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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ    Αύγουστος 1998

Διττή η εικόνα της αγοράς με πλούσιες εξελίξεις στη διάρκεια του Αυγούστου
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές των τίτλων στο α’ μέρος του μήνα
Σημαντική πίεση τιμών στη συνέχεια λόγω αρνητικών διεθνών εξελίξεων

Οι τιμές των μακροχρόνιων ομολόγων σταθερού επιτοκίου παρουσίασαν ανοδικές
τάσεις στις αρχές του Αυγούστου με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να αποτυπώνεται στο
15ετές ομόλογο – βαρόμετρο της ψυχολογίας της αγοράς, καθώς εκτιμήθηκε ότι
κυμαινόταν σε σχετικά υποτιμημένη περιοχή. Η απόδοση στη λήξη (yield to maturity)
του 10ετούς ομολόγου παρουσίαζε σταθερές πτωτικές τάσεις από τον περασμένο
Μάρτιο (δηλαδή ανοδική τάση στην τιμή του), στοιχείο που εντάθηκε ιδιαίτερα στο
πρώτο 15θήμερο του Αυγούστου όπου η απόδοση πλησίασε έως και την περιοχή του
7,30% έναντι επιπέδου 8,00% στις 31 Μαρτίου 1998. Στα μέσα του μήνα, η
δευτερογενής αγορά συνέχισε να κινείται σχετικά ομαλά χωρίς όμως να αποφεύγονται
κινήσεις αποκόμισης κερδών από αρκετούς κατόχους (με θέση long market) ομολόγων.
Η ικανοποιητική πορεία της δευτερογενούς αγοράς στη διάρκεια του α’ 15θημέρου
συνοδεύθηκε από την σημαντική εισροή κεφαλαίων και το σταθερό αγοραστικό
ενδιαφέρον που φέρεται να έδειξαν οι ξένοι επενδυτές για τα ελληνικά ομόλογα λόγω
των αυξανόμενων πιθανοτήτων σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός αυτό
είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει τα ελληνικά ομόλογα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στη
δευτερογενή αγορά εν μέσω γενικότερου ευνοϊκού κλίματος. Στις τελευταίες όμως δύο
ημέρες του α’ 15θημέρου παρουσιάσθηκαν αρνητικές εξελίξεις καθώς σημειώθηκαν
σημαντικές ρευστοποιήσεις τόσο σε ελληνικούς (μακροχρόνιους) όσο και σε
ευρωπαϊκούς τίτλους ομολόγων.
Στο β’ 15θήμερο του Αυγούστου, το κλίμα παρουσιάσθηκε λιγότερο ευνοϊκό
κυρίως λόγω των αρνητικών διεθνών εξελίξεων (αναταραχές στις αγορές κεφαλαίου
της Ασίας, Ευρώπης και Η.Π.Α. καθώς και υποτίμηση του νομίσματος της Ρωσίας),
αλλά και λόγω του μη επιτυχούς διαγωνισμού της Ιονικής Τράπεζας. Κατά αυτόν
τον τρόπο δεν έλειψαν οι παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος όπως εκείνη της
Δευτέρας 17/8 που συνοδεύθηκε από την πρόθεση αγοράς 10ετών ομολόγων ύψους 30
