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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ   Δεκέμβριος 1999

Μήνας ευνοϊκής πορείας των επιτοκίων και υψηλών συναλλαγών
Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το εύρος αποδόσεων στη λήξη για έναν ακόμη μήνα
Νέα τροχιά αποκλιμάκωσης των επιτοκίων ομολογιακών τίτλων κατά το έτος 2000

! Ο μήνας Δεκέμβριος διακρίθηκε από θετικές σε γενικές γραμμές εξελίξεις στην εγχώρια
αγορά ομολόγων, καθώς η μεν πορεία των τιμών και του εύρους των αποδόσεων στη λήξη
κινήθηκαν σε ομαλούς ρυθμούς,  τα δε μεσοσταθμικά επιτόκια των περιορι-σμένων
δημοπρασιών που έλαβαν χώρα κατά τον τελευταίο μήνα του έτους 1999 εξήχθησαν
χαμηλότερα των αμέσως προηγούμενων δημοπρασιών. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η
αξία των συναλλαγών – τόσο εντός όσο και εκτός του Η.Δ.Α.Τ. – παρουσίασε μια
ιδιαίτερα σημαντική άνοδο στον εξεταζόμενο μήνα με συνολικά επίπεδα τα οποία
υπερέβησαν αρκετές εκατοντάδες δισ. δρχ., βελτιστοποιώντας το βάθος της συγκεκριμένης
αγοράς. Μάλιστα υπήρξε σοβαρή συναλλακτική δραστηριότητα, από τη μια πλευρά,
ξένων θεσμικών επενδυτών – με τις προτιμήσεις τους να εστιάζονται κυρίως στους
τίτλους μεσοπρόθεσμης διάρκειας – και από την άλλη πλευρά, εγχώριων κρατικών
χαρτοφυλακίων – στα οποία κατά τα φαινόμενα εφαρμόσθηκε στρατηγική μείωσης της
“διάρκειας” ενόψει της προσδοκίας ότι το σενάριο σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας θα
προεξοφληθεί αποτελεσματικότερα στις κοντινότερες περιόδους. Επίσης, στο α’ 15θήμερο
του μήνα, αμέσως μετά τη Συμφωνία του Ελσίνκι, σημειώθηκε “ρεκόρ” συναλλαγών
άνω των 300 δισ. δρχ. (εντός και εκτός Η.Δ.Α.Τ.) στη δευτερογενή αγορά ομολόγων. Στη
συμπεριφορά των τιμών των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά στη διάρκεια
του Δεκεμβρίου ’99 επέδρασαν κυρίως οι ακόλουθοι παράγοντες: (α) Οι προσδοκίες
ανατίμησης της κεντρικής ισοτιμίας της δραχμής έναντι του ευρώ, από τις 353,109
δρχ./1 ευρώ στις 342-3 δρχ./1 ευρώ περίπου στις αρχές του έτους 2000, προσδοκίες οι
οποίες ενισχύθηκαν μετά από την επίσημη θέση της Κυβέρνησης περί επικείμενων
διαπραγματεύσεων για την ενδεχόμενη αναπροσαρμογή της εν λόγω ισοτιμίας, (β) Οι
προσδοκίες για τη μείωση των επιτοκίων της ΤτΕ τόσο μέσα στο Δεκέμβριο, όπου
τελικά υπήρξε αντίστοιχη κινητικότητα, όσο και από τις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους,
(γ) Οι εξελίξεις στις διεθνείς και ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, καθώς και η ύπαρξη
συσχέτισης μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών τίτλων (είναι ενδεικτικό ότι η
μεγάλη μείωση του εύρους μέσα στο Δεκέμβριο προήλθε εν μέρει από την πτώση της
τιμής και την άνοδο της απόδοσης στη λήξη του γερμανικού 10ετούς ομολόγου), και (δ) Η
συνέχιση δημοσίευσης θετικών εκθέσεων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού για τις εν
γένει προοπτικές της εγχώριας αγοράς ομολόγων. Τέλος, η μείωση του επιτοκίου των
αποταμιευτικών ομολόγων (διατέθηκαν στο ευρύ κοινό στις 16, 17 και 20/12/99) στο
επίπεδο του 8,2% από το ύψος του 8,6% (όπου είχε διατηρηθεί σταθερό από τον Απρίλιο
’99) αποτέλεσε μία ακόμη θετική εξέλιξη στη διάρκεια του τελευταίου μήνα του 1999.

