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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ     Νοέμβριος 1998

Ευνοϊκές συγκυρίες για την πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά ομολόγων
Σταθερές θέσεις αγορών και έμφαση στους μακροπρόθεσμους τίτλους από μέρους
Ελλήνων και ξένων επενδυτών με αυξημένο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες

Οι εκδόσεις και οι δημοπρασίες τίτλων που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του Νοεμβρίου
χαρακτηρίσθηκαν από θετικά αποτελέσματα και ενίσχυσαν την ψυχολογία της αγοράς
προς μία αισιόδοξη κατεύθυνση. Παράλληλα οι οικονομικές αρχές παρέμειναν
προσηλωμένες στην αρχή του προγραμματισμού των μελλοντικών εκδόσεων
ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς (μην προαναγγέλλοντας το συγκεκριμένο
πρόγραμμα των επομένων μηνών) και εξακολούθησαν να ενδιαφέρονται για την
προώθηση μακροχρόνιων τίτλων στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Από την άλλη
πλευρά, αν και το επιτόκιο του ετησίου ΕΓΕΔ εμφάνισε αξιόλογη πτώση στην τελευταία
δημοπρασία του μήνα (διαμορφούμενο στο χαμηλότερο σημείο του από τον Οκτώβριο
του 1997), τα βραχυχρόνια επιτόκια όλων των ΕΓΕΔ εξακολουθούν να διατηρούνται σε
σχετικά υψηλά επίπεδα και κατά συνέπεια να φέρουν το κύριο βάρος της
αντιπληθωριστικής νομισματικής πολιτικής. Η προσοχή των αγορών θα πρέπει να είναι
σταθερά στραμμένη προς την κατεύθυνση αυτή για την αξιολόγηση της όποιας εκάστοτε
προόδου, η οποία βάσει των σημερινών δεδομένων θα αποτελέσει ουσιαστικό γεγονός
μετά τον Ιούνιο του 1999 και υπό συνθήκες βέβαια ομαλών χρηματαγορών τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, οι οικονομικές αρχές στην
προσπάθεια του μεγαλύτερου δυνατού περιορισμού του δημοσίου χρέους θα ενισχύουν
διαρκώς το ρόλο της ΔΕΚΑ και θα εντείνουν τη χρήση ανάλογων εργαλείων όπως
της προθεσμιακής ή μη επαναγοράς τίτλων.
Η Πορεία των Τιμών: Την πρώτη εβδομάδα του μήνα (2-6/11), οι τιμές των ομολόγων
βελτιώθηκαν παρά την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος να μην μειώσει το
παρεμβατικό της επιτόκιο, με αποτέλεσμα το 10ετές ομόλογο (benchmark) να κλείσει
στο 104,75 την τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Η άνοδος των τιμών συνεχίσθηκε και
τη δεύτερη εβδομάδα (9-13/11, όπου το 10ετές έκλεισε στο 106,55), ενώ την τρίτη
εβδομάδα (16-20/11) το ευνοϊκό κλίμα συνέχισε να υφίσταται με αποτέλεσμα το 10ετές
ομόλογο να σημειώσει νέα μετά την κρίση υψηλή τιμή στο 107,70, πριν κλείσει στο
107,10 για τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Τέλος την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου
(23-27/11), οι συνθήκες έδειξαν να βαίνουν σταθερές ενώ τη Δευτέρα 30/11 (τελευταία
ημέρα του μήνα) το 10ετές έκλεισε στο επίπεδο του 107,15. Το εύρος μεταξύ του
ελληνικού και του γερμανικού 10ετούς τίτλου παρουσίασε υποχώρηση στη διάρκεια
του μήνα, με αποτέλεσμα από τις 390 μονάδες βάσης περίπου στις αρχές του μήνα
να κατέλθει στις 350 μονάδες βάσης την 30/11/98 (με την απόδοση στη λήξη να
περιορίζεται στο 7,55%). Το ανοδικό κλίμα της δευτερογενούς αγοράς διαμορφώθηκε
κυρίως από τις προσδοκίες περί μιας θετικότερης εξέλιξης του πληθωρισμού, την
αναμονή αναβάθμισης της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και δεν
συνδυάσθηκε με αξιοσημείωτη τόνωση του συναλλακτικού ενδιαφέροντος στο ΗΔΑΤ.
Για το μήνα Δεκέμβριο, το Ελληνικό Δημόσιο έχει προγραμματίσει 5 δημοπρασίες
βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων τίτλων καθώς και τη διάθεση αποταμιευτικών
ομολόγων στις αρχές του ίδιου μήνα (τα αποταμιευτικά ομόλογα προσφέρουν
αφορολόγητη απόδοση 10,75% εφόσον διακρατηθούν έως τη λήξη τους, ενώ δεν
υπάρχει δευτερογενής αγορά στα οποία αυτά διαπραγματεύονται). Σύμφωνα με τις
διαθέσιμες εκτιμήσεις στα τέλη Νοεμβρίου, οι δανειακές ανάγκες του Ελληνικού
Δημοσίου ανέρχονταν περίπου στο ύψος των 1.500 δισ. δρχ. έως το τέλος του 1998
και θα καλύπτονταν τόσο από τις νέες δημοπρασίες τίτλων όσο και από τα κρατικά
αποθεματικά.