δισ. δρχ. εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας καθώς και εκείνη της Τρίτης 25/8 (επίσης
ύψους 30 δισ. δρχ. σε μια κίνηση “αντίστροφης” δημοπρασίας καθώς την ίδια ημέρα θα
ελάμβανε χώρα η δημοπρασία ομολόγων 5ετούς διάρκειας) προκειμένου να
απαλυνθούν οι επιπτώσεις από τη μη πώληση της Ιονικής Τράπεζας. Μέχρι και πριν από
την ημέρα ανακοίνωσης των προσφορών για την Ιονική Τράπεζα, υφίσταντο σε μεγάλο
βαθμό θετικές εκτιμήσεις από τους διάφορους διεθνείς οίκους για την πορεία των
ελληνικών ομολόγων στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Ενδεικτική ήταν η πρόβλεψη της
Deutshe Bank η οποία ανέφερε ότι η απόδοση στη λήξη του 10ετούς ομολόγου από
7,30% περίπου τον Αύγουστο, θα υποχωρούσε στο 7,00% στα τέλη του 1998 και στο
6,60% λίγο μετά τα μέσα του 1999. Ωστόσο οι διεθνείς συγκυρίες και ο μη επιτυχής
διαγωνισμός της Ιονικής αντέστρεψε σημαντικά τα δεδομένα κατά την τελευταία
εβδομάδα του Αυγούστου (Δευτέρα 24 – Παρασκευή 28) καθώς οι τιμές των τίτλων
σημείωσαν σημαντική υποχώρηση στη δευτερογενή αγορά. Στο β’ 15θήμερο του
Αυγούστου, σημαντικές θέσεις πωλήσεων τίτλων έλαβαν οι ξένοι επενδυτές
αναζητώντας ασφαλέστερες τοποθετήσεις μακριά από τις αναδυόμενες στις πιο
ανεπτυγμένες οικονομίες.
Οσον αφορά στα “spreads” (εύρη) μεταξύ των αποδόσεων του ελληνικού 10ετούς
ομολόγου και αντίστοιχου γερμανικού (bund) παρουσιάσθηκε μια διεύρυνσή τους στη
διάρκεια του Αυγούστου κυρίως λόγω του αγοραστικού ενδιαφέροντος που
παρατηρήθηκε για τους γερμανικούς τίτλους ως αποτέλεσμα της κρίσης της Ρωσίας.
Στις 19 Αυγούστου τα “spreads” έναντι εκείνων στα τέλη του Ιουλίου δεν παρουσίαζαν
σημαντικές μεταβολές (γύρω από τις 290 μονάδες βάσης – 2,90%), εντούτοις σε σχέση
με τα επίπεδα στη διάρκεια του Αυγούστου ήταν αυξημένα. Αντίθετα η μη επιτυχής
έκβαση του διαγωνισμού της Ιονικής Τράπεζας και η περαιτέρω υποχώρηση του
ρωσικού νομίσματος (κατά 10%) την Τρίτη 25 Αυγούστου δημιούργησε αναταραχή
στην αγορά ομολόγων με αποτέλεσμα το “spread” να “εκτοξευθεί” έως και τις 350
μονάδες βάσης (με την αντίστοιχη απόδοση στη λήξη του ελληνικού 10ετούς στο 7,70%
έναντι 7,30% λίγες ημέρες νωρίτερα). Η συνέχεια των εξελίξεων ήταν αρκετά
εντονότερη με τις τιμές των ομολόγων να “κατηφορίζουν” σε ένα κλίμα “sell-off”
της αγοράς και να οδηγούν την απόδοση στη λήξη του 10ετούς ομολόγου έως και
στην περιοχή του 8,50% με το “spread” να φθάνει στην περιοχή του 425 (31/8). Η

