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• Merkez Bankası’na Yeni Yıl Hediyesi  
• Sanayi Strateji Belgesi Açıklandı  

Piyasa Yorumu 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

Dünya borsalarında son haftalardaki sert yükseli� sonrasında yorulma 
i�aretleri görüyoruz. Wall Street beklentilerden iyi gelen i�sizlik ba�vurusu 
verilerine ra�men Per�embe günü kar satı�larıyla geriledi. Avrupa borsaları 
borç yükü fazla olan �irketlerdeki satı�lar nedeniyle parçalı bulutlu bir resim 
çiziyor. Asya borsaları bugün yayınlanacak ABD istihdam verileri öncesinde  
yatay bir e�ilim izliyor. 

�MKB global piyasaları yenmeye devam ediyor. Geli�mekte olan 
piyasalardaki %0.5 kayıba ra�men �MKB-100 dün %0.7 yükselerek 69,000 
seviyesine yakla�tı. Enerji sektörü hisseleri ve özellikle Tüpra� günün en çok 
kazandıran hisseleri oldu. Tahvil piyasasında son haftalarda ya�anan 
yükseli� sonrasında kar satı�ları görüldü. Merkez Bankası’nın beklenti 
anketinde kredibilite açı�ında görülen daralmaya ra�men gösterge bononun 
faizi 5bp artarak %6.95’e  yükseldi. 

Bugün Türkiye piyasalarında hafif satıcılı bir seyir görebiliriz. Bankalar arası 
ilk i�lemlerde gösterge bononun faizi 3bp artarak %6.98’e yükseldi. Türk 
lirası dolara kar�ı hafif de�er kaybıyla güne 1.5570 seviyesinde ba�ladı. 
Borsanın ABD ve Asya borsalarındaki satı�larla güne kayıplarla ba�lamasını 
bekliyoruz. 

Haberler & Makro Ekonomi 

• Fırat Elektrik Da�ıtım’ın devri dün gerçekle�ti 

�irket Haberleri  

Sektörel Haberler 

Ajanda 

Bank Asya bireysel emeklilik ve hayat sigortası �irketi 
kuruyor.  

� ASYAB TI:

TAV Havalimanları 2010 traifk verilerini açıkladı � TAVHL TI:

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi, Alarko GYO’ya ait olan 
Maslak Arazisinin �mar Planını De�i�tirdi -  Olumsuz 

� ALARK TI:

CC�'in ortaklarından Özgörkey Holding hisse satı�ı için 
MKK'ya ba�vurdu 

� CCOLA TI:

Piyasalarda Bugün
7 Ocak 2011

MSCI Sektör Endeksleri En �yi / Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
Donanım-Yaz. 0.4% Temel Tüketim -0.8%
Yarı iletkenler 0.2% Finansal -0.8%
Teknoloji 0.0% Elektrik -0.6%
�laç&Biotek. 0.0% Kamu hizm. -0.6%
Sanayi -0.1% Ta�ımacılık -0.5%

IMBK-100 En �yi / En Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
DYHOL 5% KONYA -8%
GLYHO 5% NTHOL -2%
HURGZ 4% GUBRF -2%
ANELE 4% GOLTS -2%
KOZAA 4% EGGUB -2%

IMKB-100  ��lem Hacmi En Yüksek 5 �irket
Kodu Kapanı� 1 Gün � Hac. (TL mn)
ISCTR 5.82 0.34% 240
DYHOL 2.14 5.42% 228
GARAN 8.26 0.73% 227
DOHOL 1.18 1.72% 214
EKGYO 2.24 -0.88% 175

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 69,311 0.7% 2.4%

��lem Hacmi TL mn 4,263 -2% 43%
MSCI EM Endeksi 1155 -0.5% 2.5%

TRLIBOR, 3 Ay% 6.89 0.2 baz -57.9 baz
Gösterge Tahvil 6.95 5.0 baz -72 baz
Eurobond -2030 5.62 4.3 baz 35.5 baz

