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1 Nisan 2014

HAZİNE İHALELERİ
Hazine bugün düzenlediği 3 ihale ile ROT dahil
toplam 7.2 milyar TL borçlandı.
3 ihalede 2 milyar 726.2 milyon TL borçlanıldı.
İhaleler öncesi kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 4 milyar 452.5 milyon TL net ROT
satışlarla birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 7
milyar 178.7 milyon TL’ye ulaştı.
2 Yıl Vadeli Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi
24 Şubat 2016 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin
yeniden ihraç edildiği ihalede net 775.5 milyon TL
satış yapıldı. Ortalama basit faiz %10.42, ortalama
bileşik faiz %10.69, minimum bileşik faiz %10.69,
maximum bileşik faiz %10.69 oldu. ihalede nominal teklif 2 milyar 664.2 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede nominal satış 1 milyar 180 milyon
TL, ortalama minimum fiyat 101.480, ortalama
fiyat 101.485 TL oldu.
Değişken Faizli Tahvil İhalesi
11 Kasım 2020 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli 5 yıl vadeli değişken faizli tahvilin ilk kez ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 170.9 milyon TL
satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar
876.2 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1
milyar 180 milyon olarak gerçekleşti. İhalede minimum fiyat 99.123 TL, ortalama fiyat 99.231 TL
oldu.
10 Yıl Vadeli Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi
20 Mart 2024 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk
kez ihraç edildiği ihalede net 779.8 milyon TL satış
yapıldı. Ortalama basit faiz %10.09, ortalama bileşik faiz %10.34, minimum bileşik faiz %10.34, minimum bileşik faiz %10.28, maksimum bileşik faiz
%10.37 oldu. İhalede nominal teklif 1 milyar 771.4
milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede nominal satış
765 milyon TL, ortalama minimum fiyat 101.750,
ortalama fiyat 101.939 TL oldu.
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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
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ROT SATIŞLAR
Bugün düzenlenen 3 ihale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara toplam 4 milyar
452.5 milyon TL ROT satış yapıldı. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde kamuya 183 milyon TL, piyasa yapıcılara 743 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı 2 milyar 476.5 milyon TL oldu.
7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde kamuya 1 milyar 500 milyon, piyasa yapıcılara 777.1
milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı 7 milyar 771 milyon TL oldu.
10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde kamuya 700 milyon TL, piyasa yapıcılara 549.4 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı 1 milyar 831.2 milyon TL oldu.
Dün ve Bugün Gerçekleştirilen İhaleler ve Yorumumuz
Hazine dün gerçekleştirdiği ihale ile ROT dahil toplam 4.83 milyar TL borçlanmıştı. Bugünkü
ihalelerde ise ROT dahil toplam 7.17 milyar TL borçlanıldı. Dün yazmış olduğumuz raporda
yurtiçinde gözlenen olumlu havayı dikkate aldığımızda Hazine’nin bugün beklenenden daha
fazla borçlanabileceğiniz belirtmiştik. Hazine yarın yapılacak 11.31 milyar TL’lik iç borç ödemesine karşılık; dün ve bugün gerçekleştirdiği ihalelerle toplam 12 milyar TL borçlandı.
Hazine Müsteşarlığı yarın 11 milyar 319 milyon TL iç borç ödemesi yapacak.
Hazine Müsteşarlığı Nisan ayında toplam 16.4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam
13.7 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı programlıyor. Böylelikle Hazine toplam iç borcun %
83.5’ini roll etmeyi planlıyor.
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