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
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Απόδοση

στη Λήξη
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(έτη)

26 Noεμβρίου 1999 11,00% 11,06% 1,02

31 Δεκεμβρίου 1999 10,70% 11,06% 1,11

28 Ιανουαρίου 2000 10,20% 11,89% 1,17

21 Μαρτίου 2000 9,80% 14,21% 1,28

21 Μαρτίου 2002 9,20% 11,10% 2,75

31 Οκτωβρίου 2002 9,20% 9,66% 3,08

21 Μαρτίου 2004 8,90% 9,71% 4,04

19 Ιουνίου 2007 8,80% 8,78% 5,86

26 Μαρτίου 2008 8,60% 8,53% 6,14

20 Μαϊου 2013 7,50% 7,78% 8,48

Βάσει τιμών bid (31/08/98)
Πηγή:  REUTERS

Ως μήνας μικτών αλλά πλούσιων εξελίξεων αποδείχθηκε ο
Αύγουστος στην εγχώρια αγορά ομολόγων, καθώς το αρχικό
κλίμα ενθουσιασμού που παρατηρήθηκε στις δύο πρώτες
εβδομάδες, έδωσε γρήγορα τη θέση του σε μία αντίστροφη
τροχιά των εξελίξεων λόγω τόσο των διεθνών αναταραχών όσο
και των μη ευνοϊκών εξελίξεων στο ελληνικό πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων. Ο μήνας έκλεισε με τις τιμές (αποδόσεις) των
ομολόγων ιδιαίτερα χαμηλά (υψηλά) και την Τράπεζα της
Ελλάδος να παρεμβαίνει σταθερά προκειμένου να ενισχύσει τις
τιμές εν μέσω μαζικών πωλήσεων από τους ξένους επενδυτές.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΙΤΛΩΝ
Την Πέμπτη 27 Αυγούστου οι οικονομικές αρχές
προέβησαν σε αγορά μακροχρόνιων ομολόγων σταθερού
επιτοκίου μέσω διαδικασίας “reverse auction”.
Αγοράσθηκαν 7ετή (κουπόνι 8,7%)με μέσο επιτόκιο 9,01%,
10ετή (κουπόνι 8,6%) με μέσο επιτόκιο 8,26% και 15ετή
(κουπόνι 7,5%) με μέσο επιτόκιο 7,73%).
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Τράπεζα της Ελλάδος “αναγκάσθηκε” να προβεί τόσο σε επαναγορές τίτλων
προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς όσο και σε “αντίστροφες”
δημοπρασίες ομολόγων. Μάλιστα υπήρξαν διαστήματα όπου δεν παρέχονταν τιμές στο
σύστημα τους δευτερογενούς αγοράς με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται το εν γένει κλίμα
και η αβεβαιότητα των συμμετεχόντων.

Οι Εκδόσεις του Αυγούστου 1998
ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 4 Αυγούστου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια εξάμηνης
διάρκειας. Ως ημερομηνία έκδοσης/διακανονισμού ορίσθηκε η 7/8/1998, ενώ το ποσό
έκδοσης ήταν 50 δισ. δρχ. (με αντίστοιχη προμήθεια 0,25%). Το μεσοσταθμικό
επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο 11,50% έναντι 11,70% της αμέσως προηγούμενης
έκδοσης Ιουλίου ‘98. Τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 53,2 δισ. δρχ. ενώ
οι συνολικές προσφορές έφθασαν στα 135,7 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 2,7 φορές).
7ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 11 Αυγούστου έγινε η δημοπρασία με
άνοιγμα (re-opening) της έκδοσης των επταετών ομολόγων σταθερού επιτοκίου 8,70%
της 8ης Απριλίου 1998. Ως ημερομηνία ανοίγματος και διακανονισμού ορίσθηκε η
14/8/1998 (και λήξης η 8η Απριλίου 2005). Το προς διάθεση ποσό ορίθηκε στα 250 δισ.
δρχ. και δεν χορηγήθηκε προμήθεια. Η δημοπρασία εξήγαγε τελικά μεσοσταθμικό
επιτόκιο 7,80% (έναντι 8,40% στο άνοιγμα της 2/6/1998) με τη μέση σταθμική τιμή να
διαμορφώνεται στο υψηλό επίπεδο 104,44 και την κατώτατη αποδεκτή τιμή στο 104,32.
Στην εν λόγω δημοπρασία προσφέρθηκαν κεφάλαια ύψους 759,8 δισ. δρχ. (με υψηλό
βαθμό υπερκάλυψης, 3 φορές), ενώ το ελληνικό Δημόσιο αποδέχθηκε προσφορές της
τάξεως των 300 δισ. δρχ..
3ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 18 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε
δημοπρασία με άνοιγμα της έκδοσης των ομολόγων 3ετούς διάρκειας της 27ης Μαϊου
(άνευ χορήγησης προμήθειας). Ως ημερομηνία ανοίγματος και διακανονισμού ορίσθηκε
η 21/8/98 και επιτόκιο βάσης το επίπεδο του 9,70%. Το προς διάθεση ποσό ήταν ύψους
100 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,89% (έναντι 10,03%
στις 22/6/98) με τη μέση τιμή στο 99,48 και την κατώτατη στο 99,46. Το Ελληνικό
Δημόσιο άντλησε τελικά πόρους της τάξεως των 116 δισ. δρχ. έναντι συνολικών
προσφορών 301,6 δισ. δρχ. (υπερκάλυψη 3 φορές).
5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 25 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε
άνοιγμα της έκδοσης των 5ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 8,90% της
1/4/1998 (άνευ χορήγησης προμήθειας). Η δημοπρασία έλαβε χώρα μια ημέρα μετά τη
μη επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού για την πώληση της Ιονικής Τράπεζας (Δευτέρα
24/8) και εν μέσω αρνητικού κλίματος στην εγχώρια αγορά χρήματος δεν καρποφόρησε.
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχθηκε τις προσφορές που
υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η
δημοπρασία.
Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Παρασκευή 28 Αυγούστου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
ετήσιας διάρκειας. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 2/9/1998, η προμήθεια που
χορηγήθηκε ήταν 0,45%, ενώ το ποσό έκδοσης ορίσθηκε στα 200 δισ. δρχ.. Το
μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο 13,20% έναντι 11,50% της 27ης
Ιουλίου και τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 216,9 δισ. δρχ. (έναντι συνολικών
προσφορών ύψους 229,9 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης της έκδοσης διαμορφώθηκε
στο 1,1 έναντι 2,1 στην αμέσως προηγούμενη της 27ης Ιουλίου.

