
Investment Research & Analysis Journal

www.iraj.gr 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ    Αύγουστος 1999

Περίοδοι “νευρικότητας” αλλά και ανάκαμψης της αγοράς τον Αύγουστο
Ένας ακόμη μήνας ανόδου των μεσοσταθμικών επιτοκίων στις δημοπρασίες
Οι διεθνείς αγορές ομολόγων καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις

! Ο μήνας Αύγουστος αποτέλεσε μία περίοδο υποτονικών τάσεων στην εγχώρια αγορά
τίτλων με τους συμμετέχοντες επενδυτές να υιοθετούν μία σειρά ενεργειών “άμυνας”
απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις του διεθνούς περιβάλλοντος. Η διορθωτική κίνηση
στις τιμές των ελληνικών ομολόγων, με τις ρίζες της να προέρχεται από τις αγορές του
εξωτερικού, διατηρήθηκε στο α’ 15θήμερο του Αυγούστου με αποτέλεσμα, για πρώτη
φορά μετά από αρκετό καιρό, το “spread” των αποδόσεων μεταξύ των ελληνικών και
των γερμανικών 10ετών ομολόγων να υπερβεί τις 180 μονάδες βάσης και με την
απόδοση στη λήξη του νέου 10ετούς (6,30%) να κινείται ανοδικά στην περιοχή του
6,80%. Το εύρος αυτό θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο εάν δεν παρατηρείτο ανάλογη
άνοδος στις αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων λόγω των ανησυχιών περί
επικείμενης αύξησης των επιτοκίων στην Ευρωχώρα, ωστόσο παρέμεινε σημαντικά
χαμηλότερο από το επίπεδο των 200 μονάδων βάσης που επιτάσσει το σχετικό κριτήριο
σύγκλισης. Κατά το β’ 15θήμερο του μήνα παρουσιάσθηκαν τάσεις ανάκαμψης στις
τιμές των 10ετών ομολόγων, τόσο του παλαιότερου (8,60%) όσο και του νεότερου
(6,30%) τίτλου, με αποτέλεσμα το εύρος αποδόσεων να υποχωρήσει προς την περιοχή
των 160 μονάδων βάσης. Οι κυριότεροι παράγοντες αναστολής του πτωτικού σκηνικού
ήταν η εκτόνωση των διεθνών αγορών μετά την υλοποίηση της αύξησης των επιτοκίων
από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α., αλλά και η βελτίωση των προσδοκιών
λόγω της φαινομενικής απομάκρυνσης αντίστοιχων εξελίξεων στην Ευρωχώρα
! Τα έως σήμερα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι εξελίξεις στην αγορά ομολόγων θα
χαρακτηρισθούν από αρκετή ακόμη “νευρικότητα” στο άμεσο μέλλον, καθώς από τη
μια πλευρά, υπάρχει η υψηλή συσχέτιση μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών
ομολόγων που δημιουργεί κατά καιρούς μεγάλη αβεβαιότητα και από την άλλη πλευρά,
η ψυχολογία της αγοράς δεν ευνοείται ιδιαίτερα στο βαθμό που η Τράπεζα της Ελλάδος
επιλέγει την πολιτική των αμετάβλητων επιτοκίων για τεκμηριωμένους βέβαια
λόγους. Στο ευρύτερο σκηνικό, οι ξένοι επενδυτές έχοντας ήδη επιτύχει ιδιαίτερα
ικανοποιητικές έως υψηλές αποδόσεις από το ελληνικό σενάριο σύγκλισης,
εμφανίζονται κατά καιρούς με πενιχρές συναλλαγές στο σύστημα ομολόγων, ενώ το
μεγαλύτερο βάρος της εξυπηρέτησης του χρέους υφίστανται με εντονότερο τρόπο τη
χρονική αυτή στιγμή οι εμπορικές τράπεζες. Τέλος, είναι φανερό ότι η διασφάλιση της
δυνατότητας του Ελληνικού Δημοσίου να χρηματοδοτεί με χαμηλό κόστος (επιτόκια
δημοπρασιών) το χρέος του, έρχεται σε αντίθεση με την ανυποχώρητη – αλλά
δικαιολογημένη σε επίπεδο προτεραιοτήτων της Ο.Ν.Ε. - αντιπληθωριστική πολιτική
που εφαρμόζει σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι Εκδόσεις του Αυγούστου 1999
! 5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 3 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε
νέο άνοιγμα με δημοπρασία 5ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,60% -
έναντι επίσης 6,60% στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία της 01/06/1999. Ως
ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 6η Αυγούστου 1999 (και λήξης η 15/01/2004),
ενώ το προς διάθεση ποσό ορίσθηκε στα 120 δισ. δρχ. (άνευ προμήθειας). Τελικά, το
εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,28%, επίπεδο υψηλότερο
τόσο από το επιτόκιο βάσης (κουπόνι), όσο και από το προηγούμενο μεσοσταθμικό
6,12% της 1ης Ιουνίου ’99. Το ύψος των προσφορών ανήλθε στα 235,2 δισ. δρχ.
(βαθμός υπερκάλυψης 1,96 φορές), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε 128 δισ.
δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 97,42 και η κατώτατη τιμή (η
μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 97,30.
! 6μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 10 Αυγούστου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια 6μηνης
διάρκειας με προμήθεια 0,25%. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού ορίσθηκε η
13/08/1999, ενώ το ποσό έκδοσης ήταν 30 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε στο 9,88% έναντι 9,02% της προηγούμενης έκδοσης του Ιουνίου ’99.
Τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 31,5 δισ. δρχ., ενώ οι συνολικές
προσφορές έφθασαν στα 75 δισ. δρχ. (υπερκάλυψη 2,5 φορές έναντι 3,5 φορών στην
προηγούμενη δημοπρασία). Η άνοδος αυτή αποδόθηκε εκ πρώτης όψεως στην αρνητική
συγκυρία για τις διεθνείς αγορές ομολόγων αντανακλώντας παράλληλα το βαθμό
δυσκολίας αποκλιμάκωσης των διατραπεζικών επιτοκίων στις μεγαλύτερες διάρκειες.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
!  Οι υγιέστερες και κυρίως οι μονιμότερες βάσεις στις
οποίες τίθενται τα μακροοικονομικά μεγέθη, καθιστούν
διάχυτη την πρόθεση αρκετών διεθνών οίκων
αξιολόγησης περί αναβάθμισης της πιστοληπτικής
ικανότητας της ελληνικής οικονομίας στο άμεσο
μέλλον (μετά τη σχετικά πρόσφατη κίνηση
αναβάθμισης του γνωστού οίκου Moody’s). Υπό
ομαλές συνθήκες στην εγχώρια αγορά ομολόγων, η
επανεξέταση της βαθμολόγησης της Ελλάδας σε
επίπεδο δανεισμού και εν γένει φερεγγυότητας θα
πρέπει να αναμένεται ως μία φυσική εξέλιξη κατά τους
ερχόμενους μήνες.
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! 3μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 17 Αυγούστου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια 3μηνης
διάρκειας. Ως ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού ορίσθηκε η 20/08/1999, ενώ το
ποσό έκδοσης ήταν 30 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
9,81% έναντι 9,44% της προηγούμενης έκδοσης του Ιουνίου ’99. Τα αντληθέντα
κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 30 δισ. δρχ., ενώ οι συνολικές προσφορές έφθασαν στα
104 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 3,47x έναντι 3,5x στην προηγούμενη διάθεση).
! 7ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 24/08 πραγματοποιήθηκε άνοιγμα
με δημοπρασία 7ετών ομολόγων σταθερού επιτοκίου 6,00%. Ως ημερομηνία
διακανονισμού ορίσθηκε η 27/08/99 (και λήξης η 19/02/2006). Το προς διάθεση ποσό
ορίσθηκε στα 120 δισ. δρχ.. Η δημοπρασία εξήγαγε μεσοσταθμικό επιτόκιο 6,73%
(έναντι 6,28% στο άνοιγμα της 22/06/1999 με κουπόνι 6,00%) με τη μέση σταθμική τιμή
να διαμορφώνεται στο επίπεδο 96,18 και την κατώτατη αποδεκτή τιμή στο 96,07. Στην
εν λόγω δημοπρασία προσφέρθηκαν κεφάλαια ύψους 296,0 δισ. δρχ. (με βαθμό
υπερκάλυψης 2,5x), ενώ το Δημόσιο αποδέχθηκε προσφορές ύψους 132,0 δισ. δρχ..
! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 31/08 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 03/09/99 και το
ποσό έκδοσης ήταν 80 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
8,84% έναντι 8,88% στη δημοπρασία του Ιουλίου ’99 και τα αντληθέντα κεφάλαια
ανήλθαν στα 86,6 δισ. δρχ. (έναντι προσφορών 109,6 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης
διαμορφώθηκε στις 1,37x έναντι 1,69x στην προηγούμενη έκδοση της 27/07/99.

