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HAZİNE İHALELERİ
Hazine yarın yapacağı 4.16 milyar TL’lik iç borç ödemesi öncesinde bugün düzenlediği ihaleler ile
piyasadan 904.7 milyon TL borçlandı.
Seçimler sonrasında TL varlıklardaki olumlu havanın sürmesi Hazine ihalelerinin başarılı geçmesine
katkı sağlıyor. Aynı zamanda 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizinin 10 yıllık tahvil faizinin altına inmesi de kısa vadeli risk algısının azaldığına işaret ediyor. (Grafik 1)
Hazine Müsteşarlığı 31 Mart ve 1 Nisan’da düzenlemiş olduğu tahvil ihalelerinde piyasalardaki uygun koşulların da katkısıyla 2 Nisan’da ödeyeceği iç borcun tamamını borçlanmıştı. Hazine 31
Mart’ta gerçekleştirdiği ihale ile ROT dahil toplam 4.83 milyar TL borçlanmıştı. 1 Nisan’daki ihalelerde ise ROT dahil toplam 7.17 milyar TL borçlanıldı. İhaleler öncesinde yazmış olduğumuz raporda yurtiçinde gözlenen olumlu havayı dikkate aldığımızda Hazine’nin bu tarihlerde beklenenden
daha fazla borçlanabileceğiniz belirtmiştik. Hazine 2 Nisan’da yapılacak 11.31 milyar TL’lik iç borç
ödemesine karşılık; 31 Mart ve 1 Nisan’da gerçekleştirdiği ihalelerle toplam 12 milyar TL borçlandı.
Hazine bugün düzenlediği 15 ay vadeli kuponsuz tahvil ihalesinde %9.96 ortalama bileşik faizle
554.9 milyon TL borçlandı.
15 Temmuz 2015 itfa tarihli tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede ortalama bileşik faiz %9.96 oldu.
İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 349.8 milyon TL net ROT satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 904.7 milyon TL’ye ulaştı.
Ortalama basit faiz %10.09, ortalama bileşik faiz %9.96, minimum bileşik faiz %9.90, maksimum
bileşik faiz %9.97 oldu. İhaleye nominal olarak 2 milyar 107.8 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 626 milyon olarak gerçekleşti.
Hazine yarın 4 milyar 160 milyon TL tutarında iç borç ödemesi yapacak.
Grafik 1: 2 ve 10 Yıl Vadeli Gösterge Tahvil Faizi

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.