US$/TRY 1.5476 0.01% 4.3%
EUR/TRY 2.0298 -0.89% -0.9%
IMKB 2010T F/K 13.36
IMKB 2011T F/K 12.02

Yurtiçi Ajanda
10/01/2011 Sanayi Üretim Endeksi-Kasım 2010 (Piyasa medyan 

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

5,7 milyar dolar)
17/01/2011 Tüketici Güven Endeksi-Aralık 2010 
17/01/2011 Hanehalkı ��gücü Anketi-Ekim 2010
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Yurtdı�ı Ajanda Tahm. Önc.
07/01/2011 JPN:Yabancıların Japon Tahvil Alımları
 JPN:Yabancıların Japon Hisse Senetleri 

Alımları
 JPN:Japon Yabancı Tahvil Alımları
 JPN:Japon Yabancı Hisse Senedi 

Alımları
 ALM:�hracat SA (MoM) % 0.90 -1.10
 ALM:�thalat SA (MoM) % 2.00 0.30
 ALM:Cari �� lemler Dengesi (Euro) 15,5B 11,7B
 ALM:Perakende Satı� lar             (MoM) % 1.00 2.30
 ALM:Perakende Satı� lar             (YoY) % 2.70 -0.70
 ALM:Ticaret Dengesi 15,0B 14,2B
 FRN:Ticaret Dengesi (Euro) -3431
 AVR:Euro Bölgesi GDP s.a. (QoQ) % 0.40 0.40
 AVR:Euro Bölgesi GDP s.a.       (YoY) % 1.90 1.90
 AVR:Euro Bölgesi Hanehalkı Tüketim 

Harcamaları (QoQ) % 0.30 0.30
 AVR:Euro Bölgesi Toplam Sabit Sermaye 

(QoQ) % 0.00 0.00
 AVR:Euro Bölgesi Hükümet Harcamaları    

(QoQ) % 0.40 0.40
 AVR:Euro Bölgesi ��sizlik Oranı % 10.10 10.10
 BRZ:IBGE Enflasyonu IPCA    (YoY) % 5.89 5.63
 ALM:Sanayi Üretimi MoM (sa) % -0.20 2.90
 ABD:Tarımdı�ı �stihdam De�i� imi 140K 39K
 ABD:�malat Sektörü �stihdam De�i� imi 0K -13K
 ABD:��sizlik Oranı % 9.70 9.80
 ABD:Tüketici Kredileri $0,5B $3,4B

Ajanda 

Fırat Elektrik Da�ıtım’ın devri dün gerçekle�ti 
Fırat Elektrik Da�ıtım’ın Aksa Elektrik Da�ıtım ve Satı� (Aksa Enerji’nin karde� �irketi) �irketine devri dün gerçekle�ti. �irket 
Fırat Elektrik Da�ıtım bölgesinin ihalesini 230.5 milyon dolara kazanmı�tı.   

Sektörel Haberler 



 3 

  

Haberler & Makro Ekonomi 

Merkez Bankası’na Yeni Yıl Hediyesi  
  
Merkez Bankası (MB) yılın ilk beklenti anketini açıkladı. Genel resim MB’nin beklenti cephesinde yeni yıla iyi bir ba�langıç 
yaptı�ına i�aret ediyor. Anketin genelinde enflasyon beklentileri gerilerken kredibilite açı�ı daralıyor. Öte yandan faiz arttırım 
beklentilerinin de geriledi�i görülüyor.  
  
12 aylık TÜFE beklentileri %6,95 seviyesinden %6,42 seviyesine geriledi (mod ise %7 seviyesinden %6,5’e dü�tü). Öte 
yandan 24 aylık TÜFE beklentileri ise %6,44 seviyesinden %6,12 seviyesine dü�tü (mod ise yarım puan dü�erek %6 
seviyesine geriledi). Beklentilerimizle uyumlu �ekilde enflasyon beklentilerinin sakin ve a�a�ı yönlü seyirlerini sürdürdüklerini 
görüyoruz.  