Οι Εκδόσεις του Νοεμβρίου 1998
! Αποταμιευτικά Ομόλογα: Το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε να διαθέσει 2ετή
αποταμιευτικά ομόλογα (saving certificates) με σταθερό επιτόκιο 10,75% μέσω
δημόσιας εγγραφής (με προμήθεια 0,60%) στοχεύοντας στην άντληση 100 δισ. δρχ.. Η
κίνηση αυτή έλαβε χώρα στις 2-3 (Δευτέρα & Τρίτη) Νοεμβρίου και σύμφωνα με την
επίσημη ανακοίνωση το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε κεφάλαια άνω των 110 δισ. δρχ..
5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε
άνοιγμα της έκδοσης των 5ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 8,90% της
1/4/1998. Ως ημερομηνία ανοίγματος και διακανονισμού ορίσθηκε η 6η Νοεμβρίου
1998 (και λήξης η 1η Απριλίου 2003), ενώ το προς διάθεση ποσό ορίσθηκε στα 150 δισ.

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ημερομηνία Λήξης

Ονομαστική

Απόδοση

Απόδοση

στη Λήξη

Duration

(έτη)

26 Noεμβρίου 1999 11,00% 13,33% 0,87

31 Δεκεμβρίου 1999 10,70% 13,00% 0,88

28 Ιανουαρίου 2000 10,20% 12,05% 0,95

21 Μαρτίου 2000 9,80% 10,52% 1,11

21 Μαρτίου 2002 9,20% 8,99% 2,60

31 Οκτωβρίου 2002 9,20% 9,25% 3,15

21 Μαρτίου 2004 8,90% 8,25% 3,91

19 Ιουνίου 2007 8,80% 7,67% 5,78

26 Μαρτίου 2008 8,60% 7,55% 6,07

20 Μαϊου 2013 7,50% 7,29% 8,41

Βάσει τιμών bid (27/11/98, 10:20 GMT)
Πηγή:  REUTERS

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%

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998
1 Δεκεμβρίου: Δημοπρασία 7ετών ομολόγων σταθερού
επιτοκίου.
2-3 Δεκεμβρίου: Διάθεση αποταμιευτικών ομολόγων.
8 Δεκεμβρίου: Δημοπρασία 6μηνων ΕΓΕΔ.
15 Δεκεμβρίου: Δημοπρασία 10ετών ομολόγων σταθερού
επιτοκίου.
22 Δεκεμβρίου: Δημοπρασία 3μηνων ΕΓΕΔ.
29 Δεκεμβρίου: Δημοπρασία ετησίων ΕΓΕΔ.
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δρχ.. Τελικά, το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,76%,
επίπεδο χαμηλότερο τόσο από το επιτόκιο βάσης όσο και από το προηγούμενο
μεσοσταθμικό 9,04% της 15ης Ιουνίου ‘98. Το ύψος των προσφορών ανήλθε στα 222,8
δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,5 φορές), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε
171,5 δισ. δρχ.. Η μέση τιμή της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 100,39 και η
κατώτατη τιμή (δηλαδή η μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να εισπράξει το
Δημόσιο) στο 100,10.
! 10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου έγινε άνοιγμα της
έκδοσης των 10ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 8,60% της 26/3/1998
(άνευ χορήγησης προμήθειας). Ημερομηνία ανοίγματος και διακανονισμού των τίτλων
καθορίσθηκε η 13/11/1998 και λήξης η 26η Μαρτίου 2008. Το ποσό προς δημοπρασία
