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Η Δευτερογενής Αγορά (Δ.Α.) Κρατικών Ομολόγων αποτελεί κατά τα διεθνή
πρότυπα μία αγορά μέσα στην οποία διαπραγματεύονται ελεύθερα και χωρίς
περιορισμούς οι τίτλοι των δανείων του Δημοσίου, με αποτέλεσμα οι τιμές τους να
προσδιορίζονται σε κάθε ημερήσια συνεδρίαση αποκλειστικά από τις δυνάμεις της
προσφοράς και της ζήτησης. Ο δανειζόμενος και εκδότης των ομολογιακών
τίτλων (το Κράτος) δεν δύναται να συμμετέχει στη συγκεκριμένη αγορά, καθώς
έχει ήδη διαθέσει και πουλήσει τους τίτλους του με τη διαδικασία των
δημοπρασιών (πρωτογενής αγορά) στους ενδιαφερόμενους επενδυτές
(χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τράπεζες, εγχώριους και ξένους θεσμικούς
επενδυτές). Από κει και πέρα λοιπόν το ‘‘παιχνίδι’’ της διαπραγμάτευσης των
τίτλων μετατίθεται σε ένα νέο πλέον επίπεδο, μεταξύ των αγοραστών που
απέκτησαν τίτλους στην πρωτογενή αγορά, οι οποίοι τώρα αποκτούν τη
δυνατότητα να πουλήσουν ή και να επαναγοράσουν τους τίτλους αυτούς ανάλογα
με τους επενδυτικούς τους στόχους, σε όποια χρονική στιγμή αυτοί θελήσουν.
Παράλληλα, μπορούν να μπουν στο ‘‘παιχνίδι’’ και νέοι ενδιαφερόμενοι
επενδυτές, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη διαδικασία των δημοπρασιών
(πρωτογενή αγορά) και οι οποίοι επιθυμούν μέσα από τη δευτερογενή αγορά να
αγοράσουν τίτλους συγκεκριμένων αποδόσεων και συγκεκριμένης χρονικής
διάρκειας.

Έτσι η Δευτερογενής Αγορά αρχίζει να διευρύνεται σημαντικά και να αποκτά
ακόμη μεγαλύτερη ρευστότητα, με τους αρχικούς αγοραστές να γίνονται πωλητές
και μετά πάλι αγοραστές, ή με τους νέους αγοραστές να εισέρχονται στην αγορά
και να έχουν τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε μελλοντική χρονική στιγμή να
πουλήσουν τους αγορασθέντες τίτλους τους.
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Η ύπαρξη μιας οργανωμένης δευτερογενούς αγοράς για την ελεύθερη διαπραγμάτευση
ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος (όπως ενός ομολόγου), καθιστά το συγκεκριμένο
προϊόν όχι μόνο ρευστοποιήσιμο, αλλά και μεταβιβάσιμο από τον ένα κάτοχο στον άλλο,
ιδιότητα πολύ σημαντική στις σύγχρονες κεφαλαιαγορές.

Οι Συμμετέχοντες στη Δευτερογενή Αγορά

Στην αγοραπωλησία των κρατικών τίτλων μετά το στάδιο της δημοπρασίας
(δηλαδή της πρωτογενούς διάθεσής τους από το κράτος) θα μπορούν να
συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, από τραπεζικά ιδρύματα και
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, έως θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Ως
γνωστόν στην Ελλάδα, η πρωταρχική μορφή της Δευτερογενούς Αγοράς
Ομολόγων περιελάμβανε διατραπεζικές κυρίως συναλλαγές μεγάλου μεγέθους, με
τις τράπεζες να αποτελούν τους κύριους πρωταγωνιστές στην αγοραπωλησία
τίτλων που είχαν ήδη εκδοθεί και διατεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

Πως θα Λειτουργήσει η Δευτερογενής Αγορά

Μέχρι σήμερα η Δευτερογενής Αγορά Ομολόγων λειτουργεί αποκλειστικά σε
διατραπεζικό επίπεδο και οι πράξεις των αγοραπωλησιών τίτλων που
πραγματοποιούνται αφορούν υψηλότατα χρηματικά κεφάλαια, τα οποία μόνο τα
πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να διαθέσουν (είτε για λογαριασμό τους είτε εκ
μέρους των πελατών τους). Το άνοιγμα της αγοράς αυτής στο ευρύ επενδυτικό
κοινό θα επιτρέψει σε όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να πραγματοποιούν
αγοραπωλησίες  ομολόγων για πολύ μικρότερα χρηματικά ποσά, δίνοντας τις
απαραίτητες εντολές σε μία χρηματιστηριακή εταιρία, που θα καλείται να παίζει
το ρόλο του μεσάζοντα.

