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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ     Νοέμβριος 1999

Μήνας ανάκαμψης του συναλλακτικού ενδιαφέροντος και των δευτερογενών τιμών
Η αναβάθμιση της οικονομίας από τη S&P’s βελτίωσε τις βραχυχρόνιες προοπτικές
Σχετικά βελτιωμένα τα μεσοσταθμικά επιτόκια 3 εκ των συνολικά 5 δημοπρασιών

! Ο Νοέμβριος ’99 αποδείχθηκε σε γενικές γραμμές ένας ιδιαίτερα θετικός μήνας για την
ελληνική αγορά ομολόγων, καθώς η αύξηση των επιτοκίων τόσο από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα όσο και από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α. εκτόνωσαν το
κλίμα στις διεθνείς αγορές και προσέφεραν μία νέα αφετηρία στα μεγάλα διεθνή
χαρτοφυλάκια να επανατοποθετηθούν με μικρότερη αυτήν τη φορά αβεβαιότητα στους
ανά τον κόσμο ομολογιακούς τίτλους. Από τις αρχές του μήνα, η θετική συγκυρία στις
ευρωπαϊκές αγορές δανεισμού, μεταφέρθηκε σε “μεγέθυνση” στο εγχώριο περιβάλλον
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις μιας σταδιακής ανάκαμψης των τιμών και σαφούς
τόνωσης του συναλλακτικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, καθώς άρχισαν να μειώνονται οι
πιθανότητες περαιτέρω ανόδου των επιτοκίων (κυρίως μετά την αναμενόμενη κίνηση της
Fed), τα διεθνή χαρτοφυλάκια επανατοποθετήθηκαν σε μαζική έκταση τόσο στους
ευρωπαϊκούς όσο και ειδικότερα στους ελληνικούς τίτλους. Ιδιαίτερα στο εγχώριο μέτωπο,
ο βαθμός ελκυστικότητας των κρατικών ομολόγων αυξανόταν και από το γεγονός της
ενδεχόμενης αναπροσαρμογής της κεντρικής ισοτιμίας προς μία “ισχυρότερη δραχμή”,
προσδοκία η οποία δημιουργούσε ομαλότερες ή και ταχύτερες συνθήκες αποκλιμάκωσης
των επιτοκίων στις κοντινότερες χρονικές περιόδους. Αναμφισβήτητα, μετά την – κατά τα
φαινόμενα - λήξη ενός διεθνούς κύκλου ανόδου των επιτοκίων (σε Η.Π.Α. και σε
Ευρώπη), το δεύτερο σημαντικότερο γεγονός του μήνα, το οποίο αφορούσε αποκλειστικά
την εσωτερική αγορά, ήταν η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από το γνωστό οίκο
επενδυτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s (σε “Α-” από “ΒΒΒ”), γεγονός το οποίο
έδωσε το έναυσμα για δραστικότερη υποχώρηση των επιτοκίων των πολυετών τίτλων,
αλλά και κατέστησε εφικτή την αναμενόμενη σε λίγους μήνες αποκλιμάκωση των ήδη
πολύ υψηλών βραχυχρόνιων επιτοκίων. Στην παρούσα φάση, η καμπύλη των αποδόσεων
(στη λήξη) της ελληνικής αγοράς παραμένει σε έντονη αρνητική κλίση με το “στοίχημα”
της τελικής ένταξης της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε. να εστιάζεται στις μέσες και μικρότερες
χρονικές διάρκειες, των οποίων οι τίτλοι αναμένεται να εμφανίσουν ολοένα και ταχύτερα
μειούμενες αποδόσεις στη λήξη, και κατά συνέπεια μεγαλύτερες υπεραξίες.

