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Piyasa Yorumu 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

Dünya borsalarından karı�ık sinyaller gelmeye devam ediyor. ABD 
ekonomisinde büyümenin güçlendi�i yönünde gelen veriler Wall Street’teki 
yükseli�in Çar�amba günü de  devam etmesini sa�ladı. Avrupa borsaları 
yüksek borçlu ülkelerde ya�anan sorunlar nedeniyle kan kaybetmeye devam 
etti. Asya borsaları güçlü ABD ekonomisi ve de�erli doları satın almaya 
devam ediyor.   
 
�MKB dünya borsalarını yenmeye devam ediyor. Geli�mekte olan ülke 
borsalarında ortalama %0.3’lük gerilemeye kar�ı dün �MKB-100 endeksi %
0.9 yükselerek 68,500 seviyesindeki direncini kırdı. Gösterge bononun %6.9 
ile yeni bir  dip yapmasının deste�iyle banka hisseleri borsa geneline göre 
daha iyi performans gösterdi. Hazine’nin dün yaptı�ı 30 yıllık eurobond 
ihracına güçlü talep gelmesi IMKB’nin dünyaya göre ayrı�masında etkili oldu. 
Be� milyar doların üzerinde talep olan ihalede Hazine %6,25 faizle bir milyar 
dolarlık  ihraç gerçekle�tirdi.  
 
Dünya borsalarındaki olumlu havanın da deste�iyle Türkiye piyasalarındaki 
yükseli�in bugün de devam etmesini bekliyoruz.  Yurtiçinde Merkez Bankası 
beklenti anketi dı�ında önemli bir açıklama yok. Yurtdı�ında Almanya’da 
fabrika sipari�leri, ABD’de i�sizlik ba�vurusu verileri izlenecek. Gösterge 
tahvilde kotasyonlar  %6.9 ile düne göre yatay seyrediyor. Türk lirası döviz 
sepetine göre %0.7 yukarıda i�lem görüyor.  

• 2010 yılında elektrik tüketimi yıllık bazda %8 arttı 
• Mevudat faizleri yukarı gidecek.  
• DHM� 2010 trafik verilerini açıkladı 
• Bankacılık sektörü kasım ayında 1.647 milyon TL net kar elde etti.  

�irket Haberleri  

Sektörel Haberler 

Ajanda 

Kardemir, TCDD’nin 20 bin tonluk demiryolu ihalesini 
kazandı – Olumlu 

� KRDMD TI:

Do�an Yayın satı� haberleri hakkında görü�ümüz nötr 
� DYHOL TI:
� HURGZ TI:

Piyasalarda Bugün
6 Ocak 2011

MSCI Sektör Endeksleri En �yi / Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
GYO 0.4% Teknik ekip. -2.0%
Dayanıklı Tük. 0.3% Yarı iletkenler -1.8%
Telekom 0.1% Teknoloji -1.6%
Temel Tüketim -0.1% Sanayi -0.6%
Elektrik -0.2% �laç&Biotek. -0.5%

IMBK-100 En �yi / En Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
HURGZ 13% KONYA -10%
EKGYO 7% KARTN -8%
ISYHO 6% AFYON -4%
YKSGR 5% GOLTS -4%
BANVT 5% IHEVA -4%

IMKB-100  ��lem Hacmi En Yüksek 5 �irket
Kodu Kapanı� 1 Gün � Hac. (TL mn)
EKGYO 2.26 7.11% 409
GARAN 8.20 0.99% 242
DYHOL 2.03 2.01% 222
HURGZ 2.11 13.44% 216
ISCTR 5.80 1.05% 188

MSCI GOÜ Endeksi $ bazında 
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MSCI GOÜ Türkiye End.USD MSCI GOÜ Endeksi

Piyasa Rakamları Kapanı� 1 Gün � 1Ay �
IMKB-100, TL 68,829 0.9% 2.9%

��lem Hacmi TL mn 4,361 3% 13%
MSCI EM Endeksi 1161 -0.3% 3.5%

TRLIBOR, 3 Ay% 6.89 -29.4 baz -58.7 baz
Gösterge Tahvil 6.9 -2.0 baz -74 baz
Eurobond -2030 5.58 5.7 baz 29.7 baz

