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04 Mart 2014 Salı

HAZİNE 4 MART İHALELERİ
Hazine bugünkü ihalelerde ROT dahil toplam 8.7 milyar TL borçlandı. 3 ihale ile 3 milyar 801.3 milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara 4 milyar 888.3
milyon TL net ROT satış yapıldı.
Mart ayının ağırlıklı itfası yarın 16.62 milyar TL ile olacak. Borç ödemesi öncesinde dün 6.5 milyar
TL borçlanan Hazine, bugün de beklentilerimiz dahilinde (ATIG ihale beklentisi: 8.5 milyar TL) 8.7
milyar TL borçlandı. Bugün Rusya-Ukrayna gerginliğinin azalması piyasalara olumlu yansırken, Hazine ihaleleri de başarılı geçti. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde faiz oranı beklentilerimiz
paralelinde %11.20’nin üzerinde %11.41 olarak gerçekleşti.
Bugünkü ihalelerde 2 yıl vadeli kağıtta borçlanma maliyetinin yükselmesi (10 yıl vadeli tahvil ihracına göre) kısa vadeli olumsuz risk algısının devam ettiğini gösterdi. 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde maksimum bileşik faiz %11.41 olurken, 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde maksimum bileşik faiz %10.85 oldu.
Bugünkü koşullarda borçlanma maliyetlerinin yükselmesi olağan bir durum olurken, ihaleler öncesinde yapılan ROT satışlarda da görüldüğü gibi, Hazine sabit kuponlu tahvil ihraçlarına ağırlık vermeye çalışıyor. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı ROT satışında talebin %70’i karşılanırken, 10
yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı ROT satışlarında talebin %80’i karşılandı.
Dün ve bugün gerçekleştirdiği 5 ihalenin ardından 15.2 milyar TL borçlanan Hazine, yarın piyasaya
16.66 milyar TL iç borç ödemesi yapacak. Yarınki itfaların öncesinde dün ve bugün gerçekleştirilen
ihaleler piyasalarda dikkatle izlenirken, 18 Mart’ta 16 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı
ile Mart ayı borçlanma programı tamamlanmış olacak.
2 yıl vadeli tahvil ihalesi

24 Şubat 2016 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin
yeniden ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 791.1 milyon TL satış yapıldı. Maksimum bileşik faiz %
11.41 olurken, ihalede nominal teklif 3 milyar 494.2 milyon TL, nominal satış 1 milyar 797.8 milyon
TL olarak gerçekleşti.

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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7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi

11 Kasım 2020 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede 395.4 milyon TL’lik satış yapıldı. İhaleye nominal olarak
916.3 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 401 milyon olarak gerçekleşti.

10 yıl vadeli tahvil ihalesi

27 Eylül 2023 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 614.8 milyon TL satış yapıldı. Maksimum bileşik faiz %10.85 olurken, ihaleye nominal olarak 2 milyar 764.9 milyon TL teklif geldi ve 1 milyar 732.3 milyon TL net satış yapıldı.

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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İhale Tarihi
03.03.2014

2014 Yılı Mart Ayı İhraç Takvimi
Valör Tarihi İtfa Tarihi
Senet Türü
05.03.2014

14.11.2018 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili

Vadesi

İhraç Yöntemi

5 Yıl / 1715 Gün

İhale / Yeniden ihraç

5 Yıl / 1813 Gün

İhale / Yeniden ihraç

2 Yıl /

Gün

İhale / Yeniden ihraç

7 Yıl / 2443 Gün

İhale / Yeniden ihraç

İhale / Yeniden ihraç

6 ayda bir kupon ödemeli
03.03.2014

05.03.2014

20.02.2019 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli

04.03.2014

05.03.2014

24.02.2016 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili

721

6 ayda bir kupon ödemeli
04.03.2014

05.03.2014

11.11.2020 Değişken Faizli Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli

04.03.2014

05.03.2014

27.09.2023 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli

10 Yıl / 3493 Gün

18.03.2014

19.03.2014

15.07.2015 Kuponsuz Devlet Tahvili

16 Ay /

İhale Tarihi
31.03.2014

2014 Yılı Nisan Ayı İhraç Takvimi (1)
Valör Tarihi İtfa Tarihi
Senet Türü
02.04.2014

20.02.2019 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili

483

Gün

Vadesi

İhale / İlk İhraç

İhraç Yöntemi

5 Yıl / 1785 Gün

İhale / Yeniden ihraç

5 Yıl / 1820 Gün

İhale / İlk İhraç

6 ayda bir kupon ödemeli
31.03.2014

02.04.2014

27.03.2019 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli

01.04.2014

02.04.2014

24.02.2016 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili

2 Yıl /

693

Gün

İhale / Yeniden ihraç

7 Yıl / 2415 Gün

İhale / Yeniden ihraç

İhale / İlk İhraç

6 ayda bir kupon ödemeli
01.04.2014

02.04.2014

11.11.2020 Değişken Faizli Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli

01.04.2014

02.04.2014

20.03.2024 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli

10 Yıl / 3640 Gün

08.04.2014

09.04.2014

15.07.2015 Kuponsuz Devlet Tahvili

15 Ay /

İhale Tarihi

2014 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi (1)
Valör Tarihi İtfa Tarihi
Senet Türü

13.05.2014

14.05.2014

15.07.2015 Kuponsuz Devlet Tahvili

20.05.2014

21.05.2014

24.02.2016 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili

462

Gün

İhale / Yeniden ihraç

Vadesi

İhraç Yöntemi

14 Ay /

427

Gün

İhale / Yeniden ihraç

2 Yıl /

644

Gün

İhale / Yeniden ihraç

5 Yıl / 1771 Gün

İhale / Yeniden ihraç

7 Yıl / 2548 Gün

İhale / İlk İhraç

6 ayda bir kupon ödemeli
20.05.2014

21.05.2014

27.03.2019 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli

20.05.2014

21.05.2014

12.05.2021 Değişken Faizli Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli

(1)

20.05.2014

21.05.2014

20.03.2024 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli

10 Yıl / 3591 Gün

İhale / Yeniden ihraç

20.05.2014

21.05.2014

08.05.2024 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili
6 ayda bir kupon ödemeli

10 Yıl / 3640 Gün

İhale / İlk İhraç

2014 Yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncelleneb ilecektir.

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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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.

