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Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Οι Εξελίξεις του Σεπτεμβρίου 2000

Η βελτίωση του συναλλακτικού ενδιαφέροντος σε ένα περιβάλλον ελαφρώς ανοδικών τιμών και
ικανοποιητικών αποτελεσμάτων στις δημοπρασίες ήταν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του μήνα.

!  Ανοδικές τάσεις και βελτιωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον χαρακτήρισαν την ελληνική αγορά ομολόγων κατά το
Σεπτέμβριο του 2000, παρά τις αρνητικές συγκυρίες που επικρατούσαν στην ελληνική, αλλά και παγκόσμια οικονομία
λόγω τόσο της αύξησης των τιμών των καυσίμων, όσο και της ενίσχυσης του δολαρίου έναντι του ευρώ και κατ’ επέκταση
έναντι της δραχμής. Ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε θετικά με τα ελληνικά ομόλογα να ακολουθούν την ανοδική πορεία των
αντίστοιχων γερμανικών, λόγω των προσφερόμενων μεγαλύτερων δυνητικών αποδόσεων εξαιτίας της σύγκλισής τους
σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς τίτλους. Ιδιαίτερα επιτυχημένη χαρακτηρίσθηκε και η πρώτη δημοπρασία 5-ετών
ομολόγων του μήνα, κατά την οποία οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι εξέφρασαν έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα
με εκτιμήσεις περίπου το 70-80% του δημοπρατούμενου ποσού απορροφήθηκε από ξένους επενδυτές, οι οποίοι
αναγνωρίζουν θετικές προοπτικές στα ομόλογα της συγκεκριμένης διάρκειας λόγω των υψηλών περιθωρίων κέρδους που
εμφανίζουν στην καμπύλη αποδόσεων. Τα θετικά στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας σε συνδυασμό με
την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περί πρόθεσης παρέμβασης προκειμένου να στηριχθεί το ευρώ,
δημιούργησαν ένα θετικό κλίμα διεθνώς στο μέσο του μήνα, εντείνοντας το ενδιαφέρον και στις αγορές ομολόγων. Το
ενδιαφέρον αυτό μεταφέρθηκε και στην ελληνική αγορά, όπου ο όγκος των συναλλαγών ενισχύθηκε συμαντικά ύστερα
από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Καθόλη τη διάρκεια του μήνα όμως, έντονος προβληματισμός επικρατούσε από τις
συνεχείς αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και από το ράλι ανόδου του δολαρίου τόσο παγκοσμίως όσο και στο
ελληνικό περιβάλλον. Παράλληλα οικονομικοί κύκλοι του κράτους εκτιμούσαν ότι ο πληθωρισμός θα επιβαρυνθεί και θα
ενισχυθεί ενδεχομένως κατά το Σεπτέμβριο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την πορεία των τιμών των ομολόγων στο
άμεσο μέλλον.

Οι Εκδόσεις του Σεπτεμβρίου 2000
!  5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου έγινε άνοιγμα της έκδοσης 5ετών ομολόγων
σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 5,95%. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 8 Σεπτεμβρίου 2000, ενώ το προς
διάθεση ποσό ορίσθηκε στο επίπεδο των 200 δισ. δρχ.. Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
5,99%, επίπεδο χαμηλότερο από το προηγούμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο, 6,13%, της δημοπρασίας του Ιουλίου 2000. Το
ύψος των προσφορών ανήλθε στα 780,5 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 3,90x), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε
συνολικά κεφάλαια ύψους 229 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 99,819 και η κατώτατη τιμή (η
μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 99,805.
!  20ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 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 22/09/00 και λήξης η 22/10/2019. Το ποσό
προς δημοπρασία ορίσθηκε στο ύψος των 220 δισ. δρχ. (έναντι 200 δισ. δρχ. στην προηγούμενη δημοπρασία του Ιουλίου
2000). Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 6,35% (έναντι 6,34% στη δημοπρασία
της 04/07/00) με τη μέση σταθμική τιμή στο επίπεδο του 101,529 (έναντι 101,603 στην προηγούμενη δημοπρασία). Οι
προσφορές ανήλθαν στα 542 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 2,46 φορές) έναντι 251,5 δισ. δρχ. στις 04/07/00 (βαθμός

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς 29/09 Εύρoς 31/08

Ελλάδα 6,00% 19/05/2010 6,03%
Γερμανία 5,25% 04/07/2010 5,25% 78 79
Γαλλία 5,50% 25/04/2010 5,40% 63 62
Ιταλία 5,50% 01/11/2010 5,64% 39 43
Πορτογαλία 5,85% 20/05/2010 5,62% 41 41
Ισπανία 4,00% 31/01/2010 5,55% 48 48
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,29% 74 74
Η.Π.Α. 5,75% 15/08/2010 5,81% 22 29

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 29/09/2000.      Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.
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υπερκάλυψης 1,26 φορές), ενώ από την εν λόγω δημοπρασία το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε κεφάλαια τελικού
ύψους 233 δισ. δρχ..
!  Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 26/09/00 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η
ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 29/09/00 και το ποσό έκδοσης ήταν της τάξεως των 40 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό
επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,58% έναντι 6,27% στη δημοπρασία του Αυγούστου ’00 και τα αντληθέντα κεφάλαια
ανήλθαν στα 48 δισ. δρχ. (έναντι προσφορών 98,1 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης διαμορφώθηκε στις 2,45x έναντι
2,33x στην προηγούμενη έκδοση της 29/08/00.

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων το Σεπτέμβριο 2000
! Κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα η οποία καλύπτεται από μία μόνον ημέρα (Παρασκευή 01/09/00), οι τάσεις στην
αγορά ομολόγων ήταν ανοδικές. Το 10ετές 8,60% έκλεισε στο 114,65 (μεταβολή +25 μ.β. από την Πέμπτη 31/08) και το
νεότερο 10ετές διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 101,25 (μεταβολή +15 μ.β.). Με σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές των
ομολόγων συνέχισε ο Σεπτέμβριος (04-08/09/00) για τα παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%) τα οποία έκλεισαν στο 114,65
(εβδομαδιαία μεταβολή 0 μονάδες βάσης, μ.β.) και ανοδικές τάσεις για τα νέα 10ετή (6,30%) τα οποία κινήθηκαν στις
101,35 μονάδες ( +10 μ.β.). Κατά την τρίτη εβδομάδα του μήνα (11-15/09/00), παρατηρήθηκαν ανοδικές τάσεις στην
αγορά, με τα μεν παλαιότερα 10ετή (8,60%) να καταγράφουν εβδομαδιαία άνοδο της τάξεως των 25 μ.β. (έφθασαν στο
114,75), και τα δε νεότερα (6,30%), να παραμένουν αμετάβλητα σε εβδομαδιαία βάση κλείνοντας στο 101,35. Η τέταρτη
εβδομάδα (18-22/09/00) χαρακτηρίστηκε από ανοδικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60%
διαμορφώθηκαν στο 115,05 (+30 μ.β.) και οι τίτλοι 6,30% ενισχύθηκαν κατά 10 μ.β., ισορροπώντας στα επίπεδα των
101,45 μονάδων. Στην τελευταία εβδομάδα του μήνα (25-29/09/00) οι ανοδικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων
διατηρήθηκαν. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 115,15 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως των 10 μ.β.
και οι τίτλοι 6,30% κινήθηκαν ανοδικά κατά 20 μ.β. σε εβδομαδιαία βάση, ισορροπώντας στα επίπεδα του 101,65. Οι τιμές
των ομολόγων σε μηνιαία βάση κινήθηκαν σε τελική ανάλυση ανοδικά.
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