 
 

Risk göstergeleri ise  son dönemde gözlenen dü�ü� e�ilimlerini koruyamıyor. Risk göstergelerinde gözlenen sınırlı yükseli�ler 
önümüzdeki dönem  enflasyon beklentilerindeki dü�ü� e�iliminin sürdürülebilirli�i adına tehdit olu�turabilir.  Ancak risk göster-
geleri halen ortalama medyanlarının altındaki seyirlerini sürdürüyorlar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katılımcıların 2011 yılı adına büyüme beklentilerinde de�i�im gözlenmiyor. 2010 yılı enflasyonunun MB’nin hedefinin altında 
kalmasının ardından katılımcılar önümüzdeki 3 aylık dönemde ortalama 50 baz puanlık faiz indirimi bekliyorlar. Öte yandan 
önümüzdeki  12 aylık dönem için faiz beklentisi ortalama 100 baz puan civarında.  
 
Anketin genelinde görülen olumlu hava beklentiler ile hedef arasındaki açı�ı gösteren kredibilite açı�ı 2011 yılı için 1,19 puan 
seviyesinde bulunuyor. Bu rakam bir önceki anket döneminde 1,47 seviyesindeydi. Kredibilite açı�ının dü�mesi MB adına 

olumlu bir gösterge.  
 

  Hedef 
TÜFE 

beklentileri* 
Kredibilite 

Açı�ı 

2011 5.5 6.69 1.19 

2012 5 6.28 1.28 

*Son iki anket dönemi uygun ortalamalarının ortalaması 
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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.  

Beklentilerin hali hazırda bulundu�u dü�ük seviyeler MB’nin dü�ük faiz senaryosunu destekliyor.  Ancak orta vadeli enflasyon 
beklentilerinin “miyop” yapısını not etmekte fayda oldu�unu dü�ünüyoruz. Orta vadeli beklentilerin aylık TÜFE 
gerçekle�melerinden etkilenmeleri bizi geçici ve yanıltıcı bir iyimserli�e yönlendirebilir . Yıllık enflasyon rakamının  2011 
yılının ilk çeyre�inde baz yılı ve gıda fiyatlarında görülecek a�a�ı yönlü düzeltme ile %4’ün altına geldi�ini görmek sürpriz 
olmayacaktır. 2011 yılı içerisinde emtia ve enerji cephesi enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı olu�turabilir. Yönetilen/
yönlendirilen fiyatlar cephesi yıllık enflasyon üzerinde belirleyici olacaktır.   

 
Merkez Bankası Beklenti Anketi Sonuçları 

   2010 Aralık 2. Yarı Ocak 1. Yarı 
TÜFE (Aylık) 0.39 0.59 
TÜFE (Gelecek 12 Ay) 6.95 6.42 
TÜFE (Gelecek 24 Ay) 6.44 6.12 
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (ay sonu) 6.50 6.29 
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (gelecek 3 ay) 6.34 6.08 
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (gelecek 12 ay) 7.27 7.07 
Dolar Kuru (Yıl Sonu) 1.530 1.550 
Dolar Kuru (gelecek 12 ay) 1.540 1.550 
Cari açık (yıl sonu) -42,381 -46,938 
GSYH Büyüme Oranı (2011) 4.9 5.0 
GSYH Büyüme Oranı (2012) - 4.9 
* Rakamlar uygun ortalama beklentilerdir  