καθορίσθηκε στο ύψος των 150 δισ. δρχ.. Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε τελικά στο επίπεδο του 7,81% (έναντι 8,26% στο αμέσως
προηγούμενο άνοιγμα του Σεπτεμβρίου) με τη μέση σταθμική τιμή στο 105,02. Οι
προσφορές ανήλθαν στα 257,5 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,7 φορές), ενώ το
Υπουργείο Οικονομικών άντλησε τελικά πόρους ύψους 161 δισ. δρχ..
3ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 17 Noεμβρίου πραγματοποιήθηκε
δημοπρασία ομολόγων 3ετούς διάρκειας. Ως ημερομηνία ανοίγματος και διακανονισμού
ορίσθηκε η 20/11/98 και ως επιτόκιο βάσης το επίπεδο του 9,30% (έναντι επιτοκίου
βάσης 9,70% στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία). Το προς διάθεση ποσό ήταν
ύψους 120 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,36% (έναντι
9,89% στις 18/8/98) με τη μέση τιμή στο 99,85 και την κατώτατη στο 99,81. Το
Ελληνικό Δημόσιο άντλησε τελικά πόρους της τάξεως των 144 δισ. δρχ. έναντι
συνολικών προσφορών 324,5 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 2,7 φορές).
15ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου έγινε δημοπρασία με
άνοιγμα της έκδοσης των ομολόγων 15ετούς διάρκειας (η πρώτη έκδοση έλαβε χώρα
στις 20 Μαϊου 1998) με ημερομηνία διακανονισμού την 27/11/98 και με προς διάθεση
ποσό ύψους 250 δισ. δρχ.. Το επιτόκιο βάσης είχε ορισθεί στο 7,50% (σταθερό για όλη
τη διάρκεια του δανείου) και το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε
στο 7,29% (έναντι 7,42% στην προηγούμενη δημοπρασία) “περνώντας” ένα αισιόδοξο
μήνυμα στην αγορά για την πορεία του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου. Η
μέση σταθμική τιμή παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο και διαμορφώθηκε στο 101,80
(έναντι 100,61 στην προηγούμενη δημοπρασία στις 20/7) και η κατώτατη αποδεκτή τιμή
στο 101,61 (έναντι 100,50). Οι προσφορές διαμορφώθηκαν στα 337,3 δισ. δρχ. (βαθμός
υπερκάλυψης 1,35 φορές έναντι 2,4 στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία), ενώ το
Υπουργείο Οικονομικών άντλησε τελικά κεφάλαια ύψους 260 δισ. δρχ. περίπου.
! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
ετήσιας διάρκειας. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 2/12/1998, η χορηγούμενη
προμήθεια 0,45%, ενώ το ποσό έκδοσης ήταν 180 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε στο 10,50% έναντι 11,00% την 27η Οκτωβρίου και τα αντληθέντα
κεφάλαια ανήλθαν στα 216 δισ. δρχ. (έναντι συνολικών προσφορών ύψους 417,5 δισ.
δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 2,3 φορές έναντι επίσης
2,3 φορών στην αμέσως προηγούμενη της 27/10/98.

