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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  Σεπτέμβριος 1999

Το διεθνές περιβάλλον επιτοκίων ως προσδιοριστικός παράγοντας των τιμών
Το εύρος αποδόσεων σε ικανοποιητική πτωτική τροχιά το Σεπτέμβριο ’99
Σε μη ευνοϊκά επίπεδα τα μεσοσταθμικά επιτόκια των δημοπρασιών του μήνα

! Η μη ευνοϊκή συγκυρία για τις διεθνείς αγορές ομολόγων εξακολούθησε να
“επιβάλλει” συνθήκες υποτονικότητας και σχετικής αδράνειας στην ελληνική δευτερογενή
αγορά τίτλων, ενώ οι προσδοκίες της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας περί ενδεχόμενης
αλλά όχι βέβαιης ανόδου των αμερικανικών επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της
αρμόδιας επιτροπής της Fed στις αρχές Οκτωβρίου ’99, φάνταζε ως μία επιπρόσθετη
απειλή στο ήδη διαταραγμένο περιβάλλον. Κατά γενική παραδοχή, τα ελληνικά ομόλογα
ακολουθούσαν σε σημαντικό βαθμό τους γερμανικούς τίτλους και έμμεσα τους τίτλους του
αμερικανικού δημοσίου στη διάρκεια του εξεταζόμενου μήνα, ενώ καθώς οι
συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά δεν προσέβλεπαν σε ενδεχόμενες σημαντικές –
τουλάχιστον βραχυχρόνιες – υπεραξίες, αναγκάζονταν να αναζητήσουν επενδυτικές
ευκαιρίες σε άλλες γεωγραφικές αγορές και ειδικότερα στη ζώνη ευρώ, όπου
πραγματοποιούσαν συναλλαγές σε ομολογιακούς τίτλους του ενιαίου νομίσματος. Ενώ
λοιπόν οι δυνατότητες για άμεσα κεφαλαιακά κέρδη στην ελληνική αγορά έδειχναν
περιορισμένες και οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές φαίνονταν περισσότερο πρόθυμοι για
τοποθετήσεις σε τίτλους ευρωδανεισμού (καθώς επιπρόσθετα είχαν να αντιμετωπίσουν την
αβεβαιότητα για την τελική κεντρική ισοτιμία της δραχμής), στο μέτωπο των δημοπρασιών
τα αποτελέσματα δεν έδειξαν ενθαρρυντικά, καθώς πέρα από ορισμένες “αναλαμπές”
τοποθετήσεων ξένων κεφαλαίων, η εν γένει συμμετοχή για την αγορά μακροχρόνιων
τίτλων δεν πρέπει να θεωρείται ιδιαίτερα θερμή. Το υψηλό κόστος χρηματοδότησης
στη διατραπεζική αγορά (επηρέαζε τις κινήσεις των ξένων αλλά και των Ελλήνων
επενδυτών), καθώς και οι ελκυστικές αποδόσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν
επέτρεπαν τη δυνητική εισροή κεφαλαίων στην εγχώρια αγορά ομολόγων. Τέλος, η
αναταραχή η οποία σημειώθηκε στην οδό Σοφοκλέους κατά το β’ 15θήμερο του μήνα δεν
έδειξε να επηρεάζει με ακραίο τρόπο τις όποιες έως τότε ισορροπίες στην αγορά τίτλων.

