακροπρόθεσμου και βραxυπρόθεσμου δημόσιου χρέους σε συνάλλαγμα από το διεθνή ελεγκτικό οίκο Fitch IBCA στα
τέλη του μήνα, δεν φάνηκε να επηρεάζει την ελληνική χρηματαγορά η οποία αντέδρασε υποτονικά στην είδηση, με τις
τιμές των ομολόγων να κινούνται χαμηλότερα, λόγω κυρίως μιας διορθωτικής κίνησης από τα υψηλά σημεία του μήνα.

Οι Εκδόσεις του Ιουλίου 2000
!  20ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 4 Ιουλίου έγινε άνοιγμα της έκδοσης 20ετών ομολόγων σταθερού
ονομαστικού επιτοκίου 6,50% μεταξύ των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς άνευ χορήγησης προμήθειας. Ημερομηνία
έκδοσης των τίτλων καθορίσθηκε η 22/10/99, διακανονισμού η 07/07/00 και λήξης η 22/10/2019. Το ποσό προς
δημοπρασία ορίσθηκε στο ύψος των 200 δισ. δρχ. (έναντι 200 δισ. δρχ. στην προηγούμενη δημοπρασία του Μαΐου 2000).
Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 6,34% (έναντι 6,37% στη δημοπρασία της
09/05/00) με τη μέση σταθμική τιμή στο επίπεδο του 101,603 (έναντι 101,358 στην προηγούμενη δημοπρασία). Οι
προσφορές ανήλθαν στα 251,5 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,26 φορές) έναντι 298,5 δισ. δρχ. στις 09/05/00 (βαθμός
υπερκάλυψης 1,49), ενώ από την εν λόγω δημοπρασία το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε κεφάλαια τελικού ύψους
251,5 δισ. δρχ..
!  5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 18 Ιουλίου έγινε άνοιγμα της έκδοσης 5ετών ομολόγων σταθερού
ονομαστικού επιτοκίου 5,95%. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 21η Ιουλίου 2000, ενώ το προς διάθεση ποσό
ορίσθηκε στο επίπεδο των 200 δισ. δρχ.. Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,13%, επίπεδο
χαμηλότερο από το προηγούμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο, 6,35%, της δημοπρασίας του Μαίου 2000. Το ύψος των
προσφορών ανήλθε στα 810,6 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 4,05x), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε συνολικά

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς 28/07 Εύρoς 29/06

Ελλάδα 6,00% 19/05/2010 6,03%
Γερμανία 5,25% 04/07/2010 5,20% 83 83
Γαλλία 5,50% 25/04/2010 5,34% 69 64
Ιταλία 5,50% 01/11/2010 5,54% 49 49
Πορτογαλία 5,85% 20/05/2010 5,56% 47 42
Ισπανία 4,00% 31/01/2010 5,48% 55 56
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,18% 85 85
Η.Π.Α. 6,50% 15/02/2010 6,01% 02 -01

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 28/07/2000.   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.
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κεφάλαια ύψους 219,1 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 99,222 και η κατώτατη τιμή (η
μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 99,180.
!  Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 25/07/00 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η
ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 28/07/00 και το ποσό έκδοσης ήταν της τάξεως των 40 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό
επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,22% έναντι 6,40% στη δημοπρασία του Ιουνίου ’00 και τα αντληθέντα κεφάλαια
ανήλθαν στα 48 δισ. δρχ. (έναντι προσφορών 122,0 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης διαμορφώθηκε στις 3,05x έναντι
3,81x στην προηγούμενη έκδοση της 27/06/00.

