The Nigerian Bond Market- A viable investment opportunity?
The Nigerian Bond Market is undoubtedly in the process of dominating Nigeria’s economic sector. Investors seeking to invest in
emerging markets like Nigeria have recognised our bond market as a viable way of ensuring steady returns on investment as
opposed to equities.
A total of 35 Federal and 5 State Government bonds have been issued since year 2003. The Director General of the Nigerian Stock
Exchange reported that as at June 2007, over 50% of all Federal Government bonds were held by foreign investors.
Why Bonds?
Bonds are an attractive high-return and low-risk investment opportunity. Investors enjoy high and stable returns - up to 17% per
annum for tenors of 7 years and above in some cases. Bonds are less risky than stocks, as they attract interest at a predetermined
rate and have guaranteed returns.
Government bonds enjoy some level of tax exemption and are free from default risk, as they are secured on the Nation’s assets.
Bonds can be used as collateral for borrowing from Banks and other financial institutions. Also, they are easily tradeable on the
Nigerian Stock Exchange (NSE) before maturity.
Structure
The market has two purchase windows: a primary market for fresh issues and a secondary market for trading of issued bonds. The
secondary market is fairly liquid, with a volume of N483.4 billion trades in 2006.
Bonds can be classified as Government bonds (Federal or State) and Corporate bonds. Government bonds are issued to finance
developmental projects. Corporate bonds are issued by corporate entities to finance business expansion and diversification.
Corporate bonds have not matched the growth in Government bonds, mainly because it does not enjoy the same tax exemptions as
Government bonds.
Regulatory Framework
The regulatory framework in place for developing a thriving domestic bond market include:
•

Τηε εσταβλισηµεντ οφ τηε ∆εβτ Μαναγεµεντ Οφφιχε (∆ΜΟ) ιν 2001 το χεντραλλψ χοορδινατε τηε µαναγεµεντ οφ Νιγεριασ

δεβτ. Ιν ρεστρυχτυρινγ τηε Γοϖερνµεντσ δεφιχιτ φυνδινγ φροµ σηορτερ το λονγερ τενορ βορροωινγ ανδ ενχουραγινγ λονγ−τερµ
σαϖινγσ, τηε ∆ΜΟ ιντροδυχεδ τηε σαλε οφ Φεδεραλ Γοϖερνµεντ Βονδσ ιν Οχτοβερ 2003.
•

Ιν Αυγυστ 2006, α Πριµαρψ ∆εαλερσηιπ/Μαρκετ Μακερ (Π∆ΜΜ) νετωορκ ωασ εσταβλισηεδ. Τηερε αρε χυρρεντλψ 19

Π∆ΜΜσ. Π∆ΜΜσ πλαψ αν αχτιϖε ρολε ιν τηε ισσυανχε, σαλε ανδ µαρκετινγ οφ αλλ Γοϖερνµεντ Βονδσ το βε ισσυεδ.
•

Τηε Βονδ Μαρκετ Στεερινγ Χοµµιττεε (ΒΜΣΧ) χοµπρισινγ οφ µαϕορ πυβλιχ ανδ πριϖατε σεχτορ στακεηολδερσ ωασ

ιναυγυρατεδ ιν 2006, το ενσυρε σπεεδψ δεϖελοπµεντ οφ τηε µαρκετ βψ χοορδινατινγ τηε αχτιϖιτιεσ οφ τηε µαρκετ.
Recent Developments
There have been some notable transactions in the Nigerian bond market. These include:
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•

Τηε φλοατινγ οφ Ν446βν βονδ ιν 2007 βψ τηε Φεδεραλ Γοϖερνµεντ το φινανχε δοµεστιχ δεβτ.

•

Α 13.5βν χονϖερτιβλε βονδ ισσυεδ βψ Αχχεσσ Βανκ ιν 2006.

