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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ    Δεκέμβριος 1998

Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τιμές των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά
Συνεχίσθηκαν οι θετικές εξελίξεις στην πρωτογενή διάθεση τίτλων

Σε σταθερό θετικό κλίμα κινήθηκε η αγορά ομολόγων στη διάρκεια του τελευταίου
μήνα του 1998, με τις τιμές στη δευτερογενή αγορά να σημειώνουν νέα ιστορικά
υψηλά επίπεδα. Το 10ετές ομόλογο benchmark χαρακτηριστικά κινήθηκε από την
περιοχή του 107 (τιμή που ισοδυναμούσε με απόδοση στη λήξη, yield to maturity, γύρω
από το 7,50%) στα τέλη Νοεμβρίου ’98, σε επίπεδα άνω του 111 με αποτέλεσμα η
απόδοση στη λήξη να υποχωρήσει κάτω του 7,00% (γύρω από το 6,95%). Ο όγκος
συναλλαγών ήταν αρκετά ζωηρός, κυρίως εκτός ΗΔΑΤ, ενώ τα εύρη των αποδόσεων
μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού 10ετούς ομολόγου συρρικνώθηκαν από
τις 355 περίπου μονάδες βάσης στα τέλη Νοεμβρίου ’98, στις 305 μονάδες βάσης στα
τέλη Δεκεμβρίου ’98. Η δευτερογενής αγορά επηρεάσθηκε θετικά από το περιβάλλον
μείωσης των επιτοκίων το οποίο δημιουργήθηκε από τις σχετικές κινήσεις τόσο των
διαφόρων ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών όσο και της Τράπεζας της Ελλάδος στο
πρώτο 15θήμερο του Δεκεμβρίου.

Οι Εκδόσεις του Δεκεμβρίου 1998
! Αποταμιευτικά Ομόλογα Το Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε 2ετή αποταμιευτικά
ομόλογα (saving certificates) με σταθερό επιτόκιο 10,30% μέσω δημόσιας εγγραφής
(με προμήθεια 0,60%) στοχεύοντας στην άντληση 100 δισ. δρχ.. Η κίνηση αυτή έλαβε
χώρα στις 2-3 (Τετάρτη & Πέμπτη) Δεκεμβρίου και σύμφωνα με την επίσημη
ανακοίνωση το Ελληνικό Δημόσιο επέτυχε τον τελικό στόχο του για το 1998 αντλώντας
συνολικά κεφάλαια ύψους 300 δισ. δρχ..
! 7ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 1/12 έγινε η δημοπρασία με
άνοιγμα (re-opening) της έκδοσης των επταετών ομολόγων σταθερού επιτοκίου 8,70%
της 8ης Απριλίου 1998. Ως ημερομηνία ανοίγματος και διακανονισμού ορίσθηκε η
4η/12/98 (και λήξης η 8η Απριλίου 2005). Το προς διάθεση ποσό ορίσθηκε στα 200 δισ.
δρχ.. Η δημοπρασία εξήγαγε τελικά μεσοσταθμικό επιτόκιο 8,25% (έναντι 7,80% στο
άνοιγμα της 11/8/1998) με τη μέση σταθμική τιμή να διαμορφώνεται στο επίπεδο 102,06
και την κατώτατη αποδεκτή τιμή στο 101,97. Στην εν λόγω δημοπρασία προσφέρθηκαν
κεφάλαια ύψους 333,3 δισ. δρχ. (με βαθμό υπερκάλυψης 1,7 φορές), ενώ το Δημόσιο
αποδέχθηκε προσφορές της τάξεως των 215 δισ. δρχ..
! 6μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
εξάμηνης διάρκειας. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού ορίσθηκε η 11/12/1998,
ενώ το ποσό έκδοσης ήταν 60 δισ. δρχ. (με αντίστοιχη προμήθεια 0,20%). Το
μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο 10,46% έναντι 12,58% της
αμέσως προηγούμενης έκδοσης του Οκτωβρίου ‘98. Τα αντληθέντα κεφάλαια
διαμορφώθηκαν στα 70,2 δισ. δρχ., ενώ οι συνολικές προσφορές έφθασαν στα 247 δισ.
δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 4,1 φορές).
! 10ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 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 18η/11/1998 και λήξης η 26η Μαρτίου 2008. Το ποσό προς δημοπρασία
καθορίσθηκε στο ύψος των 280 δισ. δρχ.. Το εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 7,19% (έναντι 7,81% στο αμέσως προηγούμενο
άνοιγμα του Νοεμβρίου) με τη μέση σταθμική τιμή στο 109,23. Οι προσφορές ανήλθαν
στα 1.031,4 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 3,7 φορές), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών
άντλησε τελικά πόρους ύψους 336 δισ. δρχ..
! 3μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
τρίμηνης διάρκειας. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού ορίσθηκε η 28/12/1998,
ενώ το ποσό έκδοσης ήταν 30 δισ. δρχ. (με αντίστοιχη προμήθεια 0,15%). Το
μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο 11,07% έναντι 12,55% της
αμέσως προηγούμενης έκδοσης του Οκτωβρίου ‘98. Τα αντληθέντα κεφάλαια
διαμορφώθηκαν στα 35,1 δισ. δρχ., ενώ οι συνολικές προσφορές έφθασαν στα 131,2 δισ.
δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 4,4 φορές έναντι 1,4 φορές στη διάθεση του περασμένου
Οκτωβρίου).
! Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
ετήσιας διάρκειας. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 4/1/1999, η χορηγούμενη
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26 Noεμβρίου 1999 11,00% 13,44% 0,79

