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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
 

Οι Εξελίξεις του Νοεµβρίου 2009 
 
 

 

�   Μεγάλα κέρδη κατέγραψαν οι τιµές των κρατικών οµολόγων στις διεθνείς αγορές και µειώθηκαν οι αποδόσεις τους το 

Νοέµβριο, ιδιαίτερα στους τίτλους βραχυπρόθεσµης διάρκειας. Ωστόσο, σε ορισµένες «περιφερειακές» αγορές της 

Ευρωζώνης, οι τιµές των κρατικών οµολόγων µειώθηκαν σηµαντικά και οι αποδόσεις τους αυξήθηκαν. Ως αποτέλεσµα, η 

διαφορά απόδοσης µεταξύ των οµολόγων χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης και των αντίστοιχων γερµανικών 

αυξήθηκε περαιτέρω. 

 

�   Στην Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η∆ΑΤ), οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων αυξήθηκαν 

σηµαντικά, ιδιαίτερα στο βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο τµήµα της καµπύλης αποδόσεων. Η µεγαλύτερη άνοδος 

κατά 66 µονάδες βάσης σηµειώθηκε στην απόδοση του 3ετούς οµολόγου αναφοράς σε 2,94% στα τέλη Νοεµβρίου 

ακολουθούµενη από την απόδοση του 5ετούς οµολόγου αναφοράς που αυξήθηκε κατά 56 µονάδες βάσης σε 3,98% και 

του 7ετούς κατά 52 µονάδες βάσης σε 4,38%. Στο µακροπρόθεσµο τµήµα της καµπύλης, η απόδοση του 30ετούς 

οµολόγου αυξήθηκε κατά 36 µονάδες βάσης σε 5,83% και του 10ετούς κατά 38 µονάδες βάσης σε 5,04%. Η απόδοση του 

καινούριου 15ετούς οµολόγου αναφοράς (λήξεως 20/3/2026) που διαπραγµατεύτηκε στην Η∆ΑΤ στις 5 Νοεµβρίου, 

αυξήθηκε σε 5,74% στα τέλη του µήνα από 5,44% την πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσης. Η κλίση της καµπύλης των 

αποδόσεων µειώθηκε στα τέλη του µήνα, καθώς η διαφορά απόδοσης µεταξύ του 30ετούς και του 3ετούς τίτλου 

αναφοράς µειώθηκε σε 288 από 319 µονάδες βάσης στα τέλη Οκτωβρίου. Επιπλέον, η µέση µηνιαία διαφορά απόδοσης 

µεταξύ του ελληνικού 10ετούς οµολόγου αναφοράς και του αντίστοιχου γερµανικού αυξήθηκε περαιτέρω σε 156 από 133 

µονάδες βάσης τον Οκτώβριο. 

 

�   Όσον αφορά τις τιµές των τίτλων αναφοράς, η τιµή του 3ετούς οµολόγου µειώθηκε στα τέλη Νοεµβρίου σε 102,96 

από 104,61 στα τέλη Οκτωβρίου, η τιµή του 10ετούς οµολόγου σε 107,06 από 110,19 και του 30ετούς οµολόγου σε 82,59 

από 87,13 αντίστοιχα. 

 

�   Η αξία των συναλλαγών στην Η∆ΑΤ το Νοέµβριο διαµορφώθηκε σε 50,21 δισ. ευρώ από 55,42 δισ. ευρώ τον 

Οκτώβριο και 7,64 δισ. ευρώ το Νοέµβριο του 2008. Η µέση ηµερήσια αξία συναλλαγών διαµορφώθηκε σε 2,39 δισ. 

ευρώ από 2,64 δισ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε σε τίτλους µε 

εναποµένουσα διάρκεια µεταξύ 7 και 10 ετών οι οποίοι απορρόφησαν 38,5 δισ. ευρώ, δηλαδή το 77% της συνολικής αξίας 

των συναλλαγών. Το µεγαλύτερο ποσοστό συναλλαγών συγκέντρωσαν το 10ετές και στη συνέχεια το 5ετές οµόλογο 

αναφοράς καταγράφοντας συναλλαγές αξίας 36,1 δισ. ευρώ και 2,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Τέλος, από τις 9.441 εντολές 

που εκτελέσθηκαν στην Η∆ΑΤ το 49,9% αφορούσε σε εντολές αγοράς και το 50,1% σε εντολές πώλησης.  

 

 

 

 

Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.   

 
 

 


