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Οι Εξελίξεις του ∆εκεµβρίου 2009 
 

 
 

   Aπώλειες κατέγραψαν οι τιµές των κρατικών οµολόγων στις διεθνείς αγορές και αυξήθηκαν οι αποδόσεις τους το 
∆εκέµβριο, καθώς οι επενδυτές έγιναν πιο αισιόδοξοι σχετικά µε τις προοπτικές για µια διεθνή οικονοµική ανάκαµψη. Οι 
αποδόσεις αυξήθηκαν ιδιαίτερα στις Ην. Πολιτείες και στις «περιφερειακές» αγορές της Ευρωζώνης. 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 στους τίτλους βραχυπρόθεσµης διάρκειας. Η µεγαλύτερη άνοδος κατά 94 µονάδες βάσης 
σηµειώθηκε στην απόδοση του 3ετούς οµολόγου αναφοράς σε 3,88% στα τέλη ∆εκεµβρίου ακολουθούµενη από την 
απόδοση του 5ετούς οµολόγου αναφοράς που αυξήθηκε κατά 89 µονάδες βάσης σε 4,87%. Στο µακροπρόθεσµο τµήµα 
της καµπύλης, η απόδοση του 30ετούς οµολόγου αυξήθηκε κατά 39 µονάδες βάσης σε 6,22% και του 10ετούς κατά 64 
µονάδες βάσης σε 5,69%. Ως εκ τούτου, η κλίση της καµπύλης των αποδόσεων µειώθηκε σηµαντικά στα τέλη του µήνα, 
καθώς η διαφορά απόδοσης µεταξύ του 30ετούς και του 3ετούς τίτλου αναφοράς µειώθηκε σε 233 από 288 µονάδες 
βάσης στα τέλη Νοεµβρίου. Επιπλέον, η µέση µηνιαία διαφορά απόδοσης µεταξύ του ελληνικού 10ετούς οµολόγου 
αναφοράς και του αντίστοιχου γερµανικού αυξήθηκε περαιτέρω σε 226 µονάδες βάσης από 156 το Νοέµβριο.  
 

   Όσον αφορά τις τιµές των τίτλων αναφοράς, η τιµή του 3ετούς οµολόγου µειώθηκε στα τέλη ∆εκεµβρίου σε 100,85 
από 102,96 στα τέλη Νοεµβρίου, η τιµή του 10ετούς οµολόγου σε 102,15 από 107,06 και του 30ετούς οµολόγου σε 78,05 
από 82,59 αντίστοιχα.  
 

   Η αξία των συναλλαγών στην Η∆ΑΤ το ∆εκέµβριο διαµορφώθηκε σε 17,48 δισ. ευρώ από 50,21 δισ. ευρώ το 
Νοέµβριο και 5,45 δισ. ευρώ το ∆εκέµβριο του 2008. Η µέση ηµερήσια αξία συναλλαγών διαµορφώθηκε σε 795 εκ. ευρώ 
από 2,39 δισ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε σε τίτλους µε εναποµένουσα 
διάρκεια µεταξύ 3 και 5 ετών οι οποίοι απορρόφησαν 7,9 δισ. ευρώ, δηλαδή το 45% της συνολικής αξίας των 
συναλλαγών. Το µεγαλύτερο ποσοστό συναλλαγών συγκέντρωσε το 10ετές οµόλογο αναφοράς καταγράφοντας 
συναλλαγές αξίας 6,0 δισ. ευρώ. Τέλος, από τις 3.413 εντολές που εκτελέσθηκαν στην Η∆ΑΤ το 44,3% αφορούσε σε 
εντολές αγοράς και το 55,7% σε εντολές πώλησης.  
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