31 Δεκεμβρίου 1999 10,70% 13,31% 0,88

28 Ιανουαρίου 2000 10,20% 12,22% 0,87

21 Μαρτίου 2000 9,80% 10,11% 1,03

21 Μαρτίου 2002 9,20% 7,98% 2,55

31 Οκτωβρίου 2002 9,20% 9,25% 3,07

21 Μαρτίου 2004 8,90% 7,26% 3,88

19 Ιουνίου 2007 8,80% 6,97% 5,78

26 Μαρτίου 2008 8,60% 6,93% 6,08

20 Μαϊου 2013 7,50% 6,87% 8,45

Βάσει τιμών bid (31/12/98, 09:44 GMT)
Πηγή:  REUTERS

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
! Δεδομένου του θετικού κλίματος τόσο στην πρωτογενή
όσο και στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, συνεχίσθηκαν
οι εκδόσεις ευρωομολόγων με αποτίμηση σε δραχμές στη
διάρκεια του Δεκεμβρίου 1998.

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 ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999
4-5 Ιανουαρίου: 2ετή αποταμιευτικά ομόλογα, 10%
5 Ιανουαρίου: 15ετή ομόλογα, νέα έκδοση
12 Ιανουαρίου: 5ετή ομόλογα νέα έκδοση
19 Ιανουαρίου: 3ετή ομόλογα, άνοιγμα
26 Ιανουαρίου: 10ετή ομόλογα, νέα έκδοση
2 Φεβρουαρίου: 12μηνα ΕΓΕΔ
9 Φεβρουαρίου: 3μηνα & 6μηνα ΕΓΕΔ
16 Φεβρουαρίου: 7ετή ομόλογα, νέα έκδοση
23 Φεβρουαρίου: 12μηνα ΕΓΕΔ
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προμήθεια 0,45%, ενώ το ποσό έκδοσης ήταν 220 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε στο 10,30% έναντι 10,50% την 27η Νοεμβρίου και τα αντληθέντα
κεφάλαια ανήλθαν στα 220 δισ. δρχ. (έναντι συνολικών προσφορών ύψους 408 δισ.
δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 1,9 φορές έναντι 2,3
φορών στην αμέσως προηγούμενη έκδοση της 27/11/98.
Eσωτερικός Δανεισμός  Ο εσωτερικός δανεισμός παρουσίασε αύξηση κατά 1,053
τρισ. δρχ. το 1998 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ειδικότερα, ο εσωτερικός
δανεισμός το 1998 διαμορφώθηκε στα 10,890 τρισ. δρχ. έναντι 9,847 τρισ. δρχ το 1997.
Η αισθητή, συγκριτικά, μείωση των δανειακών αναγκών ακόμα και στους μήνες αιχμής
(Ιανουάριος, Σεπτέμβριος) επιτρέπει αισιόδοξες προβλέψεις και για τους αντίστοιχους
μήνες του 1999. Χαρακτηριστική είναι η εξομάλυνση των δανειακών αναγκών του
Δημοσίου ανά μήνα, όπως προκύπτει από τις μηνιαίες δανειακές ανάγκες του 1998 σε
σχέση με τις αντίστοιχες του 1997. Η θετική αυτή εξέλιξη αντανακλάται στη σημαντική
μείωση των δαπανών για τόκους που πληρώνει η Ελλάδα σε ποσοστιαία σύγκριση με τις
άλλες χώρες της Ε.Ε., η οποία με τη σειρά της υποδεικνύει ότι η εθνική οικονομία
διαθέτει αξιόλογα περιθώρια βελτίωσης σε επίπεδο μακροοικονομικών μεγεθών.
Εξωτερικός Δανεισμός  Ο εξωτερικός δανεισμός παρουσίασε ετήσια αύξηση της
τάξης του 156,16% στο 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 1998. Στο παραπάνω
διάστημα, η Ελλάδα εσύναψε δάνεια στο εξωτερικό ύψους 1.081 δισ. δρχ. έναντι 422
δισ. δρχ. στο αντίστοιχο διάστημα του 1997. Η ίδια τάση αναμένεται να συνεχιστεί και
για το 1999 με το συνολικό ετήσιο δανεισμό από το εξωτερικό να είναι της τάξεως των
1.750 δισ. δρχ. (για κάλυψη δανειακών αναγκών και αναχρηματοδότηση παλαιότερων
ακριβότερων δανείων). Αν και η επιλογή του εξωτερικού χρέους περιορίζει τον
εσωτερικό δανεισμό και διευκολύνει την πολιτική των επιτοκίων στους κρατικούς
τίτλους, επιφυλάσσει ωστόσο σοβαρούς κινδύνους για την υλοποίηση της
αντιπληθωριστικής πολιτικής στην περίπτωση κατά την οποία το Ελληνικό Δημόσιο
κληθεί μελλοντικά να αποπληρώσει ξένα νομίσματα (π.χ. γιεν ή δολάριο) σε υψηλότερες
των προβλεπομένων ισοτιμίες.