Οι Εκδόσεις του Νοεμβρίου 1999
! 15ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου έγινε δημοπρασία
μεταξύ των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς για το άνοιγμα ομολόγων 15ετούς
διάρκειας με ημερομηνία διακανονισμού την 5/11/99 και με προς διάθεση ποσό ύψους
100 δισ. δρχ.. Το επιτόκιο βάσης (σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου) είχε ορισθεί
στο 6,50% και το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,26%
(παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση έναντι του 6,96% της προηγούμενης δημοπρασίας).
Η μέση σταθμική τιμή διαμορφώθηκε στο 93,35 (έναντι 95,79 στην προηγούμενη
δημοπρασία στις 07/09/99) και η κατώτατη αποδεκτή τιμή στο 93,31 (έναντι 95,72). Οι
προσφορές διαμορφώθηκαν στα 291,3 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 2,91 φορές,
έναντι 1,98 φορών στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία), ενώ το Υπουργείο
Οικονομικών άντλησε τελικά κεφάλαια ύψους 120 δισ. δρχ. περίπου.
! 10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 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 12/11/99 και λήξης η 29η Ιανουαρίου 2009. Το ποσό προς δημοπρασία ορίσθηκε στο
ύψος των 160 δισ. δρχ. (έναντι 175 δισ. δρχ. στην προηγούμενη δημοπρασία). Το
εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 6,39% (έναντι
6,89% στη δημοπρασία της 12/10/99) με τη μέση σταθμική τιμή στο επίπεδο του 99,28
(έναντι 95,93 στην προηγούμενη δημοπρασία). Οι προσφορές ανήλθαν στα 267,7 δισ.
δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 1,67 φορές), ενώ από την εν λόγω δημοπρασία το Υπουργείο
Οικονομικών άντλησε κεφάλαια τελικού ύψους 170 δισ. δρχ..
! 3ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε
άνοιγμα ομολόγων 3ετούς διάρκειας, με κουπόνι επιτοκίου 7,60% (άνευ χορήγησης
προμήθειας). Η ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε στις 19/11/99 και το προς διάθεση
ποσό ήταν ύψους 150 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
7,61% (έναντι 7,32% στη δημοπρασία στις 21/09/99) με τη μέση τιμή στο 99,91 και την
κατώτατη στο 99,86. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε πόρους της τάξεως των 164 δισ.

Η ΕΚΔΟΣΗ 20ΕΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
!  Η έκδοση 20ετούς δραχμικού ομολόγου, η οποία
είχε προαναγγελθεί για το περασμένο φθινόπωρο, θα
πραγματοποιηθεί ενδεχομένως τους πρώτους μήνες του
έτους 2000. Η περίοδος αυτή κρίνεται ευνοϊκότερη για
την εν λόγω έκδοση, καθώς τότε ο πληθωρισμός θα
κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα και το πρόβλημα του
ιού του 2000 θα αποτελεί παρελθόν στις διεθνείς
αγορές. Η έκδοση 20ετούς ομολόγου με τις διαδοχικές
διαδικασίες ανοίγματος μεταθέτει τις πληρωμές χρεών
σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο, στη διάρκεια της
οποίας τα επιτόκια θα είναι χαμηλότερα, οπότε και η
εξοικονόμηση κεφαλαίων σημαντικά υψηλή.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
!  Η αγορά εταιρικών ομολόγων αναμένεται να
ανθίσει στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια καθώς οι
επενδυτές από τη μία πλευρά αναζητούν διάφορους
τρόπους εμπλουτισμού των χαρτοφυλακίων τους με
νέα υψηλής απόδοσης προϊόντα και οι εταιρίες από την
άλλη πλευρά, ενδιαφέρονται για εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης με χαμηλό κόστος. Η ελληνική αγορά
ομολόγων κυριαρχείται προς το παρόν από τα κρατικά
ομόλογα και από κάποιες σποραδικές εκδόσεις
απευθείας μετατρέψιμων ομολογιών από κρατικές ή
ιδιωτικές μεγάλες επιχειρήσεις. Η κατάσταση αυτή
ενδέχεται να μεταβληθεί σταδιακά στο μέλλον και
καταλυτική επίδραση αναμένεται να ασκήσει η αλλαγή
της νομισματικής πολιτικής με επερχόμενες μειώσεις
επιτοκίων, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Ελλάδας στην
Ο.Ν.Ε.. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις
να μπορούν μέσω της έκδοσης ομολόγων να
προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια στους επενδυτές και
με ευνοϊκή αναλογία απόδοσης - ρίσκου.
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δρχ. έναντι συνολικών προσφορών 305 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 2,03 φορές
έναντι 2,90 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία). Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη
δημοπρασία συνδυάσθηκε με ένα γενικό κλίμα αναμονής των συμμετεχόντων ενόψει
της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Η.Π.Α. για την πορεία των επιτοκίων.
! 7ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε
άνοιγμα με δημοπρασία 7ετών ομολόγων σταθερού επιτοκίου 6,00%. Ως ημερομηνία
διακανονισμού ορίσθηκε η 26/11/99 (και λήξης η 19/02/2006). Το προς διάθεση ποσό
ορίσθηκε στα 135 δισ. δρχ.. Η δημοπρασία εξήγαγε μεσοσταθμικό επιτόκιο 6,83%
(έναντι 7,49% στο άνοιγμα της 19/10/1999 με κουπόνι 6,00%). Στην εν λόγω
δημοπρασία προσφέρθηκαν κεφάλαια ύψους 358,0 δισ. δρχ. (με βαθμό υπερκάλυψης
2,2x), ενώ το Δημόσιο αποδέχθηκε προσφορές ύψους 162,0 δισ. δρχ..
! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 30/11 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 3/12/99 και το
ποσό έκδοσης ήταν 50 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
8,88% έναντι 9,07% στη δημοπρασία του Οκτωβρίου ’99 και τα αντληθέντα κεφάλαια
ανήλθαν στα 55,0 δισ. δρχ. (έναντι προσφορών 143,0 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης
διαμορφώθηκε στις 2,86x έναντι 1,79x στην προηγούμενη έκδοση της 26/10/99.

