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HAZİNE İHALELERİ
Hazine yarın gerçekleştireceği iç borç ödemesi öncesinde bugün 3 adet tahvil ihracı gerçekleştirdi.
31 Ocak’ta Şubat-Nisan İç Borçlanma Stratejisini açıklayan Hazine Müsteşarlığı; Şubat ayında toplam 15.6
milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 13.7 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı programlamıştır. 15.6
milyarlık itfaya karşılık, 13.7 milyar TL borçlanacağını açıklayan Hazine, Şubat’ta iç borcun %87.82’sini roll
etmiş oldu. Bu programlama dahilinde ilk tahvil ihracı 18.02.2014 tarihinde yapılmış ve Hazine ROT dahil
toplam 1.02 milyar TL borçlanmıştır. Sonrasında dün gerçekleştirilen 2 ihale ile Hazine’nin ROT dahil toplam
satış tutarı 5 milyar 670.5 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Hazine yarın 11 milyar 957 milyon TL’si piyasaya, 2 milyar 161 milyon TL’si kamu kurumlarına olmak üzere
toplam 14 milyar 117 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak.
25 Şubat İhaleleri ve Yorumlarımız
Dün geç saatlerde yaşanan siyasi gerginliğin beklenen sonucu Hazine’nin iç borçlanmasına da yansıdı. Piyasa talebinin TÜFEX’de yoğunlaştığı görüldü. Yeni benchmark’a (24.02.2016) gelen teklifin düşüklüğü bizi
olumsuz düşünmeye sevk etti.
Hazine bugün düzenlediği 3 ihalede ROT dahil toplam 5.7 milyar TL borçlandı.
3 ihalede 2 milyar 492.3 milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 3 milyar 180.9 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 5 milyar 673.5
milyon TL’ye ulaştı.

2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili
İhale tarihi : 25.02.2014
Valör Tarihi : 26.02.2014
İtfa Tarihi : 24.02.2016
Vade : 2 Yıl (728 Gün)
Senet Tanımı : Sabit Kuponlu Devlet Tahvili
Kupon : 6 ayda bir % 5,35 kupon ödemeli
İhraç Tipi : İlk İhraç
ISIN Kodu : TRT240216T10
24 Şubat 2016 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracında
net 716.8 milyon TL satış yapıldı. Ortalama basit faiz %10.88, ortalama bileşik faiz %11.18, minimum bileşik
faiz %10.99, maksimum bileşik faiz %11.26 oldu. ihalede nominal teklif 1 milyar 737.7 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede nominal satış 719.1 milyon TL, ortalama minimum fiyat 99.545, ortalama fiyat 99.677 TL
oldu. 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde kamuya satış yapılmazken, piyasa yapıcılara 752 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 74.4 milyon TL oldu. Ihale öncesinde tahminimiz
olan 11.25% bileşik’in sadece 0.01% üzerinde gelen ihale piyasadaki likidite problemini ve kısa vadeli faizlerdeki yukarı yönlü risk algısını tamamen yansıtmakta. Mart ayının ilk haftasında da aşağıda okuyacağınız üzere ciddi bir borçlanma takvimi ile karşı karşıya olan Hazine’de kısa vadeli faizlerde yön yukarı gibi
gözükmekte.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili
İhale tarihi : 25.02.2014
Valör Tarihi : 26.02.2014
İtfa Tarihi : 20.02.2019
Vade : 5 Yıl (1820 Gün)
Senet Tanımı : TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili
Kupon : 6 ayda bir % 1,75 reel kupon ödemeli
İhraç Tipi : İlk İhraç
ISIN Kodu : TRT200219T11
20 Şubat 2019 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracında
net 1 milyar 57.2 milyon TL’lik satış yapıldı. Ortalama reel faiz %3.35, reel faiz %3.38, minimum reel faiz %3.29,
maksimum reel faiz %3.41 oldu. ihaleye nominal olarak 3 milyar 493.4 milyon TL teklif gelirken, nominal 1 milyar 50 milyon olarak gerçekleşti. İhalede minimum fiyat 100.541 TL, ortalama fiyat 100.689 TL oldu. 5 yıl vadeli
TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde ise 461 milyon, piyasa yapıcılarına 756 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 30 milyar 241.8 milyon TL oldu. Dün de beklediğimiz gibi sabah ki ihale raporumuzda yazdığımız üzere kısa vadeli faiz riskini almak istemeyen ama Türkiye riskini severek alan ağırlıklı yerel
yatırımcının yüksek talep gösterdiği 5 yıllık TÜFEX Hazine adına günü kurtaran ihale oldu. Algının kısa vadede
değişeceğini beklemiyoruz.

10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili
İhale tarihi : 25.02.2014
Valör Tarihi : 26.02.2014
İtfa Tarihi : 27.09.2023
Vade : 10 Yıl (3500 Gün)
Senet Tanımı : Sabit Kuponlu Devlet Tahvili
Kupon : 6 ayda bir % 4,40 kupon ödemeli
İhraç Tipi : Yeniden İhraç
ISIN Kodu : TRT270923T11
27 Eylül 2013 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç
ihalesinde net 718.6 milyon TL satış yapıldı. Ortalama basit faiz %10.34, ortalama bileşik faiz %10.61, minimum
bileşik faiz %10.55, maksimum bileşik faiz %10.63 oldu. ihalede nominal teklif 2 milyar 165.3 milyon TL olarak
gerçekleşti. İhalede nominal satış 763.5 milyon TL, ortalama minimum fiyat 93.985, ortalama fiyat 94.116 TL
oldu. 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ise ROT’ya kamuya 600 milyon, piyasa yapıcılarına 611.9 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 874.1 milyon TL oldu. ROT’ta Piyasa Yapıcısı
olan bankaların tekliflerinin yüzde 70’nin karşılanmış olması Hazine’nin bu vadede borçlanmaya ne kadar arzulu
olduğunu göstermekte.
Mart ayında da Borçlanma Programı Yoğun
Yoğun bir borçlanma takviminde olan Hazine Müsteşarlığı Mart ayında da toplam 19.2 milyar TL’lik iç borç ödemesine karşılık, 16.9 milyar TL’lik iç borçlanma programlamakta olup, iç borcun %88.02’sini roll etmeyi planlamaktadır. Mart ayının ilk tahvil ihracı 03.03.2014’te iki ihale ile gerçekleştirilecek olup, 05.03.2014 tarihinde
toplam 16.6 milyar TL’lik iç borç ödemesi yapılacak.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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