Οι Επόμενοι Μήνες του 1999
Οπως συνέβη τα τελευταία 2 χρόνια (1997 & 1998), η αγορά ομολόγων θα παραμείνει
το επίκεντρο των εξελίξεων και κατά το τρέχον έτος (1999) με τη συμμετοχή των
ξένων θεσμικών επενδυτών - οι οποίοι διαθέτουν ήδη ένα σημαντικό βάρος στην εν
λόγω αγορά - να παραμένει ως ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες των
εξελίξεων. Το Υπουργείο Οικονομικών δείχνει πάντως να προσανατολίζεται στην
παροχή αξιόλογων κινήτρων για την ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή ομολόγων στα
χαρτοφυλάκια των θεσμικών επενδυτών, ενώ σε σταδιακή εφαρμογή θα τεθεί η μέθοδος
αποτίμησης του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων σε αγοραίες τιμές (mark to
market), ώστε να διασφαλίζεται η ρεαλιστική εικόνα των χαρτοφυλακίων. Η λογιστική
χρήση του νέου νομίσματος ευρώ - η οποία άρχισε τυπικά από την 4η Ιανουαρίου 1999
- θα καθορίσει, τέλος, με τη σειρά της το βαθμό ομαλότητας μέσω του οποίου οι
εθνικές αγορές ομολόγων της Ε.Ε. θα μεταβούν σε μία νέα εποχή νομισματικής
αποτίμησης. Σε αυτήν τη μελλοντική εποχή, θα ενισχύονται διαρκώς τα κίνητρα της
ελεύθερης μετατόπισης κεφαλαίων αλλά και θα προωθείται η λειτουργική ενοποίηση
των άλλοτε παραδοσιακών μηχανισμών των κρατών μελών.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
! Ο παρατηρούμενος αυξημένος εξωτερικός δανεισμός
είναι επακόλουθο του προσανατολισμού της κυβέρνησης
προς τη σταδιακή μείωση των επιτοκίων των ομολόγων.
Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη – μέχρι τον Απρίλιο
‘99 - του κριτηρίου του Μάαστριχ για τα μακροπρόθεσμα
επιτόκια, με μείωση των αποδόσεων των δεκαετών
ομολόγων από την περιοχή του 7% στο επίπεδο του 5,9%
- 6%. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η ανακοίνωση της
κυβέρνησης για την κατάργηση της φορολογίας στα
πολυετή ομόλογα για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές με
έδρα εκτός Ελλάδας (non residents). H απόφαση αυτή
υλοποιήθηκε με στόχο την εναρμόνιση της νομοθεσίας
με τα πρότυπα της Ε.Ε.. Με αυτό το μέτρο το οικονομικό
επιτελείο προσδοκά να επιτύχει τη μείωση των
μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και
την αύξηση της τιμής των ομολόγων, εκμεταλλευόμενη
τις ευνοϊκές συνθήκες (προοπτική ένταξης στην ΟΝΕ)
που δημιουργούν αυξημένη ροή κεφαλαίων στα
ελκυστικότερα πλέον (λόγω της φορολογικής
απαλλαγής) ελληνικά ομόλογα.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
! Η μείωση των επιτοκίων συνδέεται άμεσα με τη
συρρίκνωση των δαπανών για τόκους ως αποτέλεσμα της
αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους. Ενδεικτικά, το
10μηνο Ιανουάριος-Οκτώβριος 1998, το Δημόσιο
κατέβαλε για αποπληρωμή χρεολυσίων 2.267 δισ. δρχ.
έναντι 2.256 δισ. δρχ. για το αντίστοιχο διάστημα του
1997. Από τα κεφάλαια αυτά, 1.583 δισ. δρχ. ήταν σε
δραχμές και 684 δισ. δρχ. σε συνάλλαγμα. Για τόκους και
λοιπές δαπάνες καταβλήθηκαν το ίδιο διάστημα 2.394
δισ. δρχ., ενώ για την εξυπηρέτηση του χρέους των
Ενόπλων Δυνάμεων το Δημόσιο πλήρωσε 213 δισ. δρχ..
Για το τρέχον έτος (12 μήνες του 1999) οι πληρωμές
τόκων τοποθετούνται στα 3.350 δισ. δρχ. σύμφωνα με
την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Ως
γνωστόν, οι πληρωμές τόκων επιβαρύνουν το πρωτογενές
πλεόνασμα του προϋπολογισμού που αποτελεί εκ των
βασικών προϋποθέσεων σύγκλισης της ελληνικής
οικονομίας.

