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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  Σεπτέμβριος 1998

Το σενάριο σύγκλισης εξακολουθεί να ευνοεί την ελληνική αγορά ομολόγων
Οι διακυμάνσεις των τιμών αποτελούν φυσιολογική αντίδραση σε κρίσιμες διεθνείς
συγκυρίες στη διάρκεια των οποίων πιέζονται οι αναδυόμενες αγορές

Σε επίπεδο συνολικής συμπεριφοράς, η αγορά ομολόγων παρουσίασε σοβαρές τάσεις
εξισορρόπησης των τιμών της στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 1998, καθώς η
κατάσταση παρέμεινε ελεγχόμενη σε σχέση με τη διεθνή κρίση που εμφανίσθηκε τον
Αύγουστο. Οι συγκυρίες τελικά δεν οδήγησαν σε καμία ακραία εξέλιξη στην ευαίσθητη
αγορά ομολόγων, η οποία ως γνωστό συγκεντρώνει τα υψηλότερα κεφάλαια που έχουν
τοποθετηθεί από ξένους επενδυτές στην Ελλάδα. Τα ελληνικά ομόλογα, στο βαθμό
που υφίστανται μη ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες, “απειλούνται” από την τάση των
διαχειριστών κεφαλαίου να επιλέγουν τη λεγόμενη “πτήση” προς τα ασφαλή
ομόλογα του εξωτερικού. Αυτά είναι οι κυβερνητικοί τίτλοι των ανεπτυγμένων
οικονομιών με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος να εστιάζεται κυρίως στα ομόλογα του
Αμερικανικού και Γερμανικού Δημοσίου. Το ενδεχόμενο αυτό θα αναδύεται σταθερά
ως μια “απειλή” για τους ελληνικούς τίτλους, η οποία από τη μια πλευρά δεν μπορεί να
αποφευχθεί καθώς η Ελλάδα δεν αποτελεί μέλος του “Ευρώ” και από την άλλη πλευρά,
έγκειται στους κανόνες του “παιχνιδιού” που θα ίσχυαν για οιαδήποτε άλλη αναδυόμενη
οικονομία και υποψήφιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Οι οικονομικές αρχές ανακοίνωσαν επίσημα ότι οι επιδράσεις της περασμένης
κρίσης του Αυγούστου στην πορεία του δημοσίου χρέους ήταν περιορισμένες έως
αμελητέες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο φρόντισε να
επιταχύνει τη διάθεση των τίτλων του σε ομαλές περιόδους και με τον τρόπο αυτό να
εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια κάτω μάλιστα και από το σχετικά επιθυμητό
κόστος δανεισμού.
Η Πορεία των Τιμών: Η ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς ομολόγων αποτέλεσε
γεγονός από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, αφού η εκτόνωση της μεγάλης πτώσης στη Wall
Street (31/8) έδωσε το έναυσμα για τοποθετήσεις σε ομόλογα σε μια ευρύτερη ομάδα
διεθνών αγορών. Η παρουσία των ξένων επενδυτών έδειξε να γίνεται περισσότερο
αισθητή, όμως, καθώς οι διεθνείς αναταραχές όδευαν σταδιακά προς μια τελική φάση
στο α’ 15θήμερο του Σεπτεμβρίου. Από την άλλη πλευρά σε βραχυχρόνιο επίπεδο, οι
ξένοι επενδυτές δεν ήταν πρόθυμοι να τοποθετήσουν ιδιαιτέρως υψηλά κεφάλαια
(παρά το γεγονός ότι υπήρξαν επίσημες ευνοϊκές συστάσεις από ξένους οίκους για τις
προοπτικές των ελληνικών τίτλων μακροπρόθεσμα), λόγω της αξιοσημείωτης
ευαισθησίας της ελληνικής αγοράς απέναντι στις διεθνείς αναταραχές. Στα μέσα του
μήνα η απόδοση στη λήξη του εγχώριου 10ετούς ομολόγου κυμαινόταν γύρω από το
8,40% με το spread έναντι του γερμανικού bund να βρίσκεται στις 441 μονάδες βάσης,
ενώ στα τέλη του Σεπτεμβρίου δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη διαφοροποίηση στις εν
λόγω ισορροπίες. Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια του Αυγούστου ’98, οπότε και
σημειώθηκαν τα ιστορικά υψηλά στις τιμές των ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς
ομολόγου κυμαινόταν γύρω από το 7,30% και το spread έναντι του αντίστοιχου
γερμανικού ομολόγου είχε υποχωρήσει κάτω από τις 300 μονάδες βάσης.

Οι Εκδόσεις του Σεπτεμβρίου 1998
Αποταμιευτικά Ομόλογα  Οι εν λόγω τίτλοι διατέθηκαν στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου από
τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες και αφορούσαν σε 2ετή ομόλογα σταθερού ετήσιου
επιτοκίου 10,75% (για τα οποία υπήρξε προμήθεια 0,60%). Επισημαίνεται ότι εφόσον
τα αποταμιευτικά ομόλογα διακρατηθούν έως τη λήξη τους, τότε ο κάτοχός τους δεν
υφίσταται φορολόγηση στις επιτευχθείσες αποδόσεις. Σύμφωνα με τη στρατηγική του
Υπουργείου Οικονομικών, τα ομόλογα αυτά απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές ως μια
εναλλακτική λύση σε σχέση με τα προϊόντα καταθέσεων. Σύμφωνα με προσωρινά
στοιχεία πάντως, το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 50 δισ. δρχ. από τη διάθεσή τους.
! 10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου έγινε 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 11/8/1998 και λήξης η 26η Μαρτίου 2008. Το ποσό προς δημοπρασία
καθορίσθηκε στο ύψος των 100 δισ. δρχ.. Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε τελικά στο επίπεδο του 8,26% (έναντι 7,85% στο αμέσως
προηγούμενο άνοιγμα του Ιουλίου) με τη μέση σταθμική τιμή στο 102,05. Οι προσφορές
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26 Noεμβρίου 1999 11,00% 12,19% 0,94

31 Δεκεμβρίου 1999 10,70% 12,02% 1,03

28 Ιανουαρίου 2000 10,20% 12,76% 1,09

21 Μαρτίου 2000 9,80% 12,70% 1,23

21 Μαρτίου 2002 9,20% 10,12% 2,71

31 Οκτωβρίου 2002 9,20% 10,11% 2,99

21 Μαρτίου 2004 8,90% 9,31% 3,99

19 Ιουνίου 2007 8,80% 8,43% 5,83

26 Μαρτίου 2008 8,60% 8,29% 6,11

20 Μαϊου 2013 7,50% 7,78% 8,40
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ανήλθαν στα 364,8 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 3,6 φορές), ενώ το Υπουργείο
Οικονομικών άντλησε τελικά πόρους ύψους 115,3 δισ. δρχ.. Σημειώνεται ότι την
αμέσως προηγούμενη ημέρα και εν αναμονή της συγκεκριμένης δημοπρασίας, οι
συναλλαγές των 10ετών τίτλων εμφανίσθηκαν περιορισμένες ενώ η απόδοση του
10ετούς κυμαινόταν γύρω από το επίπεδο στο οποίο διαμορφώθηκε τελικά το
μεσοσταθμικό επιτόκιο κατά την εν λόγω δημοπρασία.
! 6μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
εξάμηνης διάρκειας. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού ορίσθηκε η 18/9/1998, ενώ
το ποσό έκδοσης ήταν 60 δισ. δρχ. (με αντίστοιχη προμήθεια 0,25%). Το μεσοσταθμικό
επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο 12,27% έναντι 11,50% της αμέσως προηγούμενης
έκδοσης του Αυγούστου ‘98. Τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 64,5 δισ.
δρχ., ενώ οι συνολικές προσφορές έφθασαν στα 138,7 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης
2,3 φορές).
! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
ετήσιας διάρκειας. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 30/9/1998, ενώ το ποσό
έκδοσης ορίσθηκε στα 200 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε
τελικά στο 11,60% έναντι 13,20% της 28ης Aυγούστου και τα αντληθέντα κεφάλαια
ανήλθαν στα 236,6 δισ. δρχ. (έναντι συνολικών προσφορών ύψους 390,1 δισ. δρχ.). Ο
δείκτης υπερκάλυψης της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 2 φορές έναντι 1,1 στην αμέσως
προηγούμενη της 28/8/98.