Οι Εκδόσεις του Δεκεμβρίου 1999
!  5ετή Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου  Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε
νέο άνοιγμα με δημοπρασία 5ετών ομολόγων σταθερού ονομαστικού επιτοκίου 6,60% -
έναντι επίσης 6,60% στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία της 05/10/1999. Ως
ημερομηνία διακανονισμού ορίσθηκε η 10η Δεκεμβρίου 1999 (και λήξης η 15/01/2004),
ενώ το προς διάθεση ποσό ορίσθηκε στα 200 δισ. δρχ. (άνευ προμήθειας). Τελικά, το
εξαγόμενο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,43%, επίπεδο χαμηλότερο
τόσο από το επιτόκιο βάσης (κουπόνι), όσο και από το προηγούμενο μεσοσταθμικό
επιτόκιο 7,07% της 5/12/99. Το ύψος των προσφορών ανήλθε στα 651,0 δισ. δρχ.
(βαθμός υπερκάλυψης 3,26x), ενώ το Υπουργείο Οικονομικών άντλησε 240 δισ. δρχ.. Η
μέση τιμή της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 100,56 και η κατώτατη τιμή (η
μικρότερη δυνατή τιμή που επιθυμούσε να εισπράξει το Δημόσιο) στο 100,52.
!  Ετήσια ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 14/12 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ετήσιας
διάρκειας με προμήθεια 0,45%. Η ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε στις 17/12/99 και το
ποσό έκδοσης ήταν 60 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο
8,26% έναντι 8,88% στη δημοπρασία του Νοεμβρίου ’99 και τα αντληθέντα κεφάλαια
ανήλθαν στα 65,7 δισ. δρχ. (έναντι προσφορών 87,7 δισ. δρχ.). Ο δείκτης υπερκάλυψης
διαμορφώθηκε στις 1,46x έναντι 2,86x στην προηγούμενη έκδοση της 30/11/99.
!  6μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 14/12 δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια 6μηνης
διάρκειας με προμήθεια 0,25%. Ως ημερομηνία έκδοσης-διακανονισμού ορίσθηκε η
17/12/1999, ενώ το ποσό έκδοσης ήταν 40 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο
διαμορφώθηκε στο 9,05% έναντι 9,88% της προηγούμενης έκδοσης του Αυγούστου

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000
!  Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών, το συνολικό ύψος
δανεισμού στη διάρκεια του 2000 προβλέπεται να
διαμορφωθεί στα 8,5 τρισ. δρχ. στην εγχώρια αγορά
δανεισμού και στο εύρος 1,2-1,3 τρισ. δρχ. στη διεθνή
αγορά δανεισμού. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να
οδηγήσει σε σημαντική κάμψη το μερίδιο των
δανειακών υποχρεώσεων ως προς το συνολικό Α.Ε.Π.
για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2000.