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

Ελλάδα 8,60% 26/03/2008 7,55%
Γερμανία 4,75% 04/07/2008 3,98% 357 354
Γαλλία 8,50% 25/10/2008 4,07% 348 345
Ιταλία 5,00% 01/05/2008 4,24% 331 326
Πορτογαλία 5,38% 23/06/2008 4,30% 326 320
Ισπανία 6,00% 31/01/2008 4,26% 329 324
Βρετανία 9,00% 13/10/2008 4,79% 276 273
ΗΠΑ 5,63% 15/05/2008 4,86% 269 266

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη βάσει τιμών bid (27/11/98) Εύρη: Σε μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
! Στα τέλη Νοεμβρίου ανακοινώθηκε η έκδοση από την
Παγκόσμια Τράπεζα δραχμικού ομολόγου 5ετούς
διάρκειας με επιτόκιο 6,5% και συνολικού ύψους 14,5
δισ. δρχ..

! Οι οικονομικές αρχές δημιουργούν σταδιακά τις
προϋποθέσεις για την αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων
των εγχωρίων θεσμικών και άλλων επενδυτών με
μακροπρόθεσμους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου
ενόψει της μείωσης των επιτοκίων. Υπό τις συνθήκες
αυτές που προσδοκώνται να δημιουργηθούν στο μέλλον,
η κατοχή τέτοιου είδους ομολόγων θα είναι ικανή να
διασφαλίσει μεγαλύτερα κεφαλαιακά κέρδη.

! Το εσωτερικό και εξωτερικό χρέος ως ποσοστά του
συνολικού χρέους θα διαμορφωθούν αντίστοιχα από
78,7% και 21,3% το 1997 σε 77,6% και 22,4% το 1998.

! Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η
συμμετοχή των βραχυχρόνιων τίτλων διάρκειας μέχρι 1
έτους στο εσωτερικό χρέος θα διαμορφωθεί στο 16,00%
κατά το 1998 έναντι 22,10% το 1997 και 66,20% το
1990.

! Βάσει των επίσημων στοιχείων του Υπουργείου
Οικονομικών, η μέση σταθμική διάρκεια του νέου
εσωτερικού δανεισμού θα φθάσει στα 4,22 έτη το 1998,
σε σχέση με 3,65 έτη το 1997 και 1,63 έτη το 1994.

! Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επέκτεινε το
3ετές δραχμικό της ομόλογο κατά 10 δισ. δρχ. σύμφωνα
με τη σχετική δημοσιοποίηση στοιχείων. Η ονομαστική
απόδοση του ομολόγου είναι 7,50% και η λήξη του
τοποθετείται στις 3/12/2001.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
! Σύμφωνα με την επίσημη πολιτική του οικονομικού
επιτελείου, δεν θα δημοπρατούνται σε συχνή βάση
ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου καθώς η παραμονή των
βραχυπρόθεσμων επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα καθιστά
το κόστος δανεισμού μέσω των συγκεκριμένων τίτλων
ασύμφορο στην παρούσα συγκυρία.

! Αντίθετα, θα είναι εντονότερη η έκδοση
βραχυπρόθεσμων τίτλων καθώς με τον τρόπο αυτό οι
οικονομικές αρχές θα μπορούν να εκμεταλλεύονται
αποτελεσματικότερα τη ρευστότητα της αγοράς που
κατευθύνεται στις βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις.

! Επίσης, η προ μηνών κατάργηση των προμηθειών στα
ομόλογα πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη μεγαλύτερη
δυνατή εναρμόνιση των τιμών μεταξύ της πρωτογενούς
αγοράς (δημοπρασίες) και της δευτερογενούς αγοράς
(διαπραγμάτευση τίτλων).