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων το Νοέμβριο του 1999
!  Ιδιαίτερα ανοδικές ήταν οι τάσεις των τιμών των ομολόγων κατά την πρώτη
εβδομάδα του μήνα (έως 05/11), με τα μεν παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%) να
κλείνουν στο 112,15 (εβδομαδιαία μεταβολή +2,80%) και τα νέα 10ετή (6,30%) να
κυμαίνονται στις 98,40 μονάδες (+3,02%). Κατά τη δεύτερη εβδομάδα (7-12/11), οι
ανοδικές τάσεις “συντηρήθηκαν” στην αγορά ομολόγων, καθώς αποδείχθηκε έντονο το
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Τα μεν παλαιότερα 10ετή (8,60%) κινήθηκαν με
εβδομαδιαία άνοδο κατά 0,62% (έφθασαν στο 112,85), τα δε νεότερα (6,30%) με
αύξηση 0,76% (κλείνοντας στο 99,15). Η τρίτη εβδομάδα (15-19/11) χαρακτηρίστηκε
από πτωτικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων, ενώ υποτονικό παρουσιάστηκε το
ενδιαφέρον των επενδυτών. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60% διαμορφώθηκαν στο 111,95
(0,80%) και οι τίτλοι 6,30% υποχώρησαν κατά 0,92% σε εβδομαδιαία βάση
ισορροπώντας στο επίπεδο του 98,25. Κατά την τέταρτη εβδομάδα του Νοεμβρίου (22-
26/11), το αγοραστικό ενδιαφέρον σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου παρέμεινε
σχετικά υποτονικό οδηγώντας τις τιμές των ομολόγων σε χαμηλότερα επίπεδα.
Ειδικότερα, το 10ετές 8,60% έκλεισε στο 111,75 (με εβδομαδιαία μεταβολή -0,18%) και
το νεότερο 10ετές υποχώρησε στα επίπεδα των 98,20 μονάδων με εβδομαδιαία πτώση
της τάξεως του 0,05%. Η τελευταία εβδομάδα του μήνα, με 2 συνεδριάσεις (29-30/11),
διακρίθηκε από ανοδικές τάσεις των τιμών, με τα αντίστοιχα κλεισίματα να
διαμορφώνονται σε 111,90 μονάδες (8,60%) και σε 98,35 (6,30%).

