
Investment Research & Analysis Journal

www.iraj.gr 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ    Οκτώβριος 1999

Οι διεθνείς αγορές ομολόγων καθιστούν υποτονικές τις βραχυχρόνιες προοπτικές
Νέος μήνας ανόδου των μεσοσταθμικών επιτοκίων και επιδείνωσης του εύρους
Η μείωση των επιτοκίων από την ΤτΕ ως μία αρχή προς τη θετική κατεύθυνση

! Ο μήνας Οκτώβριος κύλησε με εκ νέου υποτονικές τάσεις στην ελληνική αγορά τίτλων,
καθώς οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές δεν βελτιώθηκαν αισθητά, ενώ στο εσωτερικό
μέτωπο, το περιορισμένο αγοραστικό ενδιαφέρον στη δευτερογενή αγορά σε συνδυασμό
με τα μη ευνοϊκά αποτελέσματα των δημοπρασιών της περιόδου, κατέστησαν μη επιτυχή
την όποια απόπειρα εκτόνωσης του κλίματος. Επιπρόσθετα, ακόμη και η μείωση των
επιτοκίων κατά 50 μ.β. από την ΤτΕ στις 20/10 προκάλεσε μόνο μία προσωρινής
φύσεως εκτόνωση της παραπάνω κατάστασης. Από την άλλη πλευρά, οι διεθνείς
επενδυτικοί οίκοι εξέδωσαν εκθέσεις με γενικές θετικές εκτιμήσεις για τις προοπτικές των
ελληνικών ομολόγων, χωρίς ωστόσο να αναθερμάνουν τις συνθήκες της αγοράς με τις
ανάλογες κινήσεις τους και χωρίς να “αποτρέψουν” τις εκάστοτε παρεμβάσεις του Δημο-
σίου με σκοπό τον περιορισμό της προσφοράς τίτλων. Στο διεθνές σκηνικό, οι αγορές ομο-
λόγων εξακολούθησαν να δέχονται πιέσεις (είναι ενδεικτικό ότι στις αρχές του Οκτωβρίου
οι αποδόσεις στη λήξη των γερμανικών bunds έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 21 μηνών), ενώ οι κατά καιρούς προσδοκίες περί ανόδου των επιτοκίων του
ευρώ από την ΕΚΤ έδειχναν να απομακρύνουν τη δυνατότητα υλοποίησης υπεραξιών από
τους ελληνικούς τίτλους. Οι τελευταίοι κινούνταν σε σταθερή βάση συσχέτισης με τους
αντίστοιχους αμερικάνικους και γερμανικούς τίτλους, με πολύ μικρούς όμως όγκους στο
ΗΔΑΤ, επηρεάζοντας επακόλουθα και την “αντοχή” του εύρους με τα γερμανικά ομόλογα.
Τέλος, μία μόνο δημοπρασία (στις 05/10) εξήγαγε μεσοσταθμικό επιτόκιο χαμηλότερο του
αμέσως προηγούμενου, ενώ στις 06/10 σημειώθηκε η έναρξη της αγοράς των repos.

Οι Εκδόσεις του Οκτωβρίου 1999
! Αποταμιευτικά Ομόλογα To Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε 2ετή αποταμιευτικά
ομόλογα (saving certificates) με αμετάβλητο επιτόκιο 8,60%, μέσω δημόσιας εγγραφής
στις 29/10 & 01-02/11/99. 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.
! 5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε
νέο άνοιγμα με δημοπρασία 5ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,60% -
έναντι επίσης 6,60% στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία της 03/08/1999. Ως
ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 8η Οκτωβρίου 1999 (και λήξης η 15/01/2004),
ενώ το προς διάθεση ποσό ορίσθηκε στα 170 δισ. δρχ. (άνευ προμήθειας). Τελικά, το
εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,07%, επίπεδο υψηλότερο
από το επιτόκιο βάσης (κουπόνι), αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο
μεσοσταθμικό 7,28% της 3ης Αυγούστου ’99. Το ύψος των προσφορών ανήλθε στα
339,5 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,99x), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε
186 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 98,26 και η κατώτατη
τιμή (η μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 98,15.
! 10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 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 15/10/99 και λήξης η 29η Ιανουαρίου 2009. Το ποσό προς δημοπρασία ορίσθηκε στο
ύψος των 175 δισ. δρχ. (έναντι 140 δισ. δρχ. στην προηγούμενη δημοπρασία). Το
εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 6,89% (έναντι
6,76% στη δημοπρασία της 14/09/99) με τη μέση σταθμική τιμή στο επίπεδο του 95,93
(έναντι 96,78 στην προηγούμενη δημοπρασία). Οι προσφορές ανήλθαν στα 335,5 δισ.
δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,92 φορές), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε
κεφάλαια τελικού ύψους 196,75 δισ. δρχ.. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, το Ελληνικό
Δημόσιο προέβη στην παράλληλη ανταλλαγή των παλαιοτέρων τιμαριθμοποιημένων
10ετών ομολόγων συνολικής αξίας 24,7 δισ. δρχ. (με μήνες λήξης το Μάιο (20,7 δισ.
δρχ.) και τον Αύγουστο (4 δισ. δρχ.) του 2007) με 10ετή ομόλογα κουπονιού 6,30% στη
μεσοσταθμική τιμή 95,93.
! 7ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε
άνοιγμα με δημοπρασία 7ετών ομολόγων σταθερού επιτοκίου 6,00%. Ως ημερομηνία