ΕΥΡΩ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
! Η μετατροπή των ομολογιακών δανείων των χωρών
που συμμετέχουν στην Ο.Ν.Ε., σε ευρώ, από την 4η
Ιανουαρίου1999, σηματοδότησε τη δημιουργία της
δεύτερης μεγαλύτερης αγοράς κρατικών ομολόγων στον
κόσμο. Η συνολική αξία της εκτιμάται σε 1,857 τρισ.
δολάρια, με πρώτη την αγορά των ΗΠΑ (με 2,102 τρισ.
δολάρια) και τρίτη την ιαπωνική αγορά (με 1,343 τρισ.
δολάρια). Για το 1999, η αγορά αναμένει εκδόσεις
κρατικών χρεογράφων συνολικής αξίας 123 δισ.
δολαρίων για το α’ τρίμηνο, 96 δισ. δολ. για το β’
τρίμηνο, 100 δισ. δολ. για το γ’ τρίμηνο και 85 δισ. δολ.
για το δ’ τρίμηνο. Λογιστικά, οι αγοραπωλησίες
ομολόγων από τις 4 Ιανουαρίου 1999 θα εκτελούνται σε
ευρώ και οι επενδυτές θα λαμβάνουν τα ενημερωτικά
σημειώματα των τραπεζών τους σε ευρώ. Ολα τα άλλα
είδη αξιόγραφων (εκτός από το δημόσιο χρέος) θα
μετατραπούν σε ευρώ αργότερα μέσα στο 1999.

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

Ελλάδα 8,60% 26/03/2008 6,92%
Γερμανία 4,75% 04/07/2008 3,87% 305 301
Γαλλία 8,50% 25/10/2008 3,87% 305 299
Ιταλία 5,00% 01/05/2008 4,04% 288 289
Πορτογαλία 5,38% 23/06/2008 4,07% 285 282
Ισπανία 6,00% 31/01/2008 3,99% 293 292
Βρετανία 9,00% 13/10/2008 4,41% 251 246
ΗΠΑ 5,63% 15/05/2008 4,76% 216 210

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη βάσει τιμών bid (30/12/98)
Εύρη: Σε μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου


