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• �TO Ocak Ayı Ücretliler Geçinme Endeksi- Olumlu Sürprizi Beklerken 
• T�M Ocak Ayı �hracat Rakamları Açıklandı 
• Tüketici Güveni Dalgalı Seyredecek 

Piyasa Yorumu 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

Dünya borsaları beklentilerden daha iyi gelen ABD ve Çin üretim verilerinin  
deste�iyle yükselmeye devam  ediyor. Dow Jones Haziran 2008 tarihinden 
bu yana ilk kez 1200 seviyesini geçti. Benzer �ekilde CAC-40 ve DAX 
endeksleri 2008 yılından bu yana gördükleri en yüksek seviyelere ula�tılar. 
Risk i�tahındaki arrtı�a paralel MSCI dünya endeksi %1.7 yükselirken, ABD 
bonoları  ve dolar de�er kaybetti.  
 
IMKB dün son dört haftadaki  en güçlü yükseli�i gerçekle�tirerek 28 
Ocak’taki kayıplarını büyük oranda geri aldı. �MKB-100 endeksi banka, GYO, 
sigorta ve elektrik  sektörü hisselerinin önderli�inde %2.4 yükseldi. 
Beklentilerden dü�ük gelen ITO enflasyon rakamları gösterge bonoda 7bp 
gerileme sa�ladı. Türk lirası uzun zamandan beri ilk defa geli�meklte olan 
ülke paralarına göre daha iyi performans sa�ladı.  
 
Piyasalardaki olumlu havanın bugün de devam etmesini bekliyoruz. �MKB-
100’ün  Asya borsalarındaki yükselil�in verdi�i destekle 65,400 seviyesindeki 
direncini kırması bekleniyor. Bugün ABD’de MBA �potek Ba�vurusu ve 
Avrupa’da Üretici Fiyatları verileri açıklanacak. Yurtiçinde piyasalar yarın 
açıklanacak olan TÜ�K enflasyon verisine odaklanacak. Tahvil piyasasında 
ilk i�lemlerde gösterge bono düne göre yatay seyrediyor.  Türk lirası güne 
düne göre hafif güçlenerek ba�ladı.  

Haberler & Makro Ekonomi 

�irket Haberleri  

Ajanda 

Prim üretimi halen zayıf � AKGRT TI:

Anadolu Sigorta Aralık ayında 201 milyon TL brüt prim 
üretimi gerçekle�tirdi 

� ANSGR TI:

Piyasalarda Bugün
2 �ubat 2011

MSCI Sektör Endeksleri En �yi / Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
Enerji 2.3% Donanım-Yaz. -0.6%
Telekom 1.3% GYO -0.1%
Dayanıklı Tük. 1.1% Sa�lık 0.0%
Temel Tüketim 0.9% �laç&Biotek. 0.1%
Finansal 0.7% Sanayi 0.1%

IMBK-100 En �yi / En Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
BJKAS 10% TAVHL -2%
ISFIN 6% FENER -1%
MGROS 5% EKGYO -1%
TSPOR 5% PTOFS -1%
RHEAG 5% GOLDS 0%

IMKB-100  ��lem Hacmi En Yüksek 5 �irket
Kodu Kapanı� 1 Gün � Hac. (TL mn)
GARAN 7.30 2.24% 351
EKGYO 2.81 -1.06% 301
ISCTR 5.26 4.37% 254
BJKAS 13.25 9.50% 130
DYHOL 2.07 4.55% 129

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 64,823 2.4% -5.0%

��lem Hacmi TL mn 3,300 -3% -22%
MSCI EM Endeksi 1131 1.0% -2.9%

TRLIBOR, 3 Ay% 7.44 12.5 baz 25.6 baz
Gösterge Tahvil 8.16 -7.0 baz 124 baz
Eurobond -2030 5.89 -20.0 baz 37.1 baz

US$/TRY 1.5890 -1.11% 2.4%
EUR/TRY 2.1834 -0.52% -0.5%
IMKB 2011T F/K 10.43
IMKB 2012T F/K 9.29

Yurtiçi Ajanda
03/02/2011

TÜFE ve ÜFE-Ocak (��  Yatırım Beklentisi TÜFE: 0,35%, ÜFE: 
1,7%, Piyasa ortalama beklenti TÜFE: 0,29%, ÜFE: %1,05)

03/02/2011 Vodafone Group çeyrek bazında mali tablo açıklaması
08/02/2011 TTKOM 2010 mali tablo açıklaması (��  Yatırım net kar 

beklentisi: 2,59 milyar TL, piyasa beklentisi: 2,43 milyar TL)
08/02/2011 Sanayi Üretimi-Aralık 2010
08/02/2011 TCMB Beklenti Anketi (�ubat I. dönem)
Yurtdı�ı Ajanda Tahm. Önc.
02/02/2011 ABD:ABC Tüketici Güven Endeksi -44
 ABD:Yerli Araç Satı� ları 9,55M 9,46M
 ABD:Toplam Araç Satı� ları 12,60M 12,53M
 JPN:Para Tabanı (YoY) %  7.00
 BRZ:FIPE Tüketici Fiyat Endeksi - Aylık % 1.18 0.54
 �NG:PMI �n�aat Endeksi 49.5 49.1
 AVR:Euro Bölgesi PPI            (MoM) % 0.70 0.30
 AVR:Euro Bölgesi PPI            (YoY) % 5.20 4.50
 BRZ:Sanayi Üretimi MoM (sa) % 0.80 -0.10
 BRZ:Sanayi Üretimi    (YoY) % 5.30 5.30
 ABD:MBA Mortgage Ba�vuruları  %  -12.90
 ABD:Challenger ��ten Çıkarma Oranları  -29.00
 ABD:ADP ��gücü De�i� imi 150K 297K
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Haberler & Makro Ekonomi 