  �
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�irket Haberleri 

Bank Asya bireysel emeklilik ve hayat sigortası �irketi kuruyor. 
Bankanın Yönetim Kurulu, Asya Emeklilik ve Hayat A.� unvanı ve 20 
milyon TL sermaye ile kurulacak �irketin sermayesine %94,6 oranında 
i�tirak edilmesi yönünde karar aldı. �irket faiz getirili enstrümanlar dı�ında 
bireysel emeklilik yatırımı yapma imkanı veren üçüncü isim olacak. Bank 
Asya �ubeleri do�al olarak bu ürünlerin satı� ve pazarlamasını sa�layarak 
önümüzdeki dönemde yeni bir komisyon geliri alanı yaratmı� olacak. 
hatırlanaca�ı gibi Türkiye Finans, geçen yıl Nisan ayında Garanti Emeklilik 
ile faize duyarlı kesim için ilk emeklilik ürününü piyasaya sunmu�tu. 
Albaraka Turk de Ekim ayında Anadolu Hayat ile birlikte yine bu alana 
yönelik ilk fonunu kurdu. Faiz getirisi olmayan enstrümanlara yatırım yapan 
emeklilik fonları henüz çok yeni. Garanti Emeklilik’in yönetti�i fon 
büyüklü�ü 7,5 milyon TL ve tamamı GES’lere yatırılmı�. Anadolu Hayat’ın 
yönetti�i fon büyüklü�ü henüz 0,5 milyon TL düzeyinde ve GES haricinde 
yakla�ık %15 hisse senedi yatırımı da içeriyor. Her iki fonun da ileride 
emtia ve yurtdı�ında ihraç edilen faizsiz borçlanma enstrümanlarına yatırım 
yapma fikri mevcut. Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi tartı�masız 
büyüme ve karlılık sunacak olan bir i� modeli. Di�er yandan kurulum ve 
yeni sözle�me giderlerinin kar�ılanabilmesi için belirli bir ölçe�e ula�mak 
�art. Her yeni katılımcının �irket tarafından karlılı�a geçmesi be� yıl gibi bir 
süre alabiliyor.  

TAV Havalimanları 2010 traifk verilerini açıkladı 
2010’da toplam trafik 47,3 milyon olan beklentimize paralel olarak %13 
büyümeyle 47,6 milyon olarak açıklandı. Dı� hatlar trafi�i %14 büyüyerek 
29,3 milyon olurken iç hatlar da %11 artarak 18,2 milyon oldu. Türkiye’deki 
havalimanlarında trafik DHM� verilerine paralel seyretti. �stanbul Atatürk’te 
toplam trafik geçen seneye göre %8 büyüyerek 32,3 olan yıllık tahminimize 
paralel 32,1 milyon oldu. Dı� hat ve iç hat trafi�i sırasıyla 20,3 milyon ve 
11,8 milyon ile 20,2 milyon ve 12,1 milyon olan beklentimizle örtü�tü. Yine 
Esenbo�a’da trafik geçen seneye göre %28 büyüdü ve 7,8 milyon yolcuya 
ula�tı (�� Yatırım tahmini: 7,5 milyon). �zmir dı� hatlar ise beklentimizle 
çakı�arak 2,1 milyon olarak açıklandı. �zmir’de trafik 2010 yılında %28 artı� 
gösterdi. Sadece Aralık ayında �zmir dı� hatlar trafi�i %17 daraldı, di�er 
havaalanlarında ise büyüme rakamları neredeyse yatay seyretti. Türkiye 
dı�ındaki havaalanlarından Tunus 3,9 milyon yolcuyla beklentimizle 
örtü�tü, geçti�imiz yılda traifk %4 büyüdü. Di�er havaalanlarında ise çift 
rakamlı büyüme devam etti. Genelde sonuçların beklentimize paralel 
oldu�unu söyleyebiliriz. 

(ALARK, Hedef: 3.98TL, Potansiyel: 6%, SAT) 
�stanbul Büyük�ehir Belediyesi, Alarko GYO’ya ait olan Maslak 
Arazisinin �mar Planını De�i�tirdi -  Kısmen Olumsuz 

