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Türk Lirası Referans Faiz Oranı’na dayalı banka dışı ilk ihracı Deniz Leasing gerçekleştirdi
Deniz Leasing, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde
banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu. Deniz Leasing’in bugün (16 Eylül 2019) ihraç
edeceği 150 milyon TL olarak planlanan bono ihracına beklenenin üzerinde talep gelirken karşılanan talep
miktarı 250 milyon TL oldu.
İhraç işlemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Cem Önenç, Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Normal Emirler Pazarı en derin faiz piyasası ve buna
dayalı olarak belirlenen TLREF’in referans faiz olarak öneminin daha da artacağına inançlarının tam olduğunu
belirtti. Önenç, bu ihraç ile Borsa İstanbul’un kullanıma sunduğu Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ve
endeksin, yatırımcılar tarafından çok ilgi gördüğünü ve daha yaygın bir kullanım alanı bulmaya başladığının bir
göstergesi olduğunu ifade etti.
21 yıllık sektör tecrübesi, ödenmiş sermaye ve aktif büyüklüğü ile sektöründe bir çok ilke imza atan Deniz
Leasing, bu alanda da bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Deniz Leasing’in bugün (16 Eylül 2019) ihraç edeceği 150
milyon TL olarak planlanan bono ihracına beklenenin üzerinde talep gelirken karşılanan talep miktarı 250 milyon
TL olarak gerçekleşti.
116 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli olarak ihraç edilen finansman bonosunun yıllık basit ek getirisi
referans getirinin 40 baz puan üzerinde oldu.
17 Haziran 2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başlanan Türk Lirası Gecelik
Referans Faiz Oranı (TLREF); finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde
dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı
ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştu.
DenizBank Hakkında
DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın
alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katılan
bankanın hisseleri, 28 Eylül 2012’de Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’a, 31 Temmuz 2019 itibarıyla ise yine
bölgesinin en büyük kuruluşları arasında yer alan Emirates NBD’ye devroldu.
Farklı finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmayı hedefleyen DenizBank
Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 749 şubesi ile 14 bine yakın
çalışanı; beş yerli ve üç uluslararası finansal iştiraki, altı yerli finansal olmayan iştiraki ve Bahreyn’de bir şubesi
bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing,
DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz
Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
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