Ο σχεδιασμός του τρόπου λειτουργίας της Δ.Α. βρίσκεται σήμερα σε διερευνητικό
στάδιο και σύμφωνα με τις ενδείξεις θα επιδιωχθεί η εισαγωγή ενός ειδικού
ηλεκτρονικού συστήματος στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, αναλόγου αυτού
που λειτουργεί για αγοραπωλησίες των μετοχών και το οποίο θα συγκλίνει προς το
ισπανικό πρότυπο.

Η διαπραγμάτευση των ομολόγων θα πραγματοποιείται καθημερινά, ενώ οι
επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις των
τιμών, είτε λαμβάνοντας quotes από τους χρηματιστές τους, είτε συνδεόμενοι σε
ιδιωτική βάση με τα γνωστά ηλεκτρονικά δίκτυα πληροφοριών. Το νέο σύστημα
λοιπόν αναμένεται να εξασφαλίσει την ηλεκτρονική διασπορά της πληροφόρησης
(τιμές ή quotes) σε ιδιαίτερα μεγάλο εύρος αποδεκτών (σε σύγκριση με τους
αρχικούς που ήταν οι τράπεζες και όσοι είχαν πρόσβαση σε δίκτυα όπως το
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Reuters), ενώ η καθημερινή δημοσιοποίηση των επίσημων τιμών των υπό
διαπραγμάτευση τίτλων θα αποτελέσει ευνοϊκό παράγοντα στην ενίσχυση της
ρευστότητας της αγοράς. Σημειώνεται ότι όπως στις αγορές του εξωτερικού, οι
τιμές (quotes) των ομολόγων στη Δ.Α. παρέχονται υπό τη μορφή ποσοστού (π.χ.
102,5% ή 98,25%), το οποίο πολλαπλασιαζόμενο με την ονομαστική αξία του
αντίστοιχου τίτλου εξάγει την τιμή του σε δραχμές.

Απαραίτητο άξονα στην επιτυχή έναρξη και περαιτέρω λειτουργία της
Δευτερογενούς Αγοράς Ομολόγων στην Ελλάδα αναμένεται να αποτελέσουν οι
γνωστοί στις αγορές του εξωτερικού primary dealers. Αυτοί δεν θα είναι άλλοι από
τους βασικούς αγοραστές των κρατικών τίτλων κατά τις επίσημες δημοπρασίες
που διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή τα
μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που αμέσως μετά θα διοχετεύουν τίτλους
ομολόγων από τα προσωπικά τους χαρτοφυλάκια στη Δευτερογενή Αγορά προς
ικανοποίηση οποιασδήποτε ζήτησης από άλλους επενδυτές ή οποιασδήποτε
προσφοράς από τα ίδια τα ιδρύματα. Οι πρωταγωνιστές αυτοί θα αποτελούν
λοιπόν τους βασικούς διαπραγματευτές (market makers) τόσο της πρωτογενούς
(δημοπρασίες), όσο και της δευτερογενούς (ελεύθερη διαπραγμάτευση) ελληνικής
αγοράς ομολόγων.

Σημειώνεται ότι στις δημοπρασίες των ομολόγων του δημοσίου στις Η.Π.Α., οι
primary dealers αποτελούνται από 39 μεγάλους χρηματοοικονομικούς οίκους, οι
οποίοι υποβάλλουν στη διάρκεια των σχετικών δημοπρασιών προσφορές για
αγορά τίτλων τόσο για λογαριασμό τους όσο και εκ μέρους των πελατών τους.