KAP’a yapılan açıklamaya gore, Alarko GYO’nun Maslak’taki arazisi, 
belediye meclisinin aldı�ı son karar do�rultusunda “transfer merkezi” 
olmaktan çıkarıldı. De�i�iklik ile �irket yüksek bina yapma ve benzeri 
imtiyazlarını kaybedecektir. Alarko GYO, bu arazide 450 yataklı otel ve 
çevresinde konumlanacak e�lence merkezi, alı�veri� merkezleri ve kiraya 
verilecek büyük apartmanlar (160 adet) in�a edece�i bir proje planlıyordu. 
�irket, kararın iptali ve imar de�i�ikli�i için ba�vuruda bulunaca�ını 
açıkladı. Alarko GYO’nun holdingin toplam net aktif de�eri içerisindeki 
payının %10 oldu�unu hatırlatalım. ALARK ve ALGYO hisseleri için 
kısmen negatif. 

ASYAB TI AL 21% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 3.05 3.70
PD, mn 2,745 3,330
HAO PD, mn 1,400 1,698
(x) 2010T 2011T
F/K 10.60 8.15
PD/DD 1.40 1.21
PD/Mevduat   
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 38.5 51.1
End.Gör.Perf. % -6.3 2.3

TAVHL TI TUT 8% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 7.76 8.40
PD, mn 2,819 3,052
HAO PD, mn 1,099 1,190
(x) 2010T 2011T
F/K 24.06 20.90
PD/DD 2.91 2.91
FD/FAVÖK 11.68 10.55
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 3.7 4.2
End.Gör.Perf. % 3.0 -1.2

ALARK TI SAT 6% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 3.75 3.98
PD, mn 838 889
HAO PD, mn 218 231
(x) 2010T 2011T
F/K 12.39  
PD/DD   
FD/FAVÖK 7.07  
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 4.0 8.9
End.Gör.Perf. % 5.6 -3.7

Asya Katılım Bankası bsengonul@isyatirim.com.tr

TAV Holding ihomris@isyatirim.com.tr

Alarko Holding                bdinckoc@isyatirim.com.tr

kdoganay@isyatirim.com.tr
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�irket Haberleri 

CC�'in ortaklarından Özgörkey Holding hisse satı�ı için MKK'ya 
ba�vurdu 
 
Coca Cola �çecek'in ortaklarından Özgörkey Holding, �irketin borsada 
i�lem  görmeyen yakla�ık 2.54 milyon nominal hissesinin borsada satı�a 
konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kurulu�u'na (MKK)  ba�vurdu. 
Kayıt edilen tutar �irketin ödenmi� sermayesinin %1’ne, halka çık kısmının 
ise %4.06’sına tekabül ediyor. 

CCOLA TI SAT -6% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 20.15 19.00
PD, mn 5,126 4,833
HAO PD, mn 1,230 1,160
(x) 2010T 2011T
F/K 26.30 17.23
PD/DD 3.55 2.90
FD/FAVÖK 13.72 11.68
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 0.8 0.4
End.Gör.Perf. % -5.4 -5.9

Coca-Cola �çecek A.� esuner@isyatirim.com.tr
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% TL Verim Egrisi

Bono Kuponlu Kuponsuz

2 3 yr 4 yr 5 yr
1

0.0

1.0

2.0 Mil TL Gunluk Hacim
FRN Kuponlu

Kuponsuz Bono

0 2-5 yrs

04/12*

Gosterge Hacim: 1764.5mil TL

Döviz Piyasası Verileri
06/01/2011 �tibari ile Kapanı� Günlük Yıliçi
Dolar 1.5529 -0.53 -0.57
Euro 2.0233 0.66 1.91
Euro/Dolar 1.3029 -1.18 -7.98
Sepet 1.7881 0.14 -3.15
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 

TRYCZK

HUF

KZT

PLNRON

RUBUAH

ZAR

CNY
INR

ARP

BRL

-1.4%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

Dolara Kar�ı Günlük Performans(%)

Döviz Piyasası 

• TL Per�embe günü hem USD hem de EUR kar�ısında de�er kazancı ile 
açıldı. USD/TL güne 1,5450’nin altında ba�larken TL sepet 1,79’un 
altında açıldı. Sabah saatlerinde dü�en EUR/USD ile USD/TL 1,55’in 
üzerine çıktı. ABD açılı�ı sonrası EUR/USD’nin tekrar 1,31’in üzerine 
çıkmasıyla USD/TL günü 1,5460 seviyesinde tamamladı. USD/TL 
günbboyu 1,5431-1,5507 bandında i�lem gördü. TL günü Çar�amba 
Türkiye kapanı�ına göre USD kar�ısında %0,43, EUR kar�ısında %0,61 
ve sepet kar�ısında %0,53 de�er kazancı ile tamamladı.  

