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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
 

Οι Εξελίξεις του Σεπτεµβρίου 2009 
 
 

 

�   Κέρδη κατέγραψαν οι τιµές των αµερικάνικων κρατικών οµολόγων και υποχώρησαν οι αποδόσεις τους το Σεπτέµβριο, 

ιδιαίτερα στο µακροπρόθεσµο τµήµα της καµπύλης των αποδόσεων, ενώ οι τιµές των ευρωπαϊκών οµολόγων παρέµειναν 

περίπου στα επίπεδα που είχαν διαµορφωθεί στο τέλος Αυγούστου. Η ενίσχυση των τιµών των κρατικών τίτλων ήταν 

απόρροια των προσδοκιών της αγοράς ότι τα επιτόκια θα παραµείνουν στα τρέχοντα χαµηλά επίπεδα στις µεγαλύτερες 

οικονοµίες για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε, εν µέρει, η ανακοίνωση οικονοµικών 

στοιχείων στη διάρκεια του µήνα που ενίσχυσε την άποψη των επενδυτών ότι ο ρυθµός της οικονοµικής ανάκαµψης θα 

είναι χαµηλός. Παράλληλα, οι επενδυτές δεν διαβλέπουν άνοδο του πληθωρισµού. 

 

�   Στην Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η∆ΑΤ) το µήνα αυτό, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων 

µε εναποµένουσα διάρκεια µεταξύ 5 και 10 ετών αυξήθηκαν ελαφρά, ενώ οι αποδόσεις του 3ετούς, του 15ετούς και του 

30ετούς οµολόγων αναφοράς υποχώρησαν. Ειδικότερα, η απόδοση του 3ετούς οµολόγου αναφοράς σηµείωσε τη 

µεγαλύτερη πτώση κατά 26 µονάδες βάσης (bps) σε 2,20% στα τέλη Σεπτεµβρίου ενώ οι αποδόσεις του 15ετούς και του 

30ετούς οµολόγων αναφοράς υποχώρησαν κατά 6 και 5 bps αντίστοιχα και διαµορφώθηκαν σε 4,83% και 5,18%. 

Αντίθετα, µόλις κατά 2 bps αυξήθηκε η απόδοση του 10ετούς οµολόγου αναφοράς που έφτασε σε 4,51%. Ως εκ τούτου, η 

κλίση της καµπύλης των αποδόσεων αυξήθηκε στα τέλη του µήνα, καθώς η διαφορά απόδοσης µεταξύ του 30ετούς και 

του 3ετούς τίτλου αναφοράς διευρύνθηκε στα 298 bps από 276 bps στα τέλη του προηγούµενου µήνα. Επιπλέον, η µέση 

µηνιαία διαφορά απόδοσης µεταξύ του ελληνικού 10ετούς οµολόγου αναφοράς και του αντίστοιχου γερµανικού αυξήθηκε 

στα 127 bps από 118 bps τον Αύγουστο. 

 

�   Όσον αφορά τις τιµές των τίτλων αναφοράς, η τιµή του 3ετούς οµολόγου αυξήθηκε στα τέλη Σεπτεµβρίου σε 104,98 

από 104,47 στα τέλη Αυγούστου, η τιµή του 15ετούς οµολόγου σε 98,69 από 98,06 και του 30ετούς οµολόγου σε 91,15 

από 90,45. Αντίθετα, η τιµή του 10ετούς οµολόγου υποχώρησε ελαφρά και διαµορφώθηκε σε 111,52 στις 30 Σεπτεµβρίου 

από 111,78 στις 31 Αυγούστου. 

 

�   Η αξία των συναλλαγών στην Η∆ΑΤ το µήνα αυτό αυξήθηκε αξιοσηµείωτα σε 51,79 δισ. ευρώ από 30,76 δισ. ευρώ 

τον Αύγουστο και 26,30 δισ. ευρώ το Σεπτέµβριο του 2008. Η µέση ηµερήσια αξία συναλλαγών διαµορφώθηκε σε 2,35 

δισ. ευρώ από 1,46 δισ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε σε τίτλους µε 

εναποµένουσα διάρκεια µεταξύ 7 και 10 ετών που απορρόφησαν το 72% της συνολικής αξίας συναλλαγών, ύψους 37,5 

δισ. ευρώ. Το µεγαλύτερο ποσοστό συναλλαγών συγκέντρωσαν το 10ετές και στη συνέχεια το 5ετές οµόλογο αναφοράς 

καταγράφοντας συναλλαγές αξίας 36,3 δισ. ευρώ και 4,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Τέλος, από τις 9.783 εντολές που 

εκτελέσθηκαν στην Η∆ΑΤ το 52,2% αφορούσε σε εντολές αγοράς και το 47,8% σε εντολές πώλησης. 

 

 

Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.   

 
 

 


