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Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Οι Εξελίξεις του Οκτωβρίου 2000

Μήνας ιστορικών επιδόσεων για τους μακροπρόθεσμους τίτλους στη δευτερογενή αγορά ομολόγων
και θετικών αποτελεσμάτων στις διενεργούμενες δημοπρασίες ήταν ο Οκτώβριος με ανάλογες
θετικές συνέπειες τόσο στη συναλλακτική δραστηριότητα της εξεταζόμενης περιόδου όσο και στη
διαμόρφωση του εύρους απόδοσης μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών τίτλων.

!  Ιδιαίτερα θετικό ήταν το γενικό κλίμα στην αγορά ομολόγων τον Οκτώβριο, καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον των
επενδυτών εμφανίσθηκε ενισχυμένο τόσο για τις δημοπρασίες του μήνα όσο και για τη δευτερογενή αγορά όπου οι τιμές
των τίτλων μακροχρόνιας κυρίως διάρκειας κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο Οκτώβριος άρχισε θετικά με τις
τιμές των ελληνικών ομολόγων να επηρεάζονται από το αποτέλεσμα της δημοπρασίας των 10ετών ομολόγων, όπου το
μέσο σταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,98%, κινούμενο για πρώτη φορά κάτω από το επίπεδο του 6,00%. Ιδιαίτερα
επιτυχημένη χαρακτηρίσθηκε και η δημοπρασία 3ετών ομολόγων του μήνα, κατά την οποία οι προσφορές των βασικών
διαπραγματευτών ξεπέρασαν το 1 τρισ. δρχ. εκφράζοντας με τον παραστατικότερο τρόπο το έντονο αγοραστικό
ενδιαφέρον τους. Σε γενικές γραμμές, η αξία των συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα
με ορισμένες συνεδριάσεις να παρουσιάζονται ιδιαίτερα κινητικές, ενώ ήταν φανερή η συμμετοχή τόσο των εγχωρίων όσο
και των ξένων επενδυτών στις πραγματοποιούμενες συναλλαγές. Η απόδοση στη λήξη του 10ετούς τίτλου 6,00% 2009
κινήθηκε στα επίπεδα του 5,96% (στις 31/10/00) με αποτέλεσμα το εύρος της απόδοσής του σε σχέση με το γερμανικό
bund να υποχωρήσει στα επίπεδα των 73 μονάδων βάσης (από 78 μονάδες βάσης στις 29/09/00).

Οι Εκδόσεις του Οκτωβρίου 2000
!  10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε νέο άνοιγμα με δημοπρασία
10ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,00%. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 6η Οκτωβρίου
2000, ενώ το προς διάθεση ποσό διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 220 δισ. δρχ.. Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε στο 5,98%, επίπεδο ελαφρώς χαμηλότερο από το επιτόκιο βάσης (κουπόνι) της τάξεως του 6,00%. Το
ύψος των προσφορών ανήλθε στα 950,5 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 4,32x), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε
συνολικά κεφάλαια ύψους 257 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 100,054 και η κατώτατη τιμή
(η μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 100,040.
!  3ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε δημοπρασία ομολόγων 3ετούς
διάρκειας, με κουπόνι επιτοκίου 5,90% (άνευ χορήγησης προμήθειας). Η ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε στις
11/10/00 και το προς διάθεση ποσό ήταν ύψους 220 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,64%
έναντι 6,12% στη προηγούμενη δημοπρασία του Αυγούστου 2000, με τη μέση τιμή στο 100,499 και την κατώτατη στο
100,480. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε πόρους της τάξεως των 264,0 δισ. δρχ. έναντι συνολικών προσφορών 1,096 τρισ.
δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 4,98 φορές έναντι 2,85x στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία).
!  Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 24/10/00 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η
ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 27/10/00 και το ποσό έκδοσης ήταν της τάξεως των 50 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό
επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,54% έναντι 5,58% στη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου ’00 και τα αντληθέντα κεφάλαια
ανήλθαν στα 59,99 δισ. δρχ. (έναντι προσφορών 137,9 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης διαμορφώθηκε στις 2,76x έναντι
2,45x στην προηγούμενη έκδοση της 26/09/00.