• ABD tarımdı�ı istihdam verisi öncesi USD genel olarak de�er 
kazanmaya devam ediyor. EUR/USD paritesi 1,30 seviyesinin altına 
gerilerken USD/TL 1,55 seviyesinin üzerinde açıldı. TL sepette ise 
önemli bir de�i�iklik görülmüyor. Tarım dı�ı istihdam verisi piyasalar 
tarafından dikkatle izlenecek. Çar�amba günü açıklanan özel sektör 
istihdam verisi sonrası USD kazançlarını arttırmı�tı. Bugün açıklanacak 
verinin de beklenenden iyi gelmesi durumunda USD güçlü seyrini 
devam ettirebilir. Hafta boyunca TL di�er geli�mekte olan ülke para 
birimlerinden daha iyi performans gösterdi. Küresel piyasalarda ciddi bir 
bozulma olmaması durumunda TL’nin sepet kar�ısında kazançlarını 
arttıraca�ı yönündeki görü�ümüzü koruyoruz.  

Tahvil ve Bono Piyasası 

• Tahvil ve bono piyasasında geçti�imiz son iki günkü kazançların 
ardından, bugün hafif satı� gözlendi. Hacimlerin ortalamanın üzerinde 
seyretti�i günde, ba�lıca i�lem gösterge kıymetteydi. Bugün yayınlanan 
TCMB beklenti anketi olumlu bir resim çizdi. Kısa ve uzun vadede 
enflasyon beklentilerin azalı� gözlendi. Ancak beklenti anketinin 
piyasayı ve TÜFE endeksli kıymetleri hareket ettirici bir etkisi olmadı. 
Gösterge kıymetin getirisi gün içerisinde, %6,79-% 7,09 bandı içerisinde 
i�lem gördü ve günü 5 bp yukarıda %6,95 bile�ikten kapattı. 

• Hazine’nin önümüzdeki hafta yo�un bir ihale programı bulunuyor. 
Hazine Pazartesi günü yeni gösterge kıymet olan 22 ay vadeli iskontolu 
kymetin ihalesini gerçekle�tirecek. Salı günü ise Hazine 7 yıl vadeli 
de�i�ken fazili kıymet ile 9 yıl vadeli sabit kuponlu kıymeti yeniden ihraç 
edecek. 

• Gösterge kıymette bu sabah geçen kotasyonlar 6.98% bile�ik faiz 
seviyesinde bulunuyor.  

Eurotahvil Piyasası 

• Çar�amba günü New York seansında yataya yakın seyrin etkisinde 
geli�mekte olan ülke eurotahvilleri güne yatay seviyelerden ba�ladı. 
Euro Bölgesinden ve Avrupa ülkelerin ’den gelecek verileri öncesinde 
yatırımcılar kararsız oldu�undan piyasalar net yönü bulmaktan zorlandı. 
Açıklanan verileri arasında Euro Bölgesi Üretim ve Ekonomik güven 
endeksleri bekledi�inden iyi gelmesi Tüketici Güvenin ise beklentileri 
kar�ılanmaması ve Perakende Satı�ları beklenenden dü�ük gelmesi 
satı� baskısı yaratmasa da piyasalarda tedirginli�i arttırdı. Çeli�kili 
gelen Avrupa datası yatırımcılara net sinyal vermedi�inden dolayı 
geli�mekte olan ülke eurotahillerinde fazla fiyat hareketlili�i ya�anmadı. 
Euro Bölgesinden gelen verileri ardında beklentileri nerdeyse 5 kart 
a�an ve artan yurtdı�ı talebi kaynaklı olan Almanya Fabrika Sipari�leri 
hisse senedi piyasalarında hızlı yükseli�lere neden olurken geli�mekte 
olan ülke eurotahvilleri üzerine fazla etki yaratmadı. Ancak dün %2,85 
rekor seviyelere gerileyen Alman 10 yıllık tahvilleri bugün iyi gelen bu 
veri etkisinde %2,98’a yükseldi.  