Με τη δημιουργία της Δευτερογενούς Αγοράς Ομολόγων, ο Έλληνας επενδυτής δεν θα
πραγματοποιεί πλέον συναλλαγές με το κράτος - δανειζόμενο, αλλά θα έχει τη δυνατότητα
να αγοράζει και να πωλεί κρατικούς τίτλους, από (και προς) τρίτους, στα πλαίσια μιας
ελεύθερα διαπραγματευόμενης και ηλεκτρονικά οργανωμένης αγοράς.
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Η Ελληνική Πρωτογενής Αγορά Ομολόγων

Η Διαδικασία των Δημοπρασιών

Η πρωτογενής διάθεση των ομολογιακών τίτλων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο
πραγματοποιείται σήμερα με τη διαδικασία των δημοπρασιών, όπως ακριβώς γίνεται στις
περισσότερες αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές του εξωτερικού. Η πιο γνωστή και συνήθης
μέθοδος δημοπρασιών είναι η δημοπρασία των ανταγωνιστικών προσφορών (competitive
auction ή multiple price auction), μέσω της οποίας υποβάλλονται προσφορές για την αγορά
ενός συγκεκριμένου αριθμού τίτλων σε συγκεκριμένη τιμή (επιτόκιο) από τους
ενδιαφερόμενους επενδυτές, που αποτελούνται από μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα και
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, αλλά και από ιδιώτες επενδυτές. Το επιτόκιο το οποίο
είναι διατεθειμένοι να δεχθούν ως απόδοση οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές (αγοράζοντας
τους προς διάθεση τίτλους) υποβάλλεται από τους ίδιους και κυμαίνεται γύρω από το
επιτόκιο βάσης που ορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο κατά την έκδοση τίτλων. Το
επιτόκιο το οποίο διαμορφώνεται γύρω από το επιτόκιο βάσης ονομάζεται μέσο σταθμικό
επιτόκιο. Όταν το τελευταίο είναι χαμηλότερο του επιτοκίου βάσης, τότε το γεγονός αυτό
σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη δημοπρασία παρατηρήθηκε μεγάλη ζήτηση τίτλων,
συντελώντας στην αύξηση των τιμών και τη μείωση των αποδόσεων.

Ενδεικτική είναι η διαδικασία της δημοπρασίας ανταγωνιστικών προσφορών στην
περίπτωση των εντόκων γραμματίων, όπου (βάσει πρόσφατης διάθεσης) ο κάθε επενδυτής
δικαιούται να υποβάλλει μέχρι 2 ανταγωνιστικές προσφορές (*) για κάθε κατηγορία τίτλων,
ύψους πολλαπλάσιου του 1 εκατ. δρχ. και μεγαλύτερου των 100. εκατ. δρχ.. Παράλληλα
δίνεται η δυνατότητα υποβολής και μη ανταγωνιστικών προσφορών (*) και στην
περίπτωση που οι μη ανταγωνιστικές προσφορές υπερβαίνουν το 30%  της έκδοσης, τότε
ικανοποιούνται αναλογικά μέχρι συμπληρώσεως του ποσοστού αυτού (σημειώνεται ότι το
ανώτατο ποσοστό που μπορούν να καλύψουν οι μη ανταγωνιστικές προσφορές είναι 30%,
ενώ οι ανταγωνιστικές προσφορές δύναται να ξεπεράσουν το 70% της έκδοσης). Η
υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι (12:00 μ.μ.)
της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία διενεργείται η δημοπρασία, ενώ το Ελληνικό
Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί μερικές ή και καμία από τις υποβληθείσες
προσφορές. Επίσης μπορεί να δεχθεί ανταγωνιστικές προσφορές για την κάλυψη πέραν του
70% της διάθεσης, εάν οι μη ανταγωνιστικές προσφορές δεν επαρκούν για τη συμπλήρωση
του 30% της συγκεκριμένης έκδοσης. Τα (συνοπτικά) αποτελέσματα της διάθεσης
ανακοινώνονται την ίδια ημέρα της δημοπρασίας μετά το τέλος των παραπάνω
διαδικασιών.

(*) Οι ανταγωνιστικές προσφορές είναι συνήθως υψηλού οικονομικού μεγέθους
προσφορές (όπως από τράπεζες ή μεγάλους επενδυτές), ενώ οι μη ανταγωνιστικές
προσφορές είναι συνήθως χαμηλού μεγέθους (όπως από μικρούς ιδιώτες επενδυτές). Η
διάκριση αυτή γίνεται για να εξασφαλισθεί η απαραίτητη διασπορά των τίτλων.
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Τι θα Επηρεάζει τις Τιμές των Ομολόγων

Από τη χρονική στιγμή που τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου θα
διαπραγματεύονται στη Δ.Α., στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι
ενδιαφερόμενοι επενδυτές, οι τιμές των τίτλων θα προσδιορίζονται ανάλογα με τις
συνθήκες της προσφοράς και της ζήτησης.