US$/TRY 1.5474 -0.29% 4.5%
EUR/TRY 2.0481 -1.43% -1.4%
IMKB 2010T F/K 13.30
IMKB 2011T F/K 11.95

Yurtiçi Ajanda
06/01/2011 TCMB Beklenti Anketi (Ocak I. dönem)
10/01/2011 Sanayi Üretim Endeksi-Kasım 2010 (Piyasa medyan 

beklentisi: %7,7, ��  Yatırım beklentisi: %8,6)
11/01/2011 Ödemeler Dengesi-Kasım 2010

• Sanayi Strateji Belgesi Açıklandı  
Haberler & Makro Ekonomi 
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Sektörel Haberler 
2010 yılında elektrik tüketimi yıllık bazda %8 arttı 

2010 yılı elektrik tüketimi geçen senenin aynı dönemine kıyasla %8 artarak 210 milyar kWh olarak gerçekle�ti. Sanayile�me 
ve kentle�medeki artı�a paralel olarak elektrik tüketimindeki kuvvetli artı�ın devam etmesini bekliyoruz. Elektrik üretim 
�irketleri KKO’larını arttıracaklarından dolayı haberin etkisinin elektrik üretim �irketleri için olumlu oldu�unu dü�ünüyoruz.  

Mevudat faizleri yukarı gidecek. Garanti Bankası CEO’su Ergun Özen mevduat munzam kar�ılıklarındaki artı�ın 
bankalaraın kullanaca�ı likiditeyi daraltıp mevduat ve kredi faizlerini yukarı çekece�ini söyledi. Bankaların kredi mevduat 
rasyolarını çok bozmamak adına azalan likiditeyle beraber mevduat toplamaya yönelebilece�ini ve bununla beraber kredi 
faizlerinin yukarı gidebilece�ini vurguladı. Yorum: Önümüzdeki dönemde likiditenin sıkı�masıyla beraber mevduat faizlerinde 
bir baskı olaca�ını kabul etmekle beraber, bankaların kredi büyümesi konusunda dengeli gidece�ini öngörüyoruz. Daha uzun 
vadelere daha yüksek mevduat faiz oranlarını görmemiz olası.  Özellikle kredi büyümesinde çok agresif hareketler olmadı�ı 
takdirde mevduatların do�al büyümesinin piyasada çok yukarı yönlü fiyat baskısı yaratmadan kredi büyümesini 
destekeleyebilece�ini dü�ünüyoruz.  (Kaynak: Radikal)  

DHM� 2010 trafik verilerini açıkladı 

2010’da toplam trafik %20 büyüyerek 103 milyona ula�ırken iç hatlar trafi�i %22,5 büyüyerek 50,5 milyon, dı� hatlar ise %18 
büyüyerek 52,2 milyon yolcuya ula�tı. �stanbul Atatürk’te 2010’da toplam yolcu sayısı Kasım sonuna paralel olarak  %8 
büyüyerek 32 milyon olurken iç hatlar trafi�i %3 büyüyerek 11,8 milyon ve dı� hatlar trafi�i de %11 büyüyerek 20,3 milyon 
oldu. Ankara’da trafik büyümesi Kasım ayı sonuyla neredeyse aynı seyretti. Toplam trafik 2010’da %28 büyüyerek 7,8 milyon 
oldu. �ç hatlar %29 artı�la 6,4 milyon dı� hatlar ise %21 büyüyerek 1,33 milyon oldu. �zmir’de Aralık ayında özellikle dı� hatlar 
trafikteki daralma nedeniyle yıl sonu büyümesi %22’den %20’ye geriledi. Toplam yolcu sayısı 7,5 milyon olurken iç ve dı� 
hatlar trafi�i sırasıyla %18 ve %28 artı�la yılı 5,4 milyon ve 2,1 milyon yolcuda kapattı. Son olarak Sabiha Gökçen’de, 
büyümede yava�lama devam etti, ancak yine de toplam trafik seneyi geçen senenin büyüme rakamı olan %52’nin hayli 
üstünde %71 büyümeyle kapattı. Toplam yolcu sayısı 11 milyona ula�tı. �ç hatlar trafi�i %65 büyüyerek 7,44 milyon olurken 
dı� hatlarda yolcu sayısı %84 arttı ve 3,7 milyon oldu. Genele baktı�ımızda verilerin beklentilerimize paralel geldi�ini 
söyleyebiliriz. 2011’in ba�ında büyümede daralmanın devam edece�ini dü�ünüyoruz. Bununla birlikte Ocak sonu ba�layacak 
yarıyıl tatilinin trafi�e olumlu yansımasını bekliyoruz.  

