29 Eylül 2014

Hazine İhaleleri Raporu
Hazine Müsteşarlığı bugün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 4.54 milyar TL borçlandı.
Bugün düzenlenen 2 ayrı ihale ile toplam 2 milyar 523.3 milyon TL borçlanılırken, ihaleler öncesinde
kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 2 milyar 21.5 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 4 milyar 544.7 milyon TL’ye ulaştı.
Yurtiçi piyasaların Hazine ihalelerine odaklandığı günde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 9.98 puana kadar
yükselerek son 5 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.
5 Yıl Vadeli Tahvil İhalesi
10 Temmuz 2019 itfa tarihli sabit kuponlu devlet
tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 876.9
milyon TL satış yapıldı. Maksimum bileşik faiz
%9.98 olurken; ihalede nominal teklif 1 milyar
992.1 milyon TL oldu ve nominal satış 901 milyon
TL olarak gerçekleşti. İhalede talebin karşılanma
oranı %45 oldu.
10 Yıl Vadeli TÜFE’ye Endeksli Tahvil İhalesi
18 Eylül 2024 itfa tarihli TÜFE’ye endeksli devlet
tahvilinin ilk kez ihraç edildiği ihalede net 1 milyar
646.3 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 413 milyon TL teklif gelirken, nominal
satış 1 milyar 656 milyon olarak gerçekleşti. İhalede talebin karşılanma oranı %48 oldu.
ROT Satışlar
Bugün düzenlenen iki ihale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara toplam 2 milyar 21.5 milyon TL ROT satış yapıldı.
5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde kamuya 130 milyon TL, piyasa yapıcılara 1 milyar 12.1 milyon
TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı 2 milyar 891.7 milyon TL oldu.
10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde ise kamuya satış yapılmazken, piyasa yapıcılara 879.4 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı 43 milyar 971.5 milyon TL oldu.
Hazine 1 Ekim tarihinde toplam 12 milyar 208 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak.

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.