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ NOEMΒΡΙΟΥ 1999
02 Νοεμβρίου: 15ετή ομόλογα, άνοιγμα
09 Νοεμβρίου: 10ετή ομόλογα, άνοιγμα
16 Νοεμβρίου: 3ετή ομόλογα, άνοιγμα
23 Νοεμβρίου: 7ετή ομόλογα, άνοιγμα
30 Νοεμβρίου: 12μηνα ΕΓΕΔ

!  Το Ελληνικό Δημόσιο έχει επίσης ανακοινώσει την
πρόθεσή του να προβεί στην έκδοση 20ετών ομολόγων
σταθερού επιτοκίου στο άμεσο μέλλον, αμέσως μόλις η
σταθερή πορεία του πληθωρισμού κάτω από το όριο
του 2% καταστήσει αυτό το εγχείρημα εφικτό.
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διακανονισμού ορίσθηκε η 22/10/99 (και λήξης η 19/02/2006). Το προς διάθεση ποσό
ορίσθηκε στα 160 δισ. δρχ.. Η δημοπρασία εξήγαγε μεσοσταθμικό επιτόκιο 7,49%
(έναντι 6,73% στο άνοιγμα της 24/08/1999 με κουπόνι 6,00%) με τη μέση σταθμική τιμή
να διαμορφώνεται στο επίπεδο 92,58 και την κατώτατη αποδεκτή τιμή στο 92,45. Στην
εν λόγω δημοπρασία προσφέρθηκαν κεφάλαια ύψους 232,0 δισ. δρχ. (με βαθμό
υπερκάλυψης 1,45x), ενώ το Δημόσιο αποδέχθηκε προσφορές ύψους 173,0 δισ. δρχ..
! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 26/10 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 01/11/99 και το
ποσό έκδοσης ήταν 60 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
9,07% έναντι 8,74% στη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου ’99 και τα αντληθέντα κεφάλαια
ανήλθαν στα 65,2 δισ. δρχ. (έναντι προσφορών 107,2 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης
διαμορφώθηκε στις 1,79x έναντι 2,74x στην προηγούμενη έκδοση της 28/09/99.

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων τον Οκτώβριο του 1999
!  Η πρώτη εβδομάδα του μήνα (έως 08/10) χαρακτηρίσθηκε από πτωτικές τάσεις
των τιμών, με τα μεν παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%) να κλείνουν στο 110,15
(εβδομαδιαία μεταβολή -0,68%) και τα νέα 10ετή (6,30%) να κυμαίνονται στις 96,40
μονάδες (-0,62%). Κατά τη δεύτερη εβδομάδα (11-15/10), οι πτωτικές τάσεις
παρέμειναν στην αγορά ομολόγων, ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών παρουσιάστηκε
υποτονικό. Τα παλαιότερα 10ετή (8,60%) κινήθηκαν με εβδομαδιαία πτώση κατά 1,90%
(έφθασαν στο 108,10) και τα νεότερα (6,30%) με υποχώρηση κατά 2,23% (με κλείσιμο
στο 94,30). Η τρίτη εβδομάδα (17-22/10) παρουσίασε μία εικόνα σταθεροποίησης. Οι
ομολογιακοί τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 108,05 (-0,02%) και οι τίτλοι 6,30%
παρέμειναν αμετάβλητοι σε εβδομαδιαία βάση στο επίπεδο του 94,30. Κατά την
τέταρτη εβδομάδα του Οκτωβρίου (24-29/09), το αγοραστικό ενδιαφέρον σε τίτλους
του Ελληνικού Δημοσίου ενισχύθηκε οδηγώντας τις τιμές των ομολόγων σε υψηλότερα
επίπεδα. Ειδικότερα, το 10ετές 8,60% έκλεισε στο 109,10 (με εβδομαδιαία μεταβολή
+0,97%) και το νεότερο 10ετές έφθασε στα επίπεδα των 95,52 μονάδων με εβδομαδιαία
άνοδο της τάξεως του 1,29%.