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

Ελλάδα 6,00% 19/05/2010 5,96%
Γερμανία 5,25% 04/07/2010 5,23% 73 78
Γαλλία 5,50% 25/04/2010 5,37% 59 63
Ιταλία 5,50% 01/11/2010 5,60% 36 39
Πορτογαλία 5,85% 20/05/2010 5,61% 35 41
Ισπανία 4,00% 31/01/2010 5,50% 46 48
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,19% 77 74
Η.Π.Α. 5,75% 15/08/2010 5,73% 23 22

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 31/10/2000.      Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.
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!  5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου έγινε άνοιγμα της έκδοσης 5ετών ομολόγων σταθερού
ονομαστικού επιτοκίου 5,95%. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 3 Νοεμβρίου 2000, ενώ το προς διάθεση ποσό
ορίσθηκε στο επίπεδο των 240 δισ. δρχ.. Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,75%, επίπεδο
χαμηλότερο από το προηγούμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο, 5,99%, της δημοπρασίας του Σεπτεμβρίου 2000. Το ύψος των
προσφορών ανήλθε στα 827 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 3,45x), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε συνολικά
κεφάλαια ύψους 272 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 100,751 και η κατώτατη τιμή (η
μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 100,720.

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων τον Οκτώβριο 2000
! Κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα (02-06/10/00), οι τάσεις στην αγορά ομολόγων ήταν ανοδικές. Το 10ετές 8,60%
έκλεισε στο 115,35 (μεταβολή +20 μ.β. από την Παρασκευή 29/09) και το νεότερο 10ετές διαμορφώθηκε στα επίπεδα του
101,75 (μεταβολή +10 μ.β.). Με έντονα ανοδικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων συνέχισε ο εξεταζόμενος μήνας κατά
τη δεύτερη εβδομάδα (09-13/10/00). Τα μεν παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%), αφού κατέγραψαν στα μέσα της
εβδομάδας νέο ιστορικό υψηλό (115,70 στις 11/10/00) έκλεισαν στο 115,60 (εβδομαδιαία μεταβολή +25 μονάδες βάσης,
μ.β.), ενώ τα νεότερα 10ετή (6,30%), αφού κατέγραψαν επίσης νέο ιστορικό υψηλό (102,25 στις 11/10/00), κινήθηκαν
έντονα ανοδικά σε εβδομαδιαία βάση κλίνοντας στις 102,15 μονάδες ( +40 μ.β.). Κατά την τρίτη εβδομάδα του μήνα (16-
20/10/00), η εκτόνωση της ανοδικής πορείας των προηγούμενων εβδομάδων ήταν μάλλον αναμενόμενη στην αγορά,
καθώς τα μεν παλαιότερα 10ετή (8,60%) κατέγραψαν εβδομαδιαία πτώση της τάξεως των 5 μ.β. (έφθασαν στο 115,55),
και τα δε νεότερα (6,30%), κινήθηκαν πτωτικά κατά 10 μ.β. σε εβδομαδιαία βάση κλείνοντας στο 102,05. Κατά την
τέταρτη εβδομάδα (23-27/10/00) οι ελαφρώς πτωτικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων διατηρήθηκαν. Οι ομολογιακοί
τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 115,50 (-5 μ.β.) και οι τίτλοι 6,30% μειώθηκαν κατά 5 μ.β., ισορροπώντας στα επίπεδα
των 102,00 μονάδων. Στην τελευταία εβδομάδα του μήνα, κατά την οποία έλαβαν χώρα δύο συνεδριάσεις (30-31/10/00)
οι τιμές των ομολόγων κινήθηκαν ανάμικτα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα στο τέλος της προηγούμενης
εβδομάδας. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 115,40 παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως των 10 μ.β. και
οι τίτλοι 6,30% παρέμειναν αμετάβλητοι, ισορροπώντας στα επίπεδα του 102,00. Οι τιμές των ομολόγων σε μηνιαία
βάση κινήθηκαν σε τελική ανάλυση ανοδικά.
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