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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ    Οκτώβριος 1998

Διττή η εικόνα των τιμών στην εγχώρια αγορά στη διάρκεια του Οκτωβρίου
Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση των τόκων αποτελούν σταθερό ανασταλτικό
παράγοντα στην ομαλή και επιτυχή υλοποίηση του προϋπολογισμού του 1998

Οι τάσεις εξισορρόπησης των τιμών ανατράπηκαν εν μέρει κατά το α’ 10ήμερο του
Οκτωβρίου εν μέσω των διεθνών εξελίξεων που “υπαγόρευσαν” σε πολλά διεθνή
χαρτοφυλάκια να αναζητήσουν πηγές ρευστότητας ικανές να τους εξασφαλίσουν
την απαιτούμενη ευελιξία. Αν και το σενάριο σύγκλισης δεν “απειλήθηκε” σε γενικές
γραμμές στη διάρκεια του περασμένου μήνα, η ελαφρά άνοδος του πληθωρισμού στο
5,20% (ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή μεταξύ Σεπτεμβρίου ’97 και
Σεπτεμβρίου ’98) αναμφισβήτητα δεν βοήθησε τις σχετικά ευαίσθητες ισορροπίες που
διαφαίνονταν στην αγορά μετά το δύσκολο χρηματιστηριακά Αύγουστο. Η κάμψη των
τιμών που υπήρξε στο πρώτο μέρος του Οκτωβρίου ’98, ανακόπηκε στη συνέχεια
χάρη στις ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες που αναδύθηκαν σχετικά απρόσμενα από τα
μέσα του μήνα, ωστόσο η ανυπαρξία δημοπρασιών πολυετών τίτλων στη διάρκεια του
Οκτωβρίου μαρτυρούσε ότι η κρισιμότητα των περιστάσεων δεν είχε πλήρως
εξαλειφθεί.
Στο α’ 15θήμερο του Οκτωβρίου παρουσιάσθηκαν αρκετά σοβαρές πιέσεις στις τιμές
των ομολόγων, ιδιαίτερα στις μεγάλες περιόδους. Χαρακτηριστική ήταν η Τετάρτη 7/10
όπου παρατηρήθηκαν πωλήσεις ομολόγων φαινομενικά από ξένους επενδυτικούς φορείς
κυρίως στο δεκαετή τίτλο του Ελληνικού Δημοσίου. Οι συναλλαγές
πραγματοποιήθηκαν τόσο εντός όσο και εκτός του ηλεκτρονικού δικτύου άυλων τίτλων
(H.Δ.A.T.), ενώ η τιμή του εν λόγω τίτλου υποχώρησε κάτω από το 99 για πρώτη
φορά μετά την υποτίμηση της δραχμής (και η απόδοση στη λήξη πλησίασε το
επίπεδο του 8,80% με το εύρος της απόδοσης έναντι του γερμανικού bund να
κυμαίνεται στις 470 μονάδες βάσης). Πιέσεις πάντως υπήρξαν και στο 15ετές ομόλογο
του οποίου η τιμή κατήλθε στην περιοχή του 94. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι
ανάλογες τάσεις παρατηρήθηκαν κατά την ίδια χρονική στιγμή και στις διεθνείς
αγορές ομολόγων με αποτέλεσμα η ελληνική αγορά να μην εμφανισθεί ως εξαίρεση