Yurtdı�ı Ajanda Tahm. Önc.
06/01/2011 BRZ:Araç Satı� ları (YoY) 328473
 BRZ:Araç Üretimi YoY 321084
 BRZ:Araç �hracatları 68065
 �NG:PMI Servis Sektörü Endeksi 52.8 53
 AVR:Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi -10.5 -9.4
 AVR:Euro Bölgesi Ekonomi Güven 105.8 105.3
 AVR:Euro Bölgesi Sanayi Güven Endeksi 2 0.9
 BRZ:FGV Enflasyonu IGP-DI % 0.54 1.58
 AVR:Euro Bölgesi Perakende Satı� lar  0.20 0.50
 AVR:Euro Bölgesi Perakende Satı� lar  2.10 1.80
 ALM:Fabrika Sipari� leri YoY (nsa) % 15.80 17.90
 ALM:Fabrika Sipari� leri MoM (sa) % 1.00 1.60
 ABD:Haftalık ��sizlik Ba�vuruları 405K 388K
 ABD:Devam Eden Ba�vurular 4085K 4128K
 ABD:28 günlük RPX Bile� ik YoY %  -1.86
 ABD:28 günlük RPX Bile� ik Endeks 189.21

Haberler & Makro Ekonomi 
Sanayi Strateji Belgesi Açıklandı  
Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı tarafından hazırlanan Türkiye Sanayi Stratejisi açıklandı. Strateji belgesinin temel amacı Türk 
sanayinin rekabetçi gücünü kamu ve özel sektörün yakın i�birli�i ile arttırmak olarak açıklandı. Belge sekiz ana dalda te�vik 
ve reformları öngörüyor. Belgeye göre önümüzdeki dört yılda yatırım ortamının iyile�tirilmesi, uluslarası ticaretin 
yaygınla�tırılması, beceri ve insan  kayna�ının arttırılması, KOB�’lerin finansman kaynaklarına eri�iminin iyile�tirilmesi, 
firmaların teknolojik geli�imi, altyapı sektörlerinin desteklenmesi, çevre ve bölgesel kalkınmanın te�vik edilmesi sa�lanacak. 
Belgede öngörülen maddeler Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı ve özel sektör i�birli�i ile uygulanacak.  Öte yandan strateji 
çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Mart ayına kadar yasala�masını 
planladıklarını açıkladı. Türkiye’nin sanayi politikası eksikli�i uzun süredir devam ediyordu. Bu açıdan strateji belgesinin 
açıklanmasını olumlu kar�ılıyoruz. Ancak uygulamaları görmeden belge üzerinde yorum yapmak gerçekçi olmayacaktır.  