Οι Εκδόσεις του Σεπτεμβρίου 1999
! Αποταμιευτικά Ομόλογα To Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε 2ετή αποταμιευτικά
ομόλογα (saving certificates) με αμετάβλητο επιτόκιο 8,60%, μέσω δημόσιας εγγραφής
στις 2, 3 & 6/09/99, καθώς και στις 30/09, 01 & 04/10/99. 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.
Τα συνολικά κεφάλαια άντλησης για το Δημόσιο από την έκδοση των τίτλων, η οποία
άρχισε το Σεπτέμβριο του 1998, υπερβαίνουν το ύψος του 1 τρισ. δρχ..
! 15ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου έγινε δημοπρασία
μεταξύ των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς για το άνοιγμα ομολόγων 15ετούς
διάρκειας με ημερομηνία διακανονισμού την 10/09/99 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 6,96%
(παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση έναντι του 6,53% της προηγούμενης δημοπρασίας).
Η μέση σταθμική τιμή διαμορφώθηκε στο 95,79 (έναντι 99,58 στην προηγούμενη
δημοπρασία στις 06/07/99) και η κατώτατη αποδεκτή τιμή στο 95,72 (έναντι 99,46). Οι
προσφορές διαμορφώθηκαν στα 297,3 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,98 φορές
έναντι 1,51 φορών στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία), ενώ το Υπουργείο
Οικονομικών άντλησε τελικά κεφάλαια ύψους 170 δισ. δρχ. περίπου. Η παρουσία των
ξένων θεσμικών επενδυτών στη δημοπρασία ήταν τονωτική σύμφωνα με κύκλους της
αγοράς, δημιουργώντας θετικές προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία των ελληνικών
τίτλων εφόσον βέβαια το επιτρέψουν οι διεθνείς εξελίξεις.
! 10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 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 17/09/99 και λήξης η 29η Ιανουαρίου 2009. Το ποσό προς δημοπρασία ορίσθηκε στο
ύψος των 140 δισ. δρχ. (έναντι 135 δισ. δρχ. στην προηγούμενη δημοπρασία). Το
εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 6,76% (έναντι
6,35% στη δημοπρασία της 13/07/99) με τη μέση σταθμική τιμή στο επίπεδο του 96,78

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1999
05 Οκτωβρίου: 5ετή ομόλογα, άνοιγμα
12 Οκτωβρίου: 10ετή ομόλογα, άνοιγμα
19 Οκτωβρίου: 7ετή ομόλογα, άνοιγμα
26 Οκτωβρίου: Ετήσια ΕΓΕΔ
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(έναντι 99,56 στην προηγούμενη δημοπρασία). Οι προσφορές ανήλθαν στα 598,8 δισ.
δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 4,28 φορές), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε
κεφάλαια τελικού ύψους 167,0 δισ. δρχ..
! 3ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε
άνοιγμα ομολόγων 3ετούς διάρκειας, με κουπόνι επιτοκίου 7,60% (άνευ χορήγησης
προμήθειας). Η ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε στις 24/09/99 και το προς διάθεση
ποσό ήταν ύψους 160 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
7,32% (έναντι 7,30% στη δημοπρασία στις 20/07/99) με τη μέση τιμή στο 100,50 και
την κατώτατη στο 100,42. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε πόρους της τάξεως των 164
δισ. δρχ. έναντι συνολικών προσφορών 463,7 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 2,90
φορές έναντι 2,51 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία).
! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 28/09 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 01/10/99 και το
ποσό έκδοσης ήταν 80 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
8,74% έναντι 8,84% στη δημοπρασία του Αυγούστου ’99 και τα αντληθέντα κεφάλαια
ανήλθαν στα 93 δισ. δρχ. (έναντι προσφορών 219 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης
διαμορφώθηκε στις 2,74x έναντι 1,37x στην προηγούμενη έκδοση της 31/08/99.

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων το Σεπτέμβριο του 1999
!  Η πρώτη εβδομάδα του μήνα (έως 03/09) χαρακτηρίσθηκε από πτωτικές τάσεις
των τιμών, με τα μεν παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%) να κλείνουν στο 111,50
(εβδομαδιαία μεταβολή -1,54%) και τα νέα 10ετή (6,30%) να κυμαίνονται στις 97,70
μονάδες (-1,76%). Κατά τη δεύτερη εβδομάδα (06-10/09), οι πτωτικές τάσεις
παρέμειναν στην αγορά των ομολόγων, ενώ ο όγκος συναλλαγών στο ΗΔΑΤ κινήθηκε
σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Τα παλαιότερα 10ετή (8,60%) κινήθηκαν με εβδομαδιαία
πτώση κατά 0,31% (έφθασαν στο 111,15) και τα νεότερα (6,30%) με υποχώρηση κατά
0,56% (με κλείσιμο στο 97,15). Η τρίτη εβδομάδα (13-17/09) παρουσίασε μία εικόνα
ανάκαμψης. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 112,00 (+0,76%) και οι
τίτλοι 6,30% κυμάνθηκαν στο επίπεδο του 98,05 (+0,93%). Κατά την τέταρτη
εβδομάδα του Σεπτεμβρίου (20-24/09), το αγοραστικό ενδιαφέρον σε τίτλους του
Ελληνικού Δημοσίου ενισχύθηκε οδηγώντας τις τιμές των ομολόγων σε υψηλότερα
επίπεδα. Ειδικότερα, το 10ετές 8,60% έκλεισε στο 112,25 (με εβδομαδιαία μεταβολή
+0,22%) και το νεότερο 10ετές έφθασε στα επίπεδα των 98,40 μονάδων με εβδομαδιαία
άνοδο της τάξεως του 0,36%. Η τελευταία εβδομάδα του μήνα, με 4 συνεδριάσεις (27-
30/09), διακρίθηκε από πτωτικές τάσεις των τιμών με τα αντίστοιχα κλεισίματα να
διαμορφώνονται σε 111,15 μονάδες (8,60%) και σε 97,15 (6,30%).