στον κανόνα. Οι κινήσεις πωλήσεων των ξένων επενδυτών στην περίοδο 7-10
Οκτωβρίου προήλθαν από τη γενικότερη πολιτική τους να διασφαλίσουν μια
κατάσταση ικανοποιητικής ρευστότητας στα χαρτοφυλάκιά τους και ιδιαίτερα στην
περίπτωση της Ελλάδας να απεγκλωβιστούν από κάθε αρνητικό ενδεχόμενο σε μία
αγορά υψηλού ρίσκου όπως η ελληνική. Αν και όγκος των πωλήσεων δεν
“αποδείχθηκε” ιδιαίτερα υψηλός, η πτώση των τιμών επιταχύνθηκε λόγω της έλλειψης
αγοραστών εν μέσω των ρευστών διεθνών και εσωτερικών συνθηκών που
επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή. Το γεγονός του μη ανησυχητικού σε μέγεθος
συναλλακτικού ενδιαφέροντος και της ανθεκτικής πορείας της δραχμής αποτέλεσε τους
βασικούς παράγοντες διατήρησης των εξελίξεων σε ελεγχόμενο επίπεδο στην
εγχώρια αγορά ομολόγων. Παρά το γεγονός αυτό, η δημοπρασία των 3μηνων Ε.Γ.Ε.Δ.
πριν από τα μέσα του μήνα οδήγησε σε σημαντικά υψηλότερο μεσοσταθμικό επιτόκιο
καταδεικνύοντας το σχετικά δυσμενές κλίμα που επικρατούσε στην ευρύτερη αγορά σε
εκείνη τη χρονική στιγμή.
Από την άλλη πλευρά, στο υπόλοιπο μέρος του μήνα, υπήρξαν θετικές εκτιμήσεις από
διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς για την ελκυστικότητα των ελληνικών ομολόγων
δεδομένης της διατηρούμενης υψηλής πιθανότητας συμμετοχής στην Ο.Ν.Ε., με
αποτέλεσμα σε συνδυασμό με τις έγκαιρες παρεμβάσεις των οικονομικών αρχών να
“προετοιμασθεί” το έδαφος για μία θετικότερη πορεία των τιμών στο β’ 15θήμερο
του Οκτωβρίου. Το έναυσμα βέβαια “προσφέρθηκε” με τη γενναιόδωρη και ανέλπιστη
για τη χρονική στιγμή μείωση των αμερικανικών επιτοκίων την Πέμπτη 15
Οκτωβρίου. Την αμέσως επόμενη ημέρα η εικόνα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων
ήταν διαμετρικά αντίθετη με μεγαλύτερους τόνους αισιοδοξίας που προέρχονταν από
σημαντικές θέσεις αγορών οδηγώντας την απόδοση στη λήξη από το 8,77% στο 8,55%.
Επίσης, η αντίστροφη δημοπρασία στις 20 Οκτωβρίου βοήθησε καθοριστικά στη
βελτίωση της κατάστασης στη “ρηχή” και μη εύκολα ρευστοποιήσιμη αγορά των
ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου. Οι ενδείξεις της σταδιακής αποκατάστασης της
ομαλότητας στην αγορά ομολόγων πήγασαν από τις ακόλουθες εξελίξεις: (α) Τη
σημαντική μείωση του επιτοκίου δημοπρασίας των ετησίων Ε.Γ.Ε.Δ. στο επίπεδο του
11% στα τέλη του εξεταζόμενου μήνα και (β) Την υποχώρηση της απόδοσης στη