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων τον Αύγουστο του 1999
!  Η πρώτη εβδομάδα του μήνα (έως 06/08) χαρακτηρίσθηκε από έντονα πτωτικές
τάσεις των τιμών, με τα μεν παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%) να κλείνουν στο
109,95 (εβδομαδιαία μεταβολή -2,55%) και τα νέα 10ετή (6,30%) να κυμαίνονται στις
96,85 μονάδες (-1,96%). Η δεύτερη εβδομάδα (09-13/08) παρουσίασε μία εικόνα
ανάκαμψης τόσο στα παλαιότερα 10ετή (8,60%) με εβδομαδιαία άνοδο κατά 0,27%
(έφθασαν στο 110,25), όσο και στα νεότερα (6,30%) κατά 0,41% με κλείσιμο στο 97,25.
Η τρίτη εβδομάδα (16-20/07) χαρακτηρίσθηκε από έντονη υποτονικότητα με τον
όγκο συναλλαγών στο ΗΔΑΤ να κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Οι ομολογιακοί
τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 111,35 (+1,00%) και οι τίτλοι 6,30% κυμάνθηκαν στο
επίπεδο του 98,10. Κατά την τέταρτη εβδομάδα του Αυγούστου (23-27/08) το
ενδιαφέρον σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου αναθερμάνθηκε οδηγώντας τις τιμές
των ομολόγων σε υψηλότερα επίπεδα. Ειδικότερα, το 10ετές 8,60% έκλεισε στο 113,25
(με εβδομαδιαία μεταβολή +1,00%) και το νεότερο 10ετές έφθασε στα επίπεδα των
99,45 με εβδομαδιαία άνοδο της τάξεως του 1,37% (το “spread” έναντι των bunds
ανήλθε στις 159 μονάδες βάσης). Η τελευταία εβδομάδα του μήνα, με 2 συνεδριάσεις
30 & 31/08/99, διακρίθηκε από πλαγιοκαθοδικές τάσεις με τα αντίστοιχα κλεισίματα
να διαμορφώνονται σε 112,25 μονάδες (8,60%) και σε 98,25 (6,30%).

Οι Ερχόμενοι Μήνες του 1999
!  Η προσδοκία περί μη άμεσης μείωσης των βραχυχρόνιων επιτοκίων από την
ΤτΕ, καθώς δεν έχει μεσολαβήσει επαρκές χρονικό διάστημα διατήρησης του
πληθωρισμού στην κρίσιμη περιοχή του 2%, αποτελεί σήμερα τροχοπέδη στην
ενδυνάμωση των τιμών στη δευτερογενή αγορά. Οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου
αναμένονται εντονότερες στο β’ 6μηνο του τρέχοντος έτους με αποτέλεσμα η προσφορά
τίτλων από μέρους του κράτους να μην δύναται να καμφθεί και να προοιωνίζει τη
συντήρηση των σταθεροποιητικών τάσεων των επιτοκίων των δημοπρασιών τουλά-
χιστον μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα χαλαρώσει την πολιτική της η ΤτΕ.

Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
!  Σύμφωνα με έναν αρχικό σχεδιασμό των οικονομικών
αρχών που γνωστοποιήθηκε στη διάρκεια του
Αυγούστου, ο εξωτερικός δανεισμός έχει υλοποιηθεί
μόλις κατά το ήμισυ από αυτόν που είχε προγραμματισθεί
για το 1999 (καθώς οι όροι δανεισμού από την εγχώρια
αγορά κρίθηκαν ως πιο συμφέροντες), αλλά μάλλον
αναμένεται να ενταθεί στη διάρκεια του έτους 2000, με
την προτίμηση σύναψης δανείων στο ενιαίο νόμισμα
ευρώ. Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, ένα
μεγάλο μέρος του εξωτερικού δανεισμού υλοποιήθηκε
στα ιδιαιτέρως ανατιμημένα, τον τελευταίο καιρό,
νομίσματα του δολαρίου Η.Π.Α. και του ιαπωνικού γιεν.

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 6,54%
Γερμανία 4,00% 04/07/2009 4,90% 164 175
Γαλλία 4,00% 25/04/2009 5,04% 150 162
Ιταλία 4,50% 01/05/2009 5,17% 137 147
Πορτογαλία 3,95% 15/07/2009 5,29% 125 139
Ισπανία 5,15% 30/07/2009 5,19% 135 148
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,21% 132 117
ΗΠΑ 5,50% 15/05/2009 5,93% 61 60

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 31/08/1999.   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.