Οι Ερχόμενοι Μήνες
!  Σε τελική ανάλυση θα ήταν τεκμηριωμένη η άποψη ότι καθώς τα βραχυπρόθεσμα
επιτόκια στη διατραπεζική αγορά έχουν “περάσει” από το ανώτερο σημείο τους και
βρίσκονται σε σταθερή τροχιά αποκλιμάκωσης, η πορεία των ελληνικών τίτλων δεν μπορεί
παρά να διαγράψει το συντομότερο δυνατό, αντιστρόφως ανάλογες θετικές αποδόσεις. Ο
πληθωρισμός και οι κινήσεις νομισματικής πολιτικής θα παραμείνουν ως τα βασικά
επίκεντρα του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων ως προς τις μελλοντικές εξελίξεις, ενώ
σε βραχυχρόνιο επίπεδο θα υφίσταται σταθερά η στενή συσχέτιση των ελληνικών τίτλων
με τους αντίστοιχους γερμανικούς (bunds), καθώς άλλωστε το εύρος των αποδόσεών τους
αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη κριτήρια σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας.

ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 10ΕΤΟΥΣ
ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ’99
!  Σε βίαιη καθοδική τροχιά κινήθηκε το εύρος
αποδόσεων μεταξύ του ελληνικού 10ετούς τίτλου
(επιτόκιο βάσης 6,30%, λήξης 26/01/2009) και του
αντίστοιχου γερμανικού τίτλου. Σε μηνιαία βάση, το
εξεταζόμενο εύρος υποχώρησε κατά 24,02% από τις
179 στις 136 μονάδες βάσης (μ.β.), υποβοηθούμενο
από την ανάκαμψη των διεθνών αγορών δανεισμού
αλλά και από την αναβάθμιση της ελληνικής
οικονομίας από τον οίκο S&P’s. Ειδικότερα, στις αρχές
του μήνα μετά από τις πρόσκαιρες διακυμάνσεις λίγο
πάνω από τις 180 μονάδες, το εύρος αποδόσεων άρχισε
να υποχωρεί σε σταθερό ρυθμό αρχικά κάτω από τις
175 μ.β. και μετά χαμηλότερα των 160 μ.β. (α’
10ήμερο Νοεμβρίου). Στη συνέχεια λίγο πριν τα μέσα
της περιόδου, το εύρος άρχισε να “φλερτάρει” την
περιοχή των 150 μ.β. κινούμενο στο κανάλι των 150-
155 μ.β., ενώ στις 24/11 και με αφορμή την
προαναφερθείσα αναβάθμιση υποχώρησε για πρώτη
φορά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των 140 μ.β. και
προς τις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου κοντά στις
136 μ.β.. Τα επίπεδα αυτά του εύρους αποδόσεων
απέχουν ήδη σημαντικά από το όριο του σχετικού
κριτηρίου σύγκλισης το οποίο ανέρχεται στις 200 μ.β.
και υπό ομαλές συνθήκες τα εν λόγω επίπεδα
αναμένονται να υποχωρήσουν περαιτέρω σε
παράλληλο δρόμο με τις κινήσεις περικοπής των
βραχυχρόνιων επιτοκίων από την ΤτΕ.

Η Τιμή του 10ετούς Ομολόγου (8,60%)
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Περίοδος Iανουάριος 1998 - Νοέμβριος 1999

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς 30/11 Εύρoς 29/10

Ελλάδα 6,30% 26/01/2009 6,59%
Γερμανία 4,00% 04/07/2009 5,23% 136 179
Γαλλία 4,00% 25/04/2009 5,36% 123 168
Ιταλία 4,50% 01/05/2009 5,47% 112 153
Πορτογαλία 3,95% 15/07/2009 5,59% 100 145
Ισπανία 5,15% 30/07/2009 5,48% 111 156
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,28% 131 150
ΗΠΑ 5,50% 15/05/2009 6,19% 40 91

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 30/11/1999.   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.