ΝΕΟ Σ.Μ.Ε. ΣΤΟ 10ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
!  Από την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2000
αναμένεται να ξεκινήσει στο Χρηματιστήριο
Παραγώγων Αθηνών, η διαπραγμάτευση του νέου
Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) στο
10ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου. Ο
υποκείμενος τίτλος θα αποτελεί ένα συνθετικό ομόλογο
ονομαστικής αξίας 25.000.000 δρχ. με διάρκεια 10
ετών από την ημέρα τελικής εκκαθάρισης. Το
τοκομερίδιό του θα είναι 6% και η τιμή του θα
εκφράζεται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας του
ομολόγου με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Το νέο
Σ.Μ.Ε. θα διαφέρει με το ήδη υπάρχον στο δείκτη
FTSE/ASE-20 στα ακόλουθα δύο σημεία: α) Θα
υπάρχει φυσική παράδοση του υποκείμενου τίτλου, και
β) Ο υποκείμενος τίτλος θα είναι συνθετικός και δεν θα
διαπραγματεύεται.
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’99. Τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 40,7 δισ. δρχ., ενώ οι συνολικές
προσφορές έφθασαν στα 50,7 δισ. δρχ. (υπερκάλυψη 1,28 φορές έναντι 2,50 φορών
στην προηγούμενη δημοπρασία της 10ης Αυγούστου 1999).
!  3μηνα ΕΓΕΔ  Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια
3μηνης διάρκειας με προμήθεια 0,15%. Ως ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού
ορίσθηκε η 17/12/1999, ενώ το ποσό έκδοσης ήταν 40 δισ. δρχ.. Το μεσοσταθμικό
επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,19% έναντι 9,81% της προηγούμενης έκδοσης του
Αυγούστου ’99. Τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 39,9 δισ. δρχ., ενώ οι
συνολικές προσφορές έφθασαν επίσης στα 39,9 δισ. δρχ. (βαθμός υπερκάλυψης 0,99x
έναντι 3,47x στην προηγούμενη διάθεση της 17ης Αυγούστου 1999).

Η Πορεία των Τιμών των Ομολόγων το Δεκέμβριο του 1999
!  Ιδιαίτερα ανοδικές ήταν οι τάσεις των τιμών των ομολόγων κατά την πρώτη
εβδομάδα του μήνα (έως 03/12), με τα μεν παλαιότερα 10ετή ομόλογα (8,60%) να
κλείνουν στο 112,70 (εβδομαδιαία μεταβολή +0,85%) και τα νέα 10ετή (6,30%) να
κυμαίνονται στις 98,90 μονάδες (+0,71%). Κατά τη δεύτερη εβδομάδα (6-10/12), οι
ανοδικές τάσεις ενισχύθηκαν στην αγορά ομολόγων, καθώς αποδείχθηκε έντονο το
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Τα μεν παλαιότερα 10ετή (8,60%) κινήθηκαν με
εβδομαδιαία άνοδο κατά 1,42% (έφθασαν στο 114,30), τα δε νεότερα (6,30%) με
αύξηση 1,42% κλείνοντας στο 100,30. Η τρίτη εβδομάδα (13-17/12) χαρακτηρίστηκε
από πτωτικές τάσεις στις τιμές των ομολόγων, κινούμενη διορθωτικά σε σχέση με το
“ράλλυ” τον τιμών κατά τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Οι ομολογιακοί τίτλοι 8,60%
διαμορφώθηκαν στο 113,31 (-0,87%) και οι τίτλοι 6,30% υποχώρησαν κατά 1,45% σε
εβδομαδιαία βάση ισορροπώντας στο επίπεδο του 98,85. Κατά την τέταρτη εβδομάδα
του Δεκεμβρίου (20-24/12), το αγοραστικό ενδιαφέρον σε τίτλους Ελληνικού Δημοσίου
παρέμεινε σχετικά υποτονικό οδηγώντας τις τιμές των ομολόγων σε χαμηλότερα
επίπεδα. Ειδικότερα, το 10ετές 8,60% έκλεισε στο 112,85 (με εβδομαδιαία μεταβολή -
0,41%) και το νεότερο 10ετές παρέμεινε στα επίπεδα των 98,85 αμετάβλητο σε σχέση με
την προηγούμενη εβδομάδα. Η τελευταία εβδομάδα του μήνα, με 4 συνεδριάσεις (27-
30/12), διακρίθηκε από ανοδικές τάσεις των τιμών, με τα αντίστοιχα κλεισίματα να
διαμορφώνονται σε 113,30 μονάδες (8,60%) και σε 99,05 μονάδες (6,30%).

Η Νέα Έκδοση 20ετούς Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου
!  Σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών, η έκδοση του
20ετούς ομολόγου θα λάβει χώρα – μετά από αρκετές αναβολές στο παρελθόν – την Τρίτη
11/01/2000, με ύψος έκδοσης που δεν θα υπολείπεται των 150 δισ. δρχ. και με ονομαστικό
επιτόκιο το οποίο θα κυμαίνεται γύρω από το επίπεδο του 6%. Το εν λόγω ομόλογο, για το
οποίο φαίνεται να υπάρχει εκ των προτέρων ενδιαφέρον από κρατικά ασφαλιστικά ταμεία
αλλά και από άλλους θεσμικούς επενδυτές, θα κληθεί να αποτελέσει ειδικό “βαρόμετρο”
της μακροπρόθεσμης προοπτικής της ελληνικής οικονομίας σε μία περίοδο κατά την οποία
η τελευταία εισέρχεται σε σταθερότερη πορεία ανάκαμψης των ονομαστικών μεγεθών της.