Όπως αποδεικνύεται από την πορεία των διεθνών αγορών κατά τα τελευταία
χρόνια, όποιο μακροοικονομικό νέο είναι καλό για την αγορά των μετοχών, είναι
επίσης καλό και για τη δευτερογενή αγορά ομολόγων. Με άλλα λόγια, η πορεία
των δύο αυτών αγορών δείχνει να εξελίσσεται με έναν κοινό τρόπο μέσα στο
χρόνο και η άνοδος στις τιμές της μιας αγοράς υποβοηθά την άνοδο των τιμών
στην άλλη, όταν οι μακροοικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τις εξελίξεις.

Η ελληνική πραγματικότητα κατά συνέπεια δεν θα μπορεί να ‘‘ξεφύγει’’ από τους
προαναφερθέντες κανόνες της διεθνούς συμπεριφοράς. Έτσι, οι παράγοντες οι
οποίοι θα επιδρούν στην πορεία των τιμών των ομολόγων θα σχετίζονται κυρίως
με την πορεία της ελληνικής οικονομίας και του πληθωρισμού, την άσκηση της
νομισματικής πολιτικής από την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος και από
μία σειρά εξωγενών και απρόβλεπτων παραγόντων (όπως για παράδειγμα
παραμέτρων πολιτικής φύσεως). Κάτω από αυτό το σκηνικό λοιπόν, η ευνοϊκή
εξέλιξη των οικονομικών δεικτών και η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού για
παράδειγμα (φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε με ιδιαίτερη ανακούφιση σήμερα),
θα οδηγεί στη διαδοχική μείωση των επιτοκίων από μέρους του Δημοσίου, με
αποτέλεσμα οι νέες εκδόσεις τίτλων να πραγματοποιούνται σε χαμηλότερα
ονομαστικά επιτόκια. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι τα υπάρχοντα ομόλογα
παλαιότερων εκδόσεων και υψηλότερων ονομαστικών επιτοκίων που
διαπραγματεύονται στη Δ.Α. γίνονται περισσότερο ελκυστικά, με αποτέλεσμα να
αυξάνονται οι τιμές τους λόγω της υψηλής ζήτησης από μέρους των επενδυτών.
Έτσι αποκρυσταλλώνεται και η ιδιαίτερα γνωστή αρνητική σχέση μεταξύ του
επιτοκίου και της τιμής του ομολόγου, βάσει της οποίας η άνοδος (ή μείωση) του
πρώτου οδηγεί σε μείωση (άνοδο) του δεύτερου.

Ένα άλλο παράδειγμα ενδεχομένως να συνδέεται με την άσκηση της
νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία κατά καιρούς
μεταβάλλει ανάλογα με τις επιδιώξεις της την προσφορά χρήματος στην
οικονομία. Το γεγονός αυτό ‘‘αναγκάζει’’ συχνά τους πρωταγωνιστές της Δ.Α. -
δηλαδή τις τράπεζες - να προβαίνουν σε μαζικές πωλήσεις ή αγορές ομολόγων για
να αυξήσουν ή να μειώσουν τη ρευστότητά τους (ανάλογα με τις επιταγές του
κεντρικού ιδρύματος), προκαλώντας έτσι μεταβολές στις τιμές των ομολόγων.

Τα παραδείγματα που περιγράφηκαν δείχνουν με παραστατικό τρόπο τις
αλυσιδωτές επιδράσεις που θα δημιουργούνται συχνά στην ελληνική Δ.Α. και στις
τιμές των διαπραγματευόμενων ομολόγων από τους διάφορους παράγοντες που θα
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εγχώρια οικονομική σκηνή.
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Όπως αποδεικνύεται από την πορεία των διεθνών αγορών κατά τα τελευταία χρόνια, όποιο
μακροοικονομικό νέο είναι καλό για την αγορά των μετοχών, είναι επίσης καλό και για τη
δευτερογενή αγορά ομολόγων.

