
Σταθερή αξιολόγηση 
υπό προϋποθέσεις
Τ α  s p re a d  ί ω ν  ΙΟ ε τ ώ ν  ο μ ο λ ό γ ω ν
Διαφορά απόδοσης από τα αντίστοιχα γερμανικά, 
σε μονάδες βάσης
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Την εκτίμηση ότι θα παραμείνει σταθερή η αξιολόγη
ση τηε Ελλάδαε φέτοε, τόντσε ο αναλυτήε του διεθνούε 
οίκου αξιολόγησηε Fitch Kpis Πράιε, υπό δύο όμωε προ
ϋποθέσει. Σύμφωνα με τον κ. Πράιε, «όσο υπάρχετ το 
ενδεχόμενο του Διεθνούε Νομτσματτκού Ταμείου κατ 
υπάρχετ πιθανότητα ή επιδιώκεται ενεργά», τότε ο οί- 
kos δεν θα υποβαθμίσετ την Ελλάδα. Αν τελτκά δεν υ- 
πάρξετ βοήθεια ούτε από την Ευρώπη ούτε από το ΔΝΤ, 
τότε η υποβάθμτση ή μη τηε χώραε θα εξαρτηθεί από 
την αντίδραση των αγορών.

«Οσο η αγορά είναι έτοτμη να διαθέσει χρήματα στην 
ελληντκή κυβέρνηση σε λογική ττμή -τα τρέχοντα ε- 
πττόκτα είναι λογτκά δεδομένων των συνθηκών, αν και 
μη επιθυμητά- δεν θα υπήρχε άμεσα λόγοε για αλλα
γή τηε αξιολόγησηε», υποστήριξε ο αναλυτήε τηε Fitch. 
Να σημειωθεί ότι το επιτόκιο του ΙΟετούε ομολόγου 
χθεε διαμορφώθηκε στο 6,32%.

Πάντωε, ο κ. Πράιε δεν αναμένει κάποια απόφαση 
σχετική με την Ελλάδα από την αυριανή Σύνοδο Κο- 
ρυφήε. «Εχει γίνει σαφέε ότι η Γερμανία δεν θα παίξει 
μπάλα», ανέφερε ο αναλυτήε, και συμπλήρωσε πωε «δεν 
πιστεύω ότι είναι τώρα πιθανό να υπάρξει διάσωση α
πό την Ε.Ε. με τη μορφή παροχήε χρημάτων ή εγγυή
σεων για την Ελλάδα». Ωστόσο, χαρακτήρισε κλειδί για 
τη βαθμολογία τηε χώραε την ανακοίνωση των λε
πτομερειών για τιε μεταρρυθμίσειε του 2011, ενώ ε
κτίμησε ότι για ολόκληρο το 2010 δεν θα αλλάξει η α
ξιολόγηση τηε Ελλάδαε.

Πτωτικά το spread
Χθεε, με τα σενάρια διάσωσηε να συνεχίζονται, αλ

λά να δείχνουν ότι τελικά θα υπάρξει κάποιαε μορφήε 
στήριξη τηε Ελλάδαε, οι αγορέε ήταν πιο ήρεμεε απ’ 
ό,τι τη Δευτέρα απέναντι στην ελληνική αγορά ομο
λόγων. Η διαφορά απόδοσηε Spread) του ελληνικού 10ε- 
τούε ομολόγου με το αντίστοιχο γερμανικό υποχώρη
σε στιε 328 μονάδεε βάσηε από 357 μονάδεε που ήταν 
τη Δευτέρα, ενώ το 5ετέε ασφάλιστρο κινδύνου (CDS) 
έναντι χρεοκοπίαε τηε χώραε μειώθηκε στιε 332 μο
νάδεε από 343 μονάδεε που ήταν προχθέε.

Στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων 
(ΗΔΑΤ), στα ελληνικά ομόλογα υπήρξε έντονη κινη
τικότητα χθεε, με την εικόνα τηε ημέραε να είναι σχε
δόν μοιρασμένη μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Η α
ξία των ρευστοποιήσεων των ελληνικών κρατικών τίτ
λων ανήλθε χθεε σε 1,29 δισ. ευρώ, όταν η αξία των 
αγορών διαμορφώθηκε στο 1,21 δισ. ευρώ.
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