Ajanda 
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Sektörel Haberler 
Bankacılık sektörü kasım ayında 1.647 milyon TL net kar elde etti. BDDK’nın yayımladı�ı verilere göre sektörün net karı 
önceki aya göre %11 geriledi. Konsolide sektör net karı yılba�ından bu yana yıllık %8,4 büyüme ile 20,4 milyar TL düzeyine 
ula�tı. Sektörün karlılı�ındaki dü�ü�te yabancı bankaların kambiyo zararları etkili olurken kamu ve özel ticari bankaların net 
karındaki dü�ü� önceki aya göre %5 ile sınırlı kaldı. Sonuçta sektörün özsermaye karlılı�ı 211 baz puan dü�erek %15,1 oldu. 
Net faiz marjında 29 baz puan artı�la %4,6 oldu. Kredi mevduat spredi önceki aya göre 13 baz puan daralırken menkul 
kıymet getirilerindeki 95 baz puanlık artı� net faiz marjını destekleyen temel unsur oldu. Faiz dı�ı gelirlerde ise zayıflama var. 
Nedeni önceki yıllara ait takipteki kredi tahsilatlarındaki yava�lama. Sektörün varlık kalitesindeki artı� ise devam ediyor. Aralık 
ayında takipteki kredilerin toplam kredilere oranı %3,73 ile Ocak 2009’dan bu yana en dü�ük seviyeye geriledi. Sektörün 
kredi riski önceki aya göre de�i�mezken geçen ay kamu bankalarında gördü�ümüz risk artı�ının bu ay normalize oldu�unu 
söyleyebiliriz.  
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�irket Haberleri 

Kardemir, TCDD’nin 20 bin tonluk demiryolu ihalesini kazandı – 
Olumlu 
 
KAP’a yapılan açıklamaya göre, Kardemir TCDD’nin 20 bin tonluk 
demiryolu ihalesini kazandı. Fakat, ihalenin ne kadara verildi�i henüz 
açıklanamadı. 
 
Hatırlatalım, Ula�tırma Bakanlı�ı mevcut demiryolu hattı uzunlu�unu 
2023’e kadar iki katına çıkarmayı planlıyor. Kardemir ise, TCDD’nin en 
büyük demiryolu tedarikçilerinden bir tanesi ve son 7 yılda devlete 200bin 
ton ray satı�ında bulundu. �irket’in mevcut ray üretim kapasitesi 400bin ton 
ve 2010 sonunda 80 bin ton üretim yapması bekleniyor. Bu yüzden, �irket 
için bu ihale haberi pozitif. 

Do�an Yayın satı� haberleri hakkında görü�ümüz nötr 
 
Reuters’ın haberine göre, TPG, KKR ve Time Warner Do�an Yayın’ın 
medya varlık satı�larıyla ilgilenen taraflar olurken, Hürriyet dı�ındaki 
varlıkların minimum de�eri 1,6 ila 1,8 milyar dolar olarak belirlendi. Do�an 
Medya dün Yavuz Semerci’nin de Habertürk gazetesindeki yazısında yer 
verdi�i haberi do�rulamazken, Reuters da haberin kayna�ını açıklamadı.  
 
Do�an Medya’nın mevcut piyasa de�eri 1,3 milyar dolar. Hürriyet’in piyasa 
de�eri ise 666 milyon dolar. Do�an Medya’nın Hürriyet’teki %67’lik payı 
dü�üldü�ünde ve Do�an Yayın’ın borcuna göre ayarlandı�ında kalan 
toplam de�erin yukarıda belirtilen aralıktan çok da uzak olmadı�ını 
görüyoruz. Verilen kısıtlı bilgiye dayalı olarak, e�er do�ruysa, ba�langıç 
fiyatı mevcut piyasa de�erine yakın gözüküyor. Bu arada yeni RTÜK 
kanunu tasarısı TBMM Genel Kurulu’nun gündemine dün alındı, yakın 
zaman önce piyasalarda kanunun yürürlü�e geçmesinin Haziran’da 
yapılacak genel seçimlerden sonraya kalaca�ı konu�uluyordu.  Tasarıda 
geçen önemli maddelerden biri Türkiye’de medya varlı�ına sahip 
�irketlerde yabancı payını %50’ye çıkarırken, e�er �irket Türkiye’de 
yerle�ik ise bu oran daha da yüksek olabilir. 
 
Kanal D’nin yukarıda bahsedilen paket içinde yer alıp almadı�ı henüz 
bilinmiyor ancak TV kanalları arasında %23 ile en yüksek reklam pazar 
payına sahip olan Kanal D için 2011 yılında yakla�ık 172 milyon TL FAVÖK 
öngörüyoruz. Buradan gidildi�inde ve 11x FD/FAVÖK çarpanı kullanılarak, 
Kanal D üzerinde borç da bulunmadı�ı varsayıldı�ında, �irketin de�erini 
yakla�ık olarak 1,2 milyar dolar olarak hesaplayabiliriz. 
 