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ημερομηνία Λήξης

Ονομαστική
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Απόδοση

στη Λήξη
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(έτη)

26 Noεμβρίου 1999 11,00% 13,23% 0,85

31 Δεκεμβρίου 1999 10,70% 13,01% 0,94

28 Ιανουαρίου 2000 10,20% 11,93% 1,02

21 Μαρτίου 2000 9,80% 11,00% 1,17

21 Μαρτίου 2002 9,20% 9,38% 2,66

31 Οκτωβρίου 2002 9,20% 10,51% 2,90

21 Μαρτίου 2004 8,90% 8,74% 3,95

19 Ιουνίου 2007 8,80% 8,17% 5,78

26 Μαρτίου 2008 8,60% 8,02% 6,07

20 Μαϊου 2013 7,50% 7,55% 8,39

Βάσει τιμών bid (30/10/98, 11:10 GMT)
Πηγή:  REUTERS



Investment Research & Analysis Journal

www.iraj.gr 2

λήξη του 10ετούς ομολόγου στην περιοχή του 8,00% με το εύρος (spread) των
αποδόσεων μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού 10ετούς τίτλου να περιορίζεται
στις 388 μονάδες βάσης (Παρασκευή 30/10). 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 Οκτωβρίου 1998
! Προμέτοχα  Η διάθεση των 3ετών μετατρέψιμων σε μετοχές τίτλων στους εγχώριους
θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές στις αρχές Οκτωβρίου απέφερε 170 δισ. δρχ. σύμφωνα
με την επίσημη ανακοίνωση. Η τιμή πώλησης ορίσθηκε στις 76,37 δρχ. με ονομαστική
αξία τις 100 δρχ. και απόδοση ήταν της τάξεως του 9,40%.
! 6μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
εξάμηνης διάρκειας. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού ορίσθηκε η 09/10/1998,
ενώ το ποσό έκδοσης ήταν 70 δισ. δρχ. (με αντίστοιχη προμήθεια 0,25%). Το
μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο 12,58% έναντι 12,27% της
αμέσως προηγούμενης έκδοσης του Σεπτεμβρίου ‘98. Τα αντληθέντα κεφάλαια
διαμορφώθηκαν στα 73,6 δισ. δρχ., ενώ οι συνολικές προσφορές έφθασαν στα 119 δισ.
δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,7 φορές).
! 3μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
τρίμηνης διάρκειας. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού ορίσθηκε η 16/10/1998,
ενώ το ποσό έκδοσης ήταν 80 δισ. δρχ. (με αντίστοιχη προμήθεια 0,15%). Το
μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο 12,55% έναντι 11,50% της
αμέσως προηγούμενης έκδοσης του Ιουλίου ‘98. Τα αντληθέντα κεφάλαια
διαμορφώθηκαν στα 83,3 δισ. δρχ., ενώ οι συνολικές προσφορές έφθασαν στα 108,3 δισ.
δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,4 φορές έναντι 4,6 φορές στη διάθεση του περασμένου
Ιουλίου).
! Αποταμιευτικά Ομόλογα: Το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε να διαθέσει 2ετή
αποταμιευτικά ομόλογα (saving certificates) με σταθερό επιτόκιο 10,15% μέσω
δημόσιας εγγραφής την Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Η προμήθεια ορίσθηκε
στο 0,60%.
! Αντίστροφη Δημοπρασία (Reverse Auction): Tην Τρίτη 20 Οκτωβρίου, το
Ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε αντίστροφη δημοπρασία (επαναγορά) τών
ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου ονομαστικής αξίας 80 δισ. δρχ. με την ομάδα των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς,με σκοπό τον περιορισμό του δημόσιου χρέους
κατά εκείνο το τμήμα που κρινόταν επαχθέστερο ως προς την εξυπηρέτησή του. Οι
τίτλοι που θα δημοπρατούνταν και εκείνοι οι οποίοι τελικά επαναγοράσθηκαν
περιελάμβαναν ημερομηνίες έκδοσης 27/12/95 (επαναγοράσθηκαν 20 δισ. δρχ.), 28/1/97
(33 δισ. δρχ.), 30/6/97, 31/7/97, 25/8/97, 30/9/97 (27 δισ. δρχ.) και 22/10/97, ενώ ως
ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 23η/10. Σημειώνεται ότι οι συνολικές
προσφορές ανήλθαν στα 194,9 δισ. δρχ..
! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
ετήσιας διάρκειας. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 02/11/1998, ενώ το ποσό
έκδοσης ήταν 200 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 11,00%
έναντι 11,60% της 29ης Σεπτεμβρίου και τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 228,6
δισ. δρχ. (έναντι συνολικών προσφορών ύψους 450,8 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης
της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 2,3 φορές έναντι 2 φορών στην αμέσως προηγούμενη
της 29/9/98.

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

Ελλάδα 8,60% 26/03/08 8,00%
Γερμανία 4,75% 04/07/08 4,12% 388 388
Γαλλία 8,50% 25/10/08 4,23% 377 379
Ιταλία 5,00% 01/05/08 4,49% 351 352
Πορτογαλία 5,38% 23/06/08 4,47% 353 355
Ισπανία 6,00% 31/01/08 4,48% 353 355
Βρετανία 9,00% 13/10/08 5,16% 284 289
ΗΠΑ 5,63% 15/05/08 4,57% 343 339

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη βάσει τιμών bid (30/10/98) Εύρη: Σε μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
- Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
(Ιανουάριος-Ιούνιος 1998), το εξωτερικό χρέος της
Ελλάδας αφορά κατά 39,63% σε ECU, κατά 34,49% σε
δολάριο Η.Π.Α. και κατά 14,49% σε γερμανικό μάρκο.
Το υπόλοιπο τμήμα (μικρότερο του 15%) κατανέμεται
(με σειρά βαρύτητας) στα νομίσματα του ελβετικού
φράγκου, του πορτογαλικού εσκούδο και του ιαπωνικού
γιεν.

- Ο διεθνής οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας Fitch IBCA ανακοίνωσε για την Ελλάδα τη
βαθμολογία “BBB” όσον αφορά στο μακροπρόθεσμο
δανεισμό της σε ξένο νόμισμα και τη βαθμολογία “F3”
όσον αφορά στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό της σε ξένο
νόμισμα.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
3 Νοεμβρίου 1998: Δημοπρασία 5ετών ομολόγων
σταθερού επιτοκίου, 150 δισ. δρχ..

2-3 Νοεμβρίου: Δημόσια εγγραφή για τη διάθεση
αποταμιευτικών ομολόγων (επιτοκίου 10,75%).

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%


