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HAZİNE İHALESİ
Hazine bugün 921.3 milyon TL borçlandığı
ihale ile birlikte Haziran ayı borçlanma
programını tamamlamış oldu.
Hazine
bugün
gerçekleştirdiği
tahvil
ihalesinde %8.37 ortalama bileşik faizle 511.8
milyon TL borçlandı. Ortalama bileşik faiz
%8.37 olurken, ihaleler öncesinde piyasa
yapıcılara yapılan 409.5 milyon TL net ROT
satışlarla birlikte Hazine’nin bugünkü toplam
satış tutarı 921.3 milyon TL’ye ulaştı.
Bugün gerçekleşen ihalede 19 Ağustos 2015 itfa tarihli ve 14 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk
ihracı gerçekleştirildi. Maksimum bileşik faiz %8.43 olurken, ihaleye nominal olarak 1 milyar
830.2 milyon TL teklif geldi ve nominal satış 563.3 milyon olarak gerçekleşti. İhalede talebin
karşılanma oranı %30 oldu.
ROT Satışlar
Hazine, ihale öncesinde piyasa yapıcılara 409.5 milyon TL ROT satış yaptı. İhalede kamuya satış yapılmazken, piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı 1 milyar 365 milyon TL oldu.
(Bid/Cover: %30)
Hazine yarın piyasaya 3 milyar 183 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak.
İhale Sonrası Değerlendirmelerimiz
Hazine bu ay planladığından 1 milyar TL az borçlanmış oldu. Bu durum önümüzdeki aylarda
borçlanma maliyetlerinin düşme beklentisi olarak algılanabilir.
Yurtiçi piyasalardaki olumlu görünümün sürmesi ve faiz indirim beklentisinin şu anki fiyatlara
yansımış olması nedeniyle gösterge tahvil faizi %8.50’nin altına gevşedi. 24 Haziran’da yapılacak olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının beklentilerimiz dahilinde 100-150 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı ile gösterge kağıtta direnç seviyemizi %8.50 bileşikten %8’e çektik.
Aynı zamanda yerel seçimler öncesinde piyasalarda yaşanan olumsuz görünümün ardından,
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi ortamın daha sakin olması da piyasalardaki iyimserliği
destekler nitelikte. Sonuç olarak yurtiçinde seçimler öncesi siyasi tansiyonun sakin olması
ve Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentilerinin artması tahvil piyasasına da olumlu
yansıyor.

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.