Yine Reuters’ın haberine göre, Goldman Sachs Hürriyet için ba�ka bir satı� 
prosedürü ba�lattı. Buna göre ilk teklifler 1 �ubat’a kadar yapılacak. 
Hürriyet için hedef fiyatımız 2,08TL . �irket �u anda 2,04TL’de dünkü 
kapanı� fiyatının %9 üzerinde i�lem görüyor.  

KRDMD TI G.G  Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 0.77  
PD, mn 463  
HAO PD, mn 408  
(x) 2010T 2011T
F/K -51.11  
PD/DD   
FD/FAVÖK 17.08  
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 19.0 29.3
End.Gör.Perf. % 10.0 -2.8

DYHOL TI Ö.Y   
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 2.03  
PD, mn 2,030  
HAO PD, mn 365  
(x) 2010T 2011T
F/K -26.76 27.59
PD/DD 1.93 1.34
FD/FAVÖK 15.40 8.51
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 53.8 66.6
End.Gör.Perf. % 12.7 -0.7

HURGZ TI TUT -2% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 2.11 2.08
PD, mn 1,165 1,146
HAO PD, mn 245 241
(x) 2010T 2011T
F/K 50.00 16.97
PD/DD 1.10 1.07
FD/FAVÖK 10.41 8.66
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 19.8 50.0
End.Gör.Perf. % 19.9 11.2

Kardemir bdinckoc@isyatirim.com.tr

Do�an Yayın                   ihomris@isyatirim.com.tr

Hürriyet                      

 

 



 5 

  

6.5

6.7

6.9

7.1

7.3

7.5
% TL Verim Egrisi

Bono Kuponlu Kuponsuz

2 3 yr 4 yr 5 yr
1

0.0

1.0

2.0

3.0 Mil TL Gunluk Hacim
FRN Kuponlu
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Gosterge Hacim: 2391.8mil TL

Döviz Piyasası Verileri
05/01/2011 �tibari ile Kapanı� Günlük Yıliçi
Dolar 1.5447 0.11 -0.05
Euro 2.0366 1.09 1.25
Euro/Dolar 1.3184 -0.97 -6.88
Sepet 1.7907 0.67 -3.02
Kaynak: Bloomberg

De�i�im (%)

Para Birimleri: Türkiye: TRY, Çek Cum.: CZK, Macaristan:HUF, 
Kazakistan:KZT, Polonya:PLN, Romanya:RON,  Rusya:RUB, 
Ukrayna:UAH, G.Afrika :ZAR, Çin:CNY, Hindistan:INR, Arjantin:ARP, 
Brezilya:BRL 

TRY

CZK

HUF

KZT PLN

RON

RUB
UAHZAR

CNY

INR

ARP

BRL-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

Dolara Kar�ı Günlük Performans(%)

Döviz Piyasası 

• Dü�en EUR’ya ra�men TL Çar�amba günü USD kar�ısında de�er 
kazancı ile açıldı. TL sepet 1,80’nin altına gerilerken USD/TL 1,5440 
seviyesinde güne ba�ladı. Sabah saatlerinde USD/TL 1,54’ün altını test 
etti ancak EUR’daki dü�ü�ün devamı ile tekrar yükseldi. ABD açılı�ı 
öncesi beklenenden iyi gelen ABD özel sektör istihdam verisi sonrası 
USD’nin genel olarak de�er kazanması ile USD/TL 1,55’in üzerine 
yükseldi. ABD açılı�ı sonrası USD/TL günü 1,5530 seviyesinde 
tamamladı. USD/TL güniçinde 1,5395-1,5534 bandında i�lem gördü. TL 
günü Salı Türkiye kapanı�ına göre USD kar�ısında %0,47 de�er kaybı, 
EUR kar�ısında %1,29 ve sepet kar�ısında %0,54 de�er kazancı ile 
tamamladı.  