Οι Ερχόμενοι Μήνες του 1999
!  Η ελληνική αγορά ομολόγων αναμένει για μία ακόμη φορά με καρτερικότητα τις
κινήσεις τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των
Η.Π.Α. προκειμένου να τεθεί σε τροχιά θετικότερων εξελίξεων και επίτευξης υπεραξιών.
Όσο λιγότερος χρόνος μεσολαβήσει προκειμένου να αποσαφηνισθεί το νέο περιβάλλον
των διεθνών αλλά και των ελληνικών επιτοκίων, τόσο ταχύτερη θα είναι η προε-
ξόφλησή τους στην εγχώρια αγορά ομολόγων. Ειδάλλως, η όποια επιβράδυνση των
εξελίξεων σε επίπεδο επιτοκίων θα επιτείνει τη νευρικότητα των τιμών και θα οδηγήσει
σε ενδεχόμενη περαιτέρω επιδείνωση τις αποδόσεις στη λήξη, οι οποίες εδώ και αρκετό
καιρό εμφανίζουν σημάδια κόπωσης στην πολυπόθητη διαδικασία κάμψης τους. Τέλος,
υπό ομαλές συνθήκες, τον Οκτώβριο ’99 αναμένεται να συνεχισθούν οι δημοπρασίες
μακροχρόνιων ομολόγων με την άμεση επανάληψη της δημοπρασίας 10ετών τίτλων.

ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 10ΕΤΟΥΣ
ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ’99
!  Σε τροχιά διακυμάνσεων κινήθηκε το εύρος
αποδόσεων μεταξύ του ελληνικού 10ετούς τίτλου
(επιτόκιο βάσης 6,30%, λήξης 26/01/2009) και του
αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (με κουπόνι 4,00% και
λήξη 04/07/2009). Η διεθνής συγκυρία με τις
προσδοκίες περί ενδεχόμενης ανόδου των επιτοκίων
στις Η.Π.Α. αλλά και η αναταραχή στην ελληνική
αγορά μετοχών που δημιουργήθηκε στη διάρκεια του
Σεπτεμβρίου, προσέδωσαν το στοιχείο της
νευρικότητας (χωρίς όμως ακραίες παρενέργειες) και
στην εγχώρια αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, το
εύρος αποδόσεων ξεκίνησε σε επίπεδο άνω των 160
μονάδων βάσης στις αρχές Σεπτεμβρίου (ειδικότερα
την 1/9 ήταν στις 164 μονάδες βάσης), όπου και
παρέμεινε έως και τα μέσα του μήνα. Μετά τις 20/9 το
εν λόγω εύρος υποχώρησε κάτω των 160 μονάδων
βάσης, διακυμαινόμενο έως και τις 153-154 μονάδες
βάσης, περιοχή στην οποία παρέμεινε έως και τα τέλη
του Σεπτεμβρίου ’99.

Η Τιμή του 10ετούς Ομολόγου (8,60%)
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Περίοδος Iανουάριος 1998 - Σεπτέμβριος 1999

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς 30/09 Εύρoς 31/08

Ελλάδα 6,30% 26/01/2009 6,68%
Γερμανία 4,00% 04/07/2009 5,14% 154 164
Γαλλία 4,00% 25/04/2009 5,26% 142 150
Ιταλία 4,50% 01/05/2009 5,37% 131 137
Πορτογαλία 3,95% 15/07/2009 5,51% 117 125
Ισπανία 5,15% 30/07/2009 5,40% 128 135
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,68% 100 132
ΗΠΑ 5,50% 15/05/2009 5,96% 72 61

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 30/09/1999.   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.