Η Συμμετοχή των Ξένων Eπενδυτών

Η Σημασία της Δραχμής

Σημαντική αναμένεται να είναι η συμμετοχή και των ξένων επενδυτών - θεσμικών
ή και μεγάλων ιδιωτών - στην ελληνική Δ.Α. ομολόγων στο άμεσο και απώτερο
μέλλον, με δεδομένη τη βελτίωση των εγχώριων μακροοικονομικών συνθηκών
και την πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από το
διεθνούς κύρους αμερικανικό οργανισμό αξιολόγησης Moody’s Investors Service.
Η ύπαρξη επισήμων τιμών των υπό διαπραγμάτευση ομολόγων μέσω του νέου
ηλεκτρονικού συστήματος που αναμένεται να εισαχθεί, θα διευκολύνει
αναμφίβολα τη δυνατότητα των ξένων επενδυτών να αποτιμούν τους ελληνικούς
τίτλους και να αξιολογούν τις αποδόσεις τους, σε σύγκριση με τις εναλλακτικές
επιλογές τους στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η προοπτική μιας ισχυρής
δραχμής στο μέλλον που δεν θα ‘‘εξαλείφει’’ τις όποιες υψηλές αποδόσεις των
ελληνικών ομολόγων όταν αυτές θα ‘‘μεταφράζονται’’ σε ξένο νόμισμα, θα
διευρύνει τη συμμετοχή των ξένων επενδυτών και στην εγχώρια Δ.Α..

Η Αποτίμηση μιας Ομολογίας

Τι θα Πρέπει να Προσέχει ο Επενδυτής

Η επιλογή ενός ομολόγου από μία ευρεία γκάμμα τίτλων στη Δ.Α. αποτελεί μία
ιδιαίτερα λεπτή υπόθεση για τον επενδυτή και παράλληλα απαιτεί προσεκτική
εξέταση όλων των εναλλακτικών λύσεων (μέσα στις οποίες περιέχεται και η
επιλογή τίτλων από την πρωτογενή αγορά). Πώς μπορεί λοιπόν ο επενδυτής να
γνωρίζει εάν η αγορά ενός συγκεκριμένου τίτλου στη Δ.Α. είναι η πιο
συμφέρουσα γι’ αυτόν λύση; Μεγάλο μέρος του προβλήματός του, μπορεί να
λυθεί με τον υπολογισμό της απόδοσης στη λήξη του ομολόγου εκείνου, η αγορά
του οποίου εξετάζεται από τον υποψήφιο επενδυτή. Εφόσον η απόδοση αυτή είναι
μεγαλύτερη για παράδειγμα της ονομαστικής απόδοσης των νεοεκδιδόμενων
τίτλων, τότε συνίσταται η αγορά του συγκεκριμένου ομολόγου. Βέβαια ο
επενδυτής αγοραπωλώντας ομόλογα στη Δ.Α. διατρέχει μία σειρά κινδύνων τους
οποίους οφείλει να γνωρίζει και κατά το δυνατό να ελαχιστοποιεί.

Ο πρώτος κίνδυνος είναι το ρίσκο από τις διακυμάνσεις του επιτοκίου και
συνυπάρχει με τις ανοδικές κινήσεις των επιτοκίων. Ο επενδυτής αγοράζοντας ένα
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ομόλογο συγκεκριμένου επιτοκίου (απόδοσης στη λήξη) στη Δ.Α., μπορεί να
απολέσει τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων εάν μετά την αγορά, τα επιτόκια
στην οικονομία βαίνουν απότομα ανοδικά και οι νεοεκδιδόμενοι τίτλοι
προσφέρουν υψηλότερες ονομαστικές αποδόσεις.