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς Προηγ. Εύρoς

Ελλάδα 8,60% 26/03/08 8,46%
Γερμανία 4,75% 04/07/08 4,21% 425 449
Γαλλία 5,25% 25/04/08 4,33% 413 438
Ιταλία 5,00% 01/05/08 4,75% 371 393
Πορτογαλία 5,38% 23/06/08 4,65% 381 404
Ισπανία 6,00% 31/01/08 4,67% 379 402
Βρετανία 9,00% 13/10/08 5,40% 306 328
ΗΠΑ 5,63% 15/05/08 5,17% 329 353

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη βάσει τιμών bid (31/08/98) Εύρη: Σε μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
- Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου
Οικονομικών, αποφασίσθηκε η απαλλαγή από τη
φορολόγηση και των πράξεων επαναγοράς κρατικών
τίτλων (repos), κίνηση που διαδέχθηκε την πρόσφατη
κατάργηση του φόρου επί των αποδόσεων των πολυετών
ομολόγων. Με τον τρόπο αυτόν επιχειρείται να
αναζωογονηθεί η υποτονική τα τελευταία χρόνια αγορά
των repos και να διευρυνθεί το αντίστοιχο επενδυτικό
ενδιαφέρον. Ως γνωστόν, την άνοιξη του 1994 και μετά
την εγχώρια νομισματική κρίση, επεβλήθη φόρος 15%
στην απόδοση των προϊόντων repos.

- Οι δανειακές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου
εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές καθώς το
Σεπτέμβριο θα ξεπεράσουν το 1,2 τρισ. δρχ. ενώ για την
περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου θα φθάσουν τα 880
δισ. δρχ. σε μέση μηνιαία βάση.

-Σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, το σύστημα της
δευτερογενούς αγοράς ομολόγων της Τράπεζας της
Ελλάδος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στους
επόμενους μήνες και πιθανότατα πριν το τέλος του
φθινοπώρου.

- Στη διάρκεια του Αυγούστου προωθήθηκε επίσης η
διαδικασία έκδοσης των μετοχοποιήσιμων ομολόγων τα
οποία ουσιαστικά αποτελούν εργαλείο προείσπραξης των
εσόδων αποκρατικοποίησης ή ιδιωτικοποίησης από το
Δημόσιο και ειδικότερα τη ΔΕΚΑ, ενώ στις 2-3/9
προγραμματίσθηκε η διάθεση των αποταμιευτικών
ομολόγων (saving certifivates).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998
1 Σεπτεμβρίου: Δημοπρασία 15ετών ομολόγων
σταθερού επιτοκίου.
8 Σεπτεμβρίου: Δημοπρασία 10ετών ομολόγων
σταθερού επιτοκίου.
15 Σεπτεμβρίου: Δημοπρασία 6μηνων ΕΓΕΔ.
29 Σεπτεμβρίου: Δημοπρασία ετησίων ΕΓΕΔ.

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%


