5 Ocak 2015

Hazine İhaleleri Değerlendirme
Ocak-Mart dönemine ait iç borçlanma stratejisine göre Hazine Müsteşarlığı Ocak ayında toplam 12.3 milyar TL’lik iç borç
servisine karşılık toplam 10.8 milyar TL’lik iç borçlanma programlıyor. Böylece Hazine iç borcun %87’sini roll-over etmeyi
planlıyor.
7 Ocak tarihinde toplam 8.9 milyar TL’lik iç borç ödemesi öncesinde Hazine 5 ve 6 Ocak tarihlerinde 5 adet tahvil ihracı
gerçekleştirecek.
Hazine bugün düzenlediği iki ihale ile ROT dahil toplam 5.52
milyar TL borçlandı.
2 ihale ile toplam 2 milyar 598.7 milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 2
milyar 918.8 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 5 milyar 517.5 milyon TL’ye ulaştı.
5 Yıl Vadeli Tahvil İhalesi
10 Temmuz 2019 itfa tarihli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli 5 yıl
vadeli tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 733.6
milyon TL satış yapılırken; ortalama basit faiz %7.79, ortalama
bileşik faiz %7.94 oldu. Nominal teklif 3 milyar 208.7 milyon TL
olurken, ihalede nominal satış 1 milyar 626 milyon TL oldu.
İhalede talebin karşılanma oranı %50.68 oldu.
TÜFE’ye Endeksli Tahvil İhalesi
18 Eylül 2024 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli 10 yıl vadeli
TÜFE’ye endeksli tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede net 865.1
milyon TL satış yapıldı. Reel basit faiz %1.89, bileşik faiz %9 oldu.
Nominal teklif 3 milyar 169.2 milyon TL olarak gerçekleşirken,
834 milyon TL nominal satış yapıldı. İhalede talebin karşılanma
oranı %26.31 oldu.
ROT Satışlar
İki ihale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara toplam 2 milyar 918.8 milyon TL ROT satış yapıldı. 5 yıl vadeli sabit
kuponlu tahvil ihalesinde kamuya 271 milyon TL, piyasa yapıcılara 1 milyar 223.6 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı
bankaların net teklif tutarı 5 milyar 562 milyon TL oldu.
10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde ise kamuya 640 milyon, piyasa yapıcılara 784.2 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa
yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 14 milyar 258 milyon TL oldu.
İç Borç Ödemesi
Hazine 7 Ocak 2015 tarihinde toplam 8 milyar 929 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak.

Hazine Müsteşarlığı yarın 3 adet tahvil ihracı gerçekleştirecek.
Yarınki ihalelerde 2 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı ile, 6 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin
yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Tavsiyeler ve Açıklamaları;
Endeks Üzerinde Getiri: Bir hisse için “Endeks Üzerinde Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olmasının beklenildiğini gösterir.
Endeks Altında Getiri: Bir hisse için “Endeks Altında Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin altında olmasının beklenildiğini gösterir.
Endekse Paralel Getiri: Bir hisse için “Endekse Paralel Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksine paralel olmasının beklenildiğini gösterir.
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