Ο δεύτερος κίνδυνος αφορά στο ρίσκο του επιτοκίου της επανεπένδυσης και
συνυπάρχει με τις καθοδικές κινήσεις των επιτοκίων. Ας πάρουμε το παράδειγμα
ενός επενδυτή που αγοράζει ένα ομόλογο στη Δ.Α., το οποίο λήγει σε ένα χρόνο
από σήμερα και έχει απόδοση στη λήξη 10,5%. Ας υποτεθεί επίσης ότι ένα χρόνο
μετά που το ομόλογο έχει λήξει, ο επενδυτής εισπράττει την ονομαστική του αξία
και έρχεται ‘‘αντιμέτωπος’’ με ένα περιβάλλον διαρκώς μειούμενων επιτοκίων, τα
οποία έχουν φτάσει στο 8%. Επανεπενδύοντας τα χρήματά του, ο επενδυτής
αγοράζει νεοεκδιδόμενους τίτλους διάρκειας π.χ. 3 ετών, με επιτόκιο σημαντικά
χαμηλότερο από το αντίστοιχο επίπεδο πριν από ένα έτος. Στην περίπτωση αυτή
όμως, υφίσταται απώλειες διότι ο ίδιος θα μπορούσε να αγοράσει στη Δ.Α. πριν
από ένα χρόνο ομόλογα εναπομένουσας χρονικής διάρκειας τεσσάρων (και όχι
ενός) ετών εξασφαλίζοντας υψηλότερες αποδόσεις (έναντι του 8% σήμερα).
Επειδή αυτοί οι κίνδυνοι δημιουργούν πολλές φορές καταστάσεις κατά τις οποίες
ο επενδυτής χάνει σημαντικό μέρος των δυνητικών του αποδόσεων, απαιτείται
πάντα από μέρους του ιδιαίτερη προσοχή και γνώση των εκάστοτε οικονομικών
και νομισματικών συνθηκών.

Οι Ωφέλειες για τον Επενδυτή

Η σημασία της δημιουργίας της Δ.Α. στην Ελλάδα για τον επενδυτή είναι μεγάλη,
καθώς με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η ευκολία της αγοράς
ή της πώλησης τίτλων ανάλογα με τις επενδυτικές του ανάγκες, οι οποίες πολλές
φορές ποικίλλουν ή μεταβάλλονται με απρόβλεπτο τρόπο. Από την άλλη πλευρά,
οι τίτλοι καθίστανται τόσο ρευστοποιήσιμοι όσο και μεταβιβάσιμοι σε τιμές οι
οποίες ορίζονται ελεύθερα στην ηλεκτρονική δευτερογενή αγορά. Όχι μόνο η
εξασφαλιζόμενη ρευστότητα θα διευκολύνει τον επενδυτή να αγοράζει ή να πουλά
ανά πάσα στιγμή τους τίτλους του, αλλά επιπρόσθετα θα μπορεί ο ίδιος να
ικανοποιεί ακόμα και ιδιόμορφες απαιτήσεις του, όπως έναν επενδυτικό ορίζοντα
3,5 ετών ή 17 μηνών, με ομόλογα από τη Δ.Α. (αντιθέτως χωρίς η Δ.Α., και μόνο
με την πρωτογενή τόσο η διάρκεια των ομολόγων όσο και οι χρονικές στιγμές
διάθεσής τους είναι γνωστές και ανεξάρτητες από την επιθυμία ή τις ανάγκες του
επενδυτή). Επίσης ο επενδυτής θα μπορεί να προβαίνει στη δημιουργία ενός
χαρτοφυλακίου ομολόγων ανάλογα με τους στόχους του, ενώ όταν θα αναμένει
πτώση των επιτοκίων στο μέλλον, θα μπορεί να αγοράζει ομόλογα στη Δ.Α. με
σκοπό να τα μεταπωλήσει μετά από καιρό σε υψηλότερες τιμές (βάσει της
αρνητικής σχέσης μεταξύ επιτοκίων και τιμών). Με άλλα λόγια θα δημιουργηθούν
περισσότερες και ποιοτικά καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες σε μία αγορά με
μεγαλύτερη ρευστότητα από αυτήν που υπάρχει σήμερα.