•

Τηε λαυνχη βψ τηε Λαγοσ Στατε Γοϖερνµεντ οφ α Ν275βν Βονδ ιν 2008 το αιδ τρανσφορµατιον οφ τηε Στατε ιντο α µεγα

χιτψ.
•

Τηε προποσεδ ισσυε οφ α 20 ψεαρ Βονδ βψ τηε Φεδεραλ Γοϖερνµεντ το φινανχε ιτσ δεφιχιτ βυδγετ ιν 2009.

Challenges
Despite its immense potentials, the domestic bond market is still in its infancy. The volume of transactions in the market is a minute
part of the global market valued at over $50 trillion. Impediments which have stalled its development include:
•

Α λιµιτεδ διϖερσιτψ οφ ινϖεστορ βασε − πρεσεντλψ, τηε µαϕορ µαρκετ πλαψερσ αρε λιµιτεδ το Βανκσ, ∆ισχουντ Ηουσεσ

ανδ Πενσιον Φυνδ Αδµινιστρατορσ.
•

Φλοατινγ οφ Γοϖερνµεντ βονδσ εξπεριενχε βυρεαυχρατιχ δελαψσ. Φορ ινστανχε, τηε λεγαλ ρεθυιρεµεντ τηατ αν

Ιρρεϖοχαβλε Στανδινγ Παψµεντ Ορδερ µυστ βε ισσυεδ βψ τηε Αχχουνταντ Γενεραλ οφ τηε Φεδερατιον ιν ρεσπεχτ οφ εϖερψ βονδ
ισσυε, βεφορε αν αππλιχατιον ισ γραντεδ χρεατεσ α βοττλενεχκ.
•

Χορπορατε βονδσ δο νοτ ενϕοψ ταξ εξεµπτιονσ ασ Γοϖερνµεντ βονδσ, ρεσυλτινγ ιν τηε σµαλλ περχενταγε ισσυεδ. Τηε

ΒΜΣΧ ιν 2008 ρεχοµµενδεδ α 10 ψεαρ ινχοµε ταξ εξεµπτιον ον χορπορατε βονδσ το τηε Νατιοναλ Ασσεµβλψ ιν ψεαρ 2008, το
ενχουραγε γροωτη.
•

Α χοστλψ ισσυανχε προχεσσ Τηε Σεχυριτιεσ ανδ Εξχηανγε Χοµµισσιον, Νιγεριαν Στοχκ Εξχηανγε ανδ οτηερ ρεγυλατορψ

βοδιεσ χηαργε ηιγη φεεσ φορ ραισινγ δεβτ χαπιταλ. Τηυσ, χοµπανιεσ ωιτη ρελεϖαντ χρεδιτ ρατινγσ το σαϖε χοστσ, γο το τηε
Ευροδολλαρ µαρκετσ φορ βονδ φλοτατιονσ. Φορ ινστανχε, ΓΤ Βανκ ιν 2007 ραισεδ ∃350µ ιν τηε ιντερνατιοναλ µαρκετ ωιτη α
φιϖε−ψεαρ βονδ ισσυε. Χυρρεντλψ, τρανσαχτιον φεεσ αρε βεινγ ρεϖιεωεδ το µοτιϖατε χορπορατε εντιτιεσ το σεεκ φινανχινγ φροµ
τηε δοµεστιχ µαρκετ.
•

Ινφραστρυχτυρε φορ τραδινγ ιν βονδσ ισ ιναδεθυατε. Βονδσ αρε χυρρεντλψ τραδεδ ον τηε Στοχκ Εξχηανγε ανδ οϖερ τηε

χουντερ. Τηε ΒΜΣΧ ισ αδϖοχατινγ φορ τηε ιµπλεµεντατιον οφ αν αυτοµατεδ ΙΤ βονδ αυχτιονινγ ανδ ελεχτρονιχ τραδινγ πλατφορµ
το φυλλψ ρεϖιταλισε τηε Νιγεριαν βονδ µαρκετ.
Conclusion
In the wake of the global crisis and the volatility of the Nigerian Stock market, will the bond market become a refuge for investors?
Time will tell!
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