Οι Διαρθρωτικές Αδυναμίες της Δευτερογενούς Αγοράς Ομολόγων.  Η εγχώρια
αγορά υπέστη σοβαρές απώλειες κατά τη διάρκεια του Αυγούστου ’98 αποτελώντας εκ
νέου – προσωρινά αυτήν τη φορά – την πηγή του “κακού” για την εν γένει βραχυχρόνια
πορεία της εθνικής οικονομίας (οι ανεπίσημοι υπολογισμοί τοποθέτησαν το ύψος των
μαζικών πωλήσεων στην περιοχή του 1 τρισ. δρχ.). Οι αναταράξεις αυτές οι οποίες
είναι πιθανό να δημιουργούν κατά καιρούς σοβαρά εμπόδια στον ομαλό δανεισμό
του κράτους αλλά και στην αποτελεσματική αποπληρωμή του χρέους του, θα
πρέπει να αντιμετωπισθούν εν καιρώ περισσότερο δραστικά από τις ελληνικές
οικονομικές αρχές. Μια διέξοδος στο συγκεκριμένο πρόβλημα των “τριγμών” που
εκάστοτε δημιουργούνται, θα ήταν η βελτίωση του βάθους της αγοράς με την
καθιέρωση των market makers ή με την τόνωση της αγοράς των repos – η οποία
αποτελεί εξαιρετικά υπολογίσιμη λύση κατά την άποψή μας. Τα προβλήματα που
παρουσιάζονται την εποχή αυτή συνίστανται στην έλλειψη ισχυρών διαπραγματευτών
αγοράς, οι οποίοι θα είχαν ως αποστολή να προσφέρουν ανά πάσα στιγμή την
απαραίτητη ρευστότητα στο σύστημα (ώστε να γίνονται δυνατές άμεσες αγορές ή
πωλήσεις τίτλων σε οιαδήποτε ποσότητα). Σύμφωνα με ειδικούς παρατηρητές, στην
τρέχουσα συγκυρία από τους συνολικά 9 Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς
(ελληνικές και ξένες τράπεζες), μόνον ένας μικρός αριθμός αυτών ήταν “ενεργοί” στη
διάρκεια της κρίσης του Αυγούστου, με αποτέλεσμα να μην “εξυπηρετείται”
αποτελεσματικά η παροχή ρευστότητας στην αγορά.
Η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα του συστήματος συναλλαγών της
δευτερογενούς αγοράς κρίνεται ως καθοριστική από τους συμμετέχοντες σε αυτήν,
προκειμένου το εν γένει σύστημα να αποβεί αξιόπιστο τόσο βραχυχρόνια όσο και
μακροχρόνια απέναντι στους ξένους επενδυτές.

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

Ελλάδα 8,60% 26/03/08 8,29%
Γερμανία 4,75% 04/07/08 3,95% 434 434
Γαλλία 8,50% 25/10/08 4,11% 419 419
Ιταλία 5,00% 01/05/08 4,44% 385 387
Πορτογαλία 5,38% 23/06/08 4,37% 392 393
Ισπανία 6,00% 31/01/08 4,38% 391 390
Βρετανία 9,00% 13/10/08 5,01% 328 326
ΗΠΑ 5,63% 15/05/08 4,64% 365 363

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη βάσει τιμών bid (29/09/98) Εύρη: Σε μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
- Εξετάσθηκε στη διάρκεια του μήνα η δυνατότητα
εφαρμογής της τεχνικής των “ανοικτών” πωλήσεων
(short selling) στην ελληνική αγορά ομολόγων. Στην
προετοιμασία της εν λόγω διάταξης συμμετέχουν το
Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι
Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς.

- Το ενδεχόμενο εναρμόνισης της φορολογίας των τόκων
στην αγορά των ευρωομολόγων μελετάται την περίοδο
αυτή από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Στην περίπτωση κατά
την οποία επικυρωθεί μια τέτοια διάταξη, υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος να πληγεί η αγορά ευρωομολόγων
(υπολογίζεται σε άνω των 3 τρισ. δολαρίων), καθώς θα
υπάρξει αντικίνητρο στους επενδυτές να τοποθετηθούν
σε αυτήν την κατηγορία ομολόγων.

- Η Ελληνική Δημοκρατία είναι το πρώτο κράτος που
εκδίδει εφεδρικό δάνειο σε Ευρώ. Πρόκειται για αλλαγή
στη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη δανειοληπτική
πολιτική της χώρας, η οποία φαίνεται να ακολουθεί
χώρες όπως την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία, που
αντλούν εναλλασσόμενες πιστώσεις από τις διεθνείς
αγορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα
εξουσιοδότησε την Bank of Tokyo-Mitsubishi, την Chase
Manhattan Bank, την Deutsche Bank και την SG
Investment Banking να συντονίσουν την εφεδρική
δανειακή διευκόλυνση τριετούς διάρκειας και ύψους 1
δισ. Ευρώ.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Μέσο Επιτόκιο Ετησίου ΕΓΕΔ   (Εκτιμήσεις)
Ετος        Παλαιό       Νέο Πρόγραμμα
1998 7,7% 9,5%
1999 6,5% 7,5%
2000 - 6,5%
2001 - 5,5%