Οι Ερχόμενοι Μήνες
!  Η εκπόνηση ειδικού προγράμματος τιτλοποίησης φαίνεται να αποτελεί έναν από τους
τρέχοντες προβληματισμούς του οικονομικού επιτελείου, καθώς εκτιμάται ότι η συνεπής
εφαρμογή του σε ένα χρονικό διάστημα 7 περίπου ετών θα αποφέρει ετήσια έσοδα της
τάξεως των 250 δισ. δρχ.. Με το πρόγραμμα τιτλοποίησης θα επιτευχθεί η προείσπραξη
μελλοντικών εσόδων και απαιτήσεων 10 περίπου οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και θα καταστεί εφικτή η περαιτέρω ενίσχυση των δημοσιονομικών μεγεθών.
Μεταξύ των οργανισμών των οποίων η ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα εξετάζεται στην
παρούσα φάση, περιλαμβάνονται το ΙΚΑ, τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών, το
Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας, το Ταμείο Δασών και Γεωργίας, το Ταμείο Αρχαιολογικών
Πόρων, καθώς και προγράμματα σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
!  Ως επόμενο βήμα στον εμπλουτισμό της γκάμας των κυκλοφορούντων κρατικών
τίτλων προγραμματίζεται η έκδοση των 20ετών ομολόγων σταθερού επιτοκίου στους
ερχόμενους λίγους μήνες. Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την υλοποίηση του εν
λόγω βήματος θα ορισθεί μετά τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού κάτω από το 2%,
προϋπόθεση την οποία το οικονομικό επιτελείο θεωρεί άκρως σημαντική, προκειμένου
να είναι περισσότερο στέρεο το υπόβαθρο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
!  Αποτελεί κοινή παραδοχή, ότι η ανάκαμψη των ελληνικών τίτλων στο άμεσο μέλλον
θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα αποκλιμάκωσης των επιτοκίων.

ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 10ΕΤΟΥΣ
ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ’99
!  Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε το εύρος αποδόσεων
μεταξύ του ελληνικού 10ετούς τίτλου (επιτόκιο βάσης
6,30%, λήξης 26/01/2009) και του αντίστοιχου
γερμανικού τίτλου (με λήξη 04/07/2009). Οι σταθερά
ευμετάβλητες συνθήκες στις διεθνείς αγορές και η
ουσιαστική υποτονικότητα στην εγχώρια αγορά
ομολόγων ήταν δύο από τους παράγοντες που
επιδείνωσαν το συγκεκριμένο εύρος, το οποίο από το
επίπεδο του 154 στα τέλη Σεπτεμβρίου αναρριχήθηκε
στο επίπεδο του 179 στα τέλη Οκτωβρίου. Από τις
αρχές του εξεταζόμενου μήνα και εν μέσω
δημοπρασιών οι οποίες έτειναν να εξάγουν υψηλότερα
μεσοσταθμικά επιτόκια, το εύρος παρουσίασε
αξιοσημείωτη αύξηση ξεπερνώντας τις 165 μονάδες
στο α’ 10ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ μετά άρχιζε να
παρουσιάζει διακυμάνσεις από την περιοχή του 150
έως και την περιοχή άνω του 180. Τονωτική ένεση
στην ανατροπή αυτής της τάσης αποτέλεσε η μείωση
των βραχυχρόνιων επιτοκίων από την ΤτΕ στις 20/10,
η οποία οδήγησε το εύρος των τίτλων κοντά στις 170
μονάδες. Όπως αποδείχθηκε όμως, η εξέλιξη αυτή
ήταν προσωρινή, καθώς αμέσως μετά, το εύρος
επανήλθε στην περιοχή των 180 μονάδων βάσης
κλείνοντας στο επίπεδο του 179 κατά την τελευταία
ημέρα του Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι το εύρος
αποδόσεων αποτελεί ένα από τα κριτήρια σύγκλισης
της ελληνικής οικονομίας και το επίπεδό του δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις 200 μονάδες βάσης, προκειμένου να
ικανοποιείται το συγκεκριμένο κριτήριο.

Η Τιμή του 10ετούς Ομολόγου (8,60%)
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ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς 29/10 Εύρoς 30/09

Ελλάδα 6,30% 26/01/2009 6,99%
Γερμανία 4,00% 04/07/2009 5,20% 179 154
Γαλλία 4,00% 25/04/2009 5,31% 168 142
Ιταλία 4,50% 01/05/2009 5,46% 153 131
Πορτογαλία 3,95% 15/07/2009 5,54% 145 117
Ισπανία 5,15% 30/07/2009 5,43% 156 128
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,50% 150 100
ΗΠΑ 5,50% 15/05/2009 6,08% 91 72

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 29/10/1999.   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.