Investment Research & Analysis Journal Αναδημοσίευση Ειδικής Έρευνας

www.iraj.gr
8

Οι Παλαιότερες Αφορολόγητες Εκδόσεις

Με ζωντανές ακόμα τις μνήμες για την υψηλή ζήτηση που δημιουργήθηκε στις
τελευταίες αφορολόγητες εκδόσεις των κρατικών τίτλων, που διατέθηκαν στα
τέλη του 1996, η δημιουργία της Δ.Α. θα παρέχει την επιπρόσθετη και ιδιαίτερα
σημαντική δυνατότητα στους επενδυτές να αγοράσουν αυτού του είδους τους
τίτλους στην ελεύθερη αγορά. Με δεδομένη την πτωτική εξέλιξη των επιτοκίων
κάτω από την ευνοϊκή πορεία του πληθωρισμού και με επίσης δεδομένη την
οριστική φορολόγηση των μεταγενέστερων κρατικών τίτλων κατά 7,5%, η
δυνατότητα αυτή αποκτά σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία, διευρύνοντας την
γκάμμα των επενδυτικών επιλογών. Βέβαια η επιλογή αυτή θα εξετάζεται
προσεκτικά, ενώ η απόφαση της αγοράς παλαιοτέρων αφορολόγητων τίτλων θα
πρέπει να λαμβάνεται μόνο μετά τον υπολογισμό της ‘‘απόδοσης στη λήξη’’ του
συγκεκριμένου ομολογιακού τίτλου. Η απόδοση αυτή θα πρέπει να συγκρίνεται με
τις αποδόσεις των άλλων πιθανών και υποψήφιων προς αγορά ομολόγων για το
συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα του επενδυτή, για να επιλέγεται κατ’ αυτόν τον
τρόπο η περισσότερο συμφέρουσα λύση.

Ομόλογα Αναφοράς - Benchmarks

Τα ομόλογα αναφοράς - benchmarks θα καθιερωθούν στην ελληνική αγορά
κρατικών τίτλων δανεισμού ως τυποποιημένα ομόλογα (θα πραγματοποιούνται
πολλαπλές δημοπρασίες ενός τίτλου με ίδια ημερομηνία λήξης και ίδιο κουπόνι)
με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και τη δημιουργία ειδικών
‘‘βαρομέτρων’’ για τη μέτρηση της πορείας των επιτοκίων - δηλαδή όπως
ακριβώς γίνεται στις αναπτυγμένες αγορές ομολόγων των Η.Π.Α. και της Μ.
Βρετανίας. Όταν λοιπόν κάποιος επενδυτής ή ενδιαφερόμενος (τόσο στο
εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό) θα αναφέρεται στην πορεία των επιτοκίων
στην Ελλάδα, δεν θα κάνει τίποτε άλλο παρά να χρησιμοποιεί το επιτόκιο του
συγκεκριμένου ομολόγου benchmark (και σε συγκεκριμένη χρονική βάση, π.χ.
ετήσιου ή δεκαετούς ομολόγου) ως αντιπροσωπευτικό του επιπέδου των εγχωρίων
επιτοκίων. Σημειώνεται, ότι σε χώρες όπως οι Η.Π.Α. και η Μ. Βρετανία, ομόλογα
‘‘βαρόμετρα’’ (benchmarks) της πορείας των εγχώριων επιτοκίων αποτελούν
αντίστοιχα σήμερα το 30ετές και το 10ετές ομόλογο, οι τιμές των οποίων
διαμορφώνονται ελεύθερα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων και σηματοδοτούν
μέσω της προσφοράς και της ζήτησης (δυνάμεις που επηρεάζονται από την
νομισματική πολιτική που ασκούν η Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α. και η
Τράπεζα της Αγγλίας) την πορεία των εγχώριων επιτοκίων.

Πως Υπολογίζεται η Μετά από Φόρους Απόδοση του Ομολόγου

Ας πάρουμε για παράδειγμα το 2ετές ομόλογο zero coupon, που προσφέρει
απόδοση (επιτόκιο) 10,3% και φορολογείται με 7,5%. Η εξίσωση υπολογισμού
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της καθαρής μετά από φόρους απόδοσης του συγκεκριμένου ομολόγου είναι η
ακόλουθη:

Απόδοση μετά από φόρους = Προ φόρων απόδοση x (1 - φορολογικός
συντελεστής), δηλαδή

Απόδοση μετά από φόρους = 0,103 x (1 - 0,075) = 0,095275 ή 9,52%.

Ας λάβουμε επίσης το παράδειγμα του ομολόγου που διαπραγματεύεται στη
Δευτερογενή Αγορά, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση της αποδόσεως
στη λήξη. Η απόδοση στη λήξη (σε ετήσια βάση) υπολογίσθηκε στο επίπεδο του
11,64%, ενώ ο φορολογικός συντελεστής παραμένει ο ίδιος, δηλαδή 7,5%. Με τον
ίδιο τρόπο, η μετά από φόρους απόδοση εξάγεται ως ακολούθως:

Απόδοση μετά από φόρους = 0,1164 x (1 - 0,075) = 10,76%

Σημειώνεται ότι η μεν απόδοση του 9,52% είναι η απόδοση για όλη τη διάρκεια
του ομολόγου zero coupon, η δε  απόδοση του 10,76% αποτελεί μία
ετησιοποιημένη απόδοση.