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων τον Ιούλιο 2000
!  Με ελαφρώς ανοδικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων ξεκίνησε η πρώτη εβδομάδα του μήνα (03-07/07/00), με τα
μεν παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%) να κλείνουν στο 114,55 (εβδομαδιαία μεταβολή –από Δευτέρα σε Παρασκευή- 15
μονάδες βάσης, μ.β.) και τα νέα 10ετή (6,30%) να κυμαίνονται στις 100,90 μονάδες ( +5 μ.β.). Κατά τη δεύτερη
εβδομάδα (10-14/07/00), παρατηρήθηκαν ανοδικές τάσεις στην αγορά, καθώς τα μεν παλαιότερα 10ετή (8,60%)
κατέγραψαν εβδομαδιαία άνοδο της τάξεως των 15 μ.β. (έφθασαν στο 114,60), τα δε νεότερα (6,30%), εμφάνισαν
εβδομαδιαία άνοδο κατά 5 μ.β. κλείνοντας στο 100,90. Η τρίτη εβδομάδα (17-21/07/00) χαρακτηρίστηκε από ανοδικές
τάσεις στις τιμές των ομολόγων. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 114,70 (+30 μ.β.) και οι τίτλοι 6,30%
ενισχύθηκαν κατά 45 μ.β., ισορροπώντας στα επίπεδα των 101,20 μονάδων. Στην τέταρτη εβδομάδα του μήνα (24-
28/07/00) οι ανοδικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων διατηρήθηκαν. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο
114,80 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως των 15 μ.β. και οι τίτλοι 6,30% κινήθηκαν ανοδικά κατά 15 μ.β. σε
εβδομαδιαία βάση, ισορροπώντας στα επίπεδα των 101,30. Κατά την τελευταία εβδομάδα του μήνα η οποία καλύπτεται
από μία μόνο ημέρα (31/07/00), οι τάσεις στην αγορά ομολόγων ήταν σταθεροποιητικές. Το 10ετές 8,60% έκλεισε στο
114,85 (μεταβολή +5 μ.β. από την Παρασκευή) και το νεότερο 10ετές διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 101,35 (μεταβολή
+5 μ.β.). Οι τιμές των ομολόγων σε μηνιαία βάση κινήθηκαν σε τελική ανάλυση ελαφρώς ανοδικά.

Άλλες Εξελίξεις στην Ελληνική Αγορά Δανεισμού
!  Η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.) προχώρησε στις 17 Ιουλίου 2000 στην έκδοση και διάθεση δύο
ομολογιακών δανείων ανταλλάξιμων σε μετοχές του Ο.Τ.Ε. και της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). Οι εν
λόγω εκδόσεις ήταν αρχικού συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, εν ώ η τελική αποδοχή προσφορών διαμορφώθηκε στα
375 εκατ. ευρώ για τα ΕΛΠΕ και στα 481 εκατ. ευρώ για τον Ο.Τ.Ε. (σύνολο αποδοχών ύψους 856 εκατ. ευρώ). Οι δύο
εκδόσεις διατέθηκαν στην ελληνική και τη διεθνή αγορά με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building) που
άρχισε στις 17/07/00 και διήρκησε έως τις 19/07/00, συναντώντας ιδιαίτερα θετική αποδοχή στις ξένες αγορές σύμφωνα με
τις σχετικές ανακοινώσεις. Ειδικότερα, οι μετοχές του Ο.Τ.Ε. που δεσμεύτηκαν αντιστοιχούσαν στο 3% του συνόλου των
μετοχών του Οργανισμού, ενώ των ΕΛΠΕ στο 10% του συνόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το “premium” για τους τίτλους
του Ο.Τ.Ε. διαμορφώθηκε στο 30% επί της τρέχουσας τιμής της μετοχής του Οργανισμού, ενώ 26% ήταν το “premium”
για τον τίτλο των Ελληνικών Πετρελαίων.
!  Στο πλαίσιο της διάθεσης από τη Δ.Ε.Κ.Α. μετοχών της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» με δημόσια
εγγραφή από τις 25 έως τις 28 Ιουλίου 2000 ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα: Οι επενδυτές κομιστές Δραχμικών
Προμετόχων (θεσμικοί και μη) θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τα Δραχμιμά Προμέτοχά τους με τις μετοχές της
παραπάνω εταιρίας στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής σύμφωνα με τους ήδη γνωστοποιηθέντες όρους ανταλλαγής.
Ανακοινώθηκε τέλος ότι η τρέχουσα αξία του κάθε Δραχμικού Προμετόχου ονομαστικής αξίας 100 δρχ. την 28η Ιουλίου
2000, ορίζεται σε 90,5699 δρχ..

Η  Τιμή  του  10 ετούς  Ομολόγου  (6 ,30 % )
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Η  Τιμή  του  10ετούς  Ομολόγου (8,60% )
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To Πρόγραμμα των Επόμενων Εκδόσεων
01 Αυγούστου: Άνοιγμα 10ετούς ομολόγου, 6,00%, λήξη Μάιος 2010

22 Αυγούστου: Άνοιγμα 3ετούς ομολόγου, 5,90%, λήξη Φεβρουάριος 2003
29 Αυγούστου: Ετήσια ΕΓΕΔ
05 Σεπτεμβρίου: Άνοιγμα 5ετούς ομολόγου, 5,95%, λήξη Μάρτιος 2005

19 Σεπτεμβρίου: Άνοιγμα 20ετούς ομολόγου, 6,50%, λήξη Οκτώβριος 2019
26 Σεπτεμβρίου: 3μηνα, 6μηνα & ετήσια ΕΓΕΔ