• Türk eurotahvilleri güne yatay seviyelerden ba�ladı ve Avrupa’dan 
gelen olumsuz haber akı�ı etkisinde Londra seansı orta vadeli 
kıymetlerde $0,50; uzun vadeli kıymetlerde $1 yakın de�er kayıplarıyla 
sonlandırdı. Türkiye 2030 vadeli gösterge eurotahvili günü $0,75 
kayıpla $171,75’ten sonlandırdı. �irket tahvillerinde yataya yakın hafif 
satı�lar gözlemlendi. ABD tahvil faizlerinin %3.50 seviyelerini görmesi, 
Yunanistan’ın borçlarını geri ödeyemeyece�ine yönelik dedikodular (her 
ne kadar sonra Yunanistan yetkilileri yalanlasa da) ve Portekiz’in 
ihalesini haftaya ertelemesi piyasalarda satı� baskısı yarattı. ABD tahvil 
faizleri bugün tekrar %3.44 seviyesine gerilese de burada %3.50’nin de 
üzerine hızlı bir artı� tahviller üzerinde bir miktar baskı yaratacaktır. 
Yine de piyasalarda çok ciddi bir geri çekilme ya�anmadı�ı sürece Türk 
�irket tahvil seviyelerinde istikrar korunabilir.  
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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
TRB200711T14 20/07/11 6 m 12 m 4,292 1 3 96.819 6.15 6.24 6.24 7.51 7.17 0.52 0.004 0.50
TRB120111T10 12/01/11 6 m 6 m 1,803 0 38 7.55 7.55 6.97 0.01 0.002 0.01

Iskontolu Tahviller
TRT080812T26 08/08/12 19 m 21 m 13,412 1,765 8,499 89.890 7.09 6.95 5 -18 6.88 7.88 7.48 1.53 0.031 1.28

TRT250412T11 25/04/12 16 m 21 m 14,278 230 938 91.831 6.85 6.78 1 -18 6.70 7.89 7.49 1.26 0.016 1.10
TRT020211T11 02/02/11 1 m 22 m 14,510 84 559 99.576 5.76 5.92 -9 -32 5.92 7.55 6.99 0.07 0.011 0.07

Sabit Getirili Tahviller
TRT150120T16 15/01/20 9 y 10 y 5,760 103 1,050 113.400 8.36 8.53 2 -12 8.41 9.14 8.68 5.84 0.002 6.81
TRT070312T14 07/03/12 14 m 5 y 9,565 20 68 110.600 6.41 6.51 -13 -25 6.51 8.39 7.42 1.03 0.163 1.20

TRT170615T16 17/06/15 4.4 y 5 y 8,514 17 127 108.900 7.61 7.75 -6 -33 7.70 8.58 8.25 3.61 0.002 3.92

Konv.
PVBP 
* 100

3 ay 
Ort. 
(%)

Dur.Dü�ük 
(%)

Yüksek 
(%)

Son I�l. 
Goren 
Fiyat

Basit 
Oran 
(%)

Bile�. 
Oran 
(%)

Get 
Fark 1g 

(bp)

Get. 
Fark Hft 

(bp)

3 ay BantDola�ım. 
Miktar  
(M il TL)

Günlük 
Hacim 
(M il TL)

Haftalık 
Hacim     
(M il TL)

Enstruman �tfa Tarihi Vade
Orij. 

Vade

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. 