• Beklenenden oldukça güçlü gelen ABD özel sektör istihdam verisi 
sonrası USD güçlü seyrini sürdürüyor. EUR/USD paritesi 1,32 
seviyesinin altında tutunurken TL güne de�er kazancı ile ba�ladı. USD/
TL 1,5450 seviyesinin altında, TL sepet ise 1,79’un altında açıldı. Genel 
olarak geli�mekte olan ülke para birimlerinin güne de�er kazançları ile 
ba�ladı�ı görülüyor. Temelde TL’nin sepet bazında kısa vadede halen 
de�er kazanabilece�i yönündeki görü�ümüzü koruyoruz. USD/TL için 
gün içi i�lem bandı beklentimiz 1,5350-1,5550.  

Tahvil ve Bono Piyasası 

• Tahvil ve bono piyasasındaki pozitif hava dünde, Türkiye’nin kredi 
notunun yükseltilme spekülasyonları ve bu ay gerçekle�ebilecek olası 
bir faiz indirimi söylentileriyle birlikte, devam etti. Yabancı yatırımcıların 
piyasada bir hayli aktif oldukları günde, gösterge kıymet ve e�rinin kısa 
tarafında kazançlar devam etti ve tüm gün hacimler yüksekti. Gösterge 
kıymet gün içerisinde geni� bir bant içerisinde i�lem gördü ve sabah 
saatlerinde kazançlar kaydederken, kapanı�a do�ru kar satı�ları 
gözlendi. Gösterge kıymetin getirisi gün içerisinde, %6,79-% 6,94 bandı 
içerisinde i�lem gördü ve günü 2 bp a�a�ıda %6,90 bile�ikten kapattı 

• Gösterge kıymette bu sabah geçen kotasyonlar 6.89% bile�ik faiz 
seviyesinde bulunuyor.  

Eurotahvil Piyasası 

• Salı günü ABD ‘de açıklanan FED tutanaklarında ekonomik büyüme ve 
istihdama yönelik olumsuz yorumlar geli�mekte olan ülke eurotahvillerin 
yatay seviyelerden güne ba�lamasına neden oldu. Sabah saatlerinde 
Irish Independent  gazetesinde �sviçre Merkez Bankası  2011-2025 
arası vadelerdeki  �rlanda bonolarını teminat olarak kabul etmeyece�ini 
haberler sorunlu olan Avrupa ülkelerin bonolarında satı�lara yol açtı. 
Almanya hedefledi�i 5 milyarın altında 3,9 milyarlık olarak gerçekle�ti�i 
10 yıllık bono satı�ına iyi talep geldi�ini gördük, bid-to-cover oranı 1,6 
oldu (önceki ihalede bu oran 1,2). Fed tarafından olumsuz sinyalleri 
alan yatırımcılar Avrupa’dan da gelen tedirgin haberlerden sonra 
güvenilir olarak kabul edilen Alman ve ABD bonolara yöneldi�ini 
gördük. Alman 10 yıllık hazine tahvilleri bugün 4 bps daralarak %
2,85’ten i�lem gördü; Alman ve Yunan bonolarının spreadi ise önceki 
dönemde gördü�ümüz rekorları tazeledi ve 974 bps ula�tı. 2011 yılında 
Avrupa’nın yüksek borcu yükü olan ülkelerin tarafından ilk bono ihalesi 
Portekiz’den geldi. Portekiz planladı�ı 500 milyonluk 6 aylık bono satı�ı 
önceki döneme göre daha yüksek %3,686’dan yaptı; önceki bono satı�ı 
Eylül’de %2,045’ten gerçekle�ti. Piyasa genelinde risk i�tahında 
daralma oldu�u günde 10 yıllık ABD hazine tahvillerin getirileri de %
3,30 altına dü�tü. 

• Dün Hazine 2011 Borçlanma Programı kapsamında, 2041 vadeli USD 
cinsi eurotahvil ihracında bulundu. Hazine %6,25 getiri seviyesiyle, 
benzer vadedeki 2041 kıymetinin piyasa getirisinin hafif üzerinde, 1 
milyar USD borçlandı.  
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Burada yer alan bilgiler �� Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmı�tır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 
yatırım danı�manlı�ı kapsamında de�ildir. Yatırım danı�manlı�ı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim �irketleri, mevduat kabul etmeyen 
bankalar ile mü�teri arasında imzalanacak yatırım danı�manlı�ı sözle�mesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, 
yorum ve tavsiyede bulunanların ki�isel görü�lerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak 
yorumlanmamalıdır. Bu görü�ler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 
dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do�urmayabilir. 

 Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve do�ru oldu�u garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin de�i�tirilebilir. Tüm veriler, �� 
Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından güvenilir oldu�una inanılan kaynaklardan alınmı�tır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya 
çıkabilecek hatalardan �� Yatırım Menkul De�erler A.�. sorumlu de�ildir. 

En Çok ��lem Görenler 

Hazine Bonoları
TRB120111T10 12/01/11 0 m 6 m 1,803 0 39 99.893 5.59 5.75 -66 5.75 7.55 6.98 0.02 0.002 0.02
TRB090311T13 09/03/11 6 m 6 m 2,011 0 1 7.42 7.42 7.01 0.16 0.003 0.17

Iskontolu Tahviller
TRT080812T26 08/08/12 19 m 21 m 13,412 2,392 7,199 89.939 7.04 6.90 -2 -25 6.88 7.88 7.50 1.54 0.032 1.29

TRT250412T11 25/04/12 16 m 21 m 14,278 239 971 91.826 6.84 6.77 -2 -29 6.70 7.89 7.51 1.26 0.016 1.10
TRT020211T11 02/02/11 1 m 22 m 14,510 157 564 99.569 5.85 6.01 -42 -42 6.01 7.55 7.01 0.07 0.011 0.07

Sabit Getirili Tahviller
TRT150120T16 15/01/20 9 y 10 y 5,760 388 1,231 113.500 8.34 8.51 4 -19 8.41 9.14 8.69 5.85 0.002 6.82
TRT100413T17 10/04/13 2.3 y 3 y 7,903 74 92 106.200 7.02 7.21 -6 -36 7.21 8.20 7.78 1.96 0.000 2.15

TRT170615T16 17/06/15 4.4 y 5 y 8,514 35 119 108.700 7.66 7.81 11 -39 7.70 8.58 8.27 3.61 0.002 3.92

Dola�ım. 
Miktar  
(M il TL)

Günlük 
Hacim 
(M il TL)

Haftalık 
Hacim     
(M il TL)

Enstruman �tfa Tarihi Vade
Orij. 

Vade

Son I�l. 
Goren 
Fiyat

Basit 
Oran 
(%)

Bile�. 
Oran 
(%)

Get 
Fark 1g 

(bp)

Get. 
Fark Hft 

(bp)

3 ay Bant 3 ay 
Ort. 
(%)

Dur.Dü�ük 
(%)

Yüksek 
(%)

Konv.
PVBP 
* 100

ÖNER�LER�M�Z 

Tahvil ve Bono Piyasası: 

• 15-01-2020 Sabit kuponlu kıymet: Uzun vadeli kıymetlerin di�er 
kıymetlere ve fonlama maliyetlerine göre bulundukları seviyelerin hala 
cazip oldu�unu dü�ünüyoruz, bu nedenle bu kıymetlerde alım 
öneriyoruz.  

• Mevduat: Kısa vadeli kıymetlerin getirilerinin gerilemesi nedeni ile 
mevduatın kısa vadede kalmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih 
edilmesi gerekti�ini dü�ünüyoruz. MB’nin 2011’in Mayıs ayında faiz 
artı�larına ba�layaca�ı dü�üncemizi koruyoruz. 

Eurotahvil Piyasası: 

• %7,50 14-Tem-2017 USD (TUT): Likiditesi artmı� olan bu kıymet 
benzer vadelere göre daha cazip getiri sunuyor. Bu nedenle bu 
kıymette alım öneriyoruz. 

• %7,50 7-Kasım-2019 USD (TUT): Önümüzdeki dönemde USD bazlı 
eurotahviller arasında 2017 - 2021 vadeleri arasındaki kıymetlerin daha 
iyi bir performans sergileyece�ini dü�ünüyoruz. 