Παράδειγμα Εύρεσης της Απόδοσης στη Λήξη

Για κάθε ομόλογο που διαπραγματεύεται στη Δ.Α. υπολογίζεται η απόδοση στη
λήξη (yield to maturity) που αποτελεί την απόδοση την οποία απολαμβάνει ο
επενδυτής από τη χρονική στιγμή της αγοράς του τίτλου έως τη λήξη του. Η
απόδοση στη λήξη δεν μένει σταθερή με την πάροδο του χρόνου, αλλά
μεταβάλλεται σε καθημερινή βάση ανάλογα με την πορεία της τιμής του
ομολόγου.

Ας λάβουμε το παράδειγμα ενός 3ετούς ομολόγου για τη λήξη του οποίου
απομένουν 2 χρόνια και το οποίο διαπραγματεύεται στη Δ.Α. με τιμή 104% ή
1.040.000 δρχ. (όταν η ονομαστική αξία είναι 1.000.000 δρχ.) και το ονομαστικό
του επιτόκιο είναι 14%. Από το ομόλογο αυτό εναπομένουν ως εισροές για τον
κάτοχό του οι δύο ετήσιες δόσεις του τόκου (140.000 δρχ. η καθεμιά – 14% x
1.000.000 δρχ.) και βέβαια η επιστροφή της ονομαστικής αξίας των 1.000.000 δρχ.
κατά τη λήξη του δανείου. Βάσει του γνωστού τύπου της παρούσας αξίας, η τιμή
(1.040.000 δρχ.) του ομολόγου σήμερα είναι ίση με την παρούσα αξία των
προαναφερθεισών μελλοντικών εισροών για τον επενδυτή. Μέσω της ακόλουθης
εξίσωσης:

140.000 + 140.000 + 1.000.000
1.040.000 =

(1+i)¹ (1+i)² (1+i)²

και με τη βοήθεια της μεθόδου των δοκιμών και λαθών, εξάγεται εκείνο το
επιτόκιο (i) (ή interest), το οποίο ικανοποιεί την παραπάνω εξίσωση. Το επιτόκιο
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αυτό - δηλαδή η απόδοση στη λήξη - ισούται με 11,64% και αποτελεί την
ετησιοποιημένη απόδοση που εξασφαλίζει ο επενδυτής εάν αγοράσει το 3ετές
ομόλογο στην τιμή των 1.040.000 δρχ. δύο χρόνια πριν από τη λήξη του.

Όπως εύκολα παρατηρείται, όταν η τιμή του ομολόγου είναι μεγαλύτερη της
ονομαστικής του αξίας (δηλαδή είναι άνω του 100%), τότε η εξαγόμενη απόδοση
στη λήξη είναι μικρότερη του ονομαστικού επιτοκίου (11,64% < 14% στο
συγκεκριμένο παράδειγμα). Αυτό ικανοποιεί άλλωστε και την αρνητική σχέση
μεταξύ τιμής ομολόγου και επιτοκίου αγοράς, η οποία είναι ο θεμελιώδης
δημιουργός των διακυμάνσεων που παρατηρούνται στη Δ.Α. ομολόγων σε διεθνές
επίπεδο.

Η Πορεία του Ετήσιου
Επιτοκίου ΕΓΕΔ

Η Πορεία του
Πληθωρισμού

Πραγματική
Απόδοση (*)

Δεκ. 1990 24,00% 1990 22,40% 3,60%
Δεκ. 1991 22,50% 1991 19,50% 3,00%
Δεκ. 1992 22,50% 1992 15,90% 6,60%
Δεκ. 1993 20,25% 1993 14,40% 5,85%
Δεκ. 1994 17,50% 1994 10,90% 6,60%
Δεκ. 1995 14,20% 1995 9,30% 4,90%
Δεκ. 1996 11,20% Δεκ. 1996 7,50% 3,70%

(*)  Για την εξαγωγή της πραγματικής απόδοσης δεν αφαιρούνται οι εκάστοτε φόροι.

[ Τέλος Αναδημοσίευσης ]
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