Οι Ερχόμενοι Μήνες
!  Η συνέχιση της ομαλής εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους και η διατήρηση των
αναγκαίων ισορροπιών στη διαδικασία αποκλιμάκωσης του κόστους δανεισμού και των
μεσοσταθμικών επιτοκίων των μελλοντικών δημοπρασιών θα εξακολουθήσουν να
αποτελούν πρώτιστες προτεραιότητες των οικονομικών αρχών κατά το πρώτο εξάμηνο του
έτους 2000, ενώ εντονότερες εξελίξεις στο επίπεδο της μείωσης των βασικών επιτοκίων
θα πρέπει να αναμένονται κατά το β’ εξάμηνο του νέου έτους.

ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 10ΕΤΟΥΣ
ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ’99
!  Σε περαιτέρω 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  14,71% από τις
136 μ.β. (30/11) στις 116 μ.β. (30/12), έναντι 179 μ.β.
πριν από 2 μήνες (29/10). Η ιδιαίτερα σημαντική
κάμψη του εύρους θα πρέπει κυρίως να αποδοθεί στην
αύξηση των αποδόσεων στη λήξη των ξένων
ομολογιακών τίτλων (καθώς στις διεθνείς αγορές η
συγκυρία δεν δείχνει ιδιαίτερα ευνοϊκή για τις τιμές των
ξένων ομολόγων), αλλά και στην εκδήλωση ισχυρού
συναλλακτικού ενδιαφέροντος σε όλη σχεδόν τη
διάρκεια του Δεκεμβρίου ’99 στην εγχώρια αγορά.
Ειδικότερα, στον εξεταζόμενο μήνα, το εύρος άρχισε
να διακυμαίνεται στην περιοχή των 130 μ.β. και μέσα
στο α’ 15θήμερο υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των
120 μονάδων βάσης, πραγματοποιώντας αρκετά
μεγάλες διακυμάνσεις μέσα στην ημέρα. Αμέσως μετά
και στην “καρδιά” του 2ου μισού του μήνα, το εύρος
των αποδόσεων παρουσίασε μία άνοδο των επιπέδων
του υπερβαίνοντας τις 120 μ.β., πριν κλείσει τελικά
χαμηλότερα των 120 μ.β. στα τέλη του Δεκεμβρίου ’99
εν μέσω συγκριτικά μικρότερης συναλλακτικής
κίνησης. Συμπερασματικά, στο επίπεδο του εύρους
αποδόσεων, οι εξελίξεις του μηνός Δεκεμβρίου
υπήρξαν θετικές και διατήρησαν σε πλήρη
ικανοποίηση το σχετικό κριτήριο σύγκλισης.

Η Τιμή του 10ετούς Ομολόγου (8,60%)
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ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 10ετών OΜΟΛΟΓΩΝ
Χώρα Κουπόνι Λήξη ΥΤΜ Εύρoς 30/12 Εύρoς 30/11

Ελλάδα 6,30% 26/01/2009 6,50%
Γερμανία 5,38% 04/01/2010 5,34% 116 136
Γαλλία 4,00% 25/10/2009 5,46% 105 123
Ιταλία 4,25% 01/11/2009 5,62% 88 112
Πορτογαλία 3,95% 15/07/2009 5,64% 86 100
Ισπανία 4,00% 31/01/2010 5,56% 94 111
Βρετανία 5,75% 07/12/2009 5,46% 105 131
Η.Π.Α. 6,00% 15/08/2009 6,40% 10 40

ΥΤΜ: Απόδοση στη λήξη 30/12/1999.   Εύρος: Μονάδες βάσης σε σχέση με την απόδοση του ελληνικού ομολόγου.