�TO Ocak Ayı Ücretliler Geçinme Endeksi- Olumlu Sürprizi Beklerken 
�stanbul Ticaret Odası (�TO) tarafından açıklanan Ücretliler Geçinme Endeksi’ne göre Ocak ayında �stanbul’da fiyatlar aylık 
bazda %1,01 geriledi. Geçen sene aynı dönemde fiyatların aylık bazda %2,59 arttı�ı hatırlandı�ında, aylık bazdaki farklılık 
daha çarpıcı hale geliyor.  
 
Alt kalemlere bakıldı�ında giyim cephesinde fiyat dü�ü�lerinin aylık rakamı a�a�ı çekti�i görülüyor. Öte yandan, TÜ�K 
endeksi ile ili�kisi yüksek olan gıda alt grubunun geçen seneye oranla aylık bazda yükseli�inin sınırlı olması de olumlu bir 
sürpriz için kapıyı açık bırakıyor.  
 
�TO rakamlarında görülen olumlu resim Per�embe günü açıklanacak olan ulusal enflasyon rakamları için beklentileri a�a�ı 
çekecektir. Yılın ilk çeyre�inde yıllık TÜFE’de yüksek baz yılı etkisiyle ciddi dü�ü�ler bekledi�imizi daha önce not etmi�tik. 
Ocak ayı TÜFE gerçekle�melerinin beklenenden dü�ük gelmesi yıllık TÜFE rakamlarındaki dü�ü�ü destekleyecek ve 
enflasyon beklentilerini a�a�ı çekecektir. 
 
Aylık TÜFE ve ÜFE beklentilerimiz sırasıyla %0,35 ve %1,7 seviyelerinde. Aynı rakamlar için piyasa beklentileri ise sırasıyla 
%0,29 ve %1,05. Dünkü �TO rakamları Per�embe günü açıklanacak olan TÜFE rakamlarında olası bir a�a�ı yönlü sürpriz 
beklentilerini kuvvetlenecektir.  
 
T�M Ocak Ayı �hracat Rakamları Açıklandı 
Türkiye �hracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %23 
artarak 9,7 milyar dolar seviyesinde gerçekle�ti. Böylece son 12 aylık döneme baktı�ımızda ihracat rakamının bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla %13,4 artarak 116 milyar dolar seviyesine yükseldi�ini görüyoruz.   
  
Detaylara baktı�ımızda kuvvetli büyümenin ihracat kalemleri içerisinde aslan payını alan tekstil, otomotiv ve demir çelik 
ürünlerinden kaynaklandı�ı görülüyor. Avrupa cephesinde iyile�me hızı halen belirsiz. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde yurt 
içi talebin büyüme performansını destekleyen en önemli unsur olmaya devam edece�ini dü�ünüyoruz. 2011 yılında iç ve dı� 
talep arasındaki ayrı�ma Türkiye’nin dı� ticaret açı�ını geni�letmeye devam edecek ve net ihracatın GSY�H büyümesine 
negatif katkıda bulunmasına neden olacaktır.  
 
Tüketici Güveni Dalgalı Seyredecek 
 CNBC-e tarafından yayınlanan tüketici güven endeksi Aralık ayındaki 114,4 seviyesinden Ocak ayında 108,3’e geriledi. 
Böylece tüketici güven endeksi A�ustos ayından beri ilk defa aylık bazda dü�ü� sergiledi. Ancak dü�ü�e ra�men endeks 
güven seviyesinin (100) üzerindeki seyrini sürdürüyor.  
  
Detaylara bakıldı�ında katılımcılar refah seviyelerini bir yıl öncesine kıyasla daha dü�ük buluyorlar. Öte yandan aylık bazda 
gerileyen tüketim i�tahının özellikle dayanıklı tüketim malları ve otomotiv sektörlerine yansıdı�ı görülüyor. 
 
Katılımcılar önümüzdeki dönem adına görece karamsar. Tüketici güven endeksindeki gerilemede son dönemde kurda 
ya�anan de�er kaybı ve piyasada olu�an belirsizlik etkili olmu� olabilir. Bir ba�ka ihtimal ise Aralık ayı içerisinde yapılan 
kampanyalar sonucunda artan tüketim i�tahının ardından, tüketicilerin bir soluk almayı tercih ediyor olması. Öte yandan 
Merkez Bankası’nın aldı�ı son kararlar ile munzam kar�ılıkları yükseltmesi sonucunda kredi maliyetlerinin artmasından 
endi�e eden tüketiciler karamsarlı�a kapılmı� olabilirler. Ancak Ocak ayı adına biz bu ihtimalin geçerli oldu�unu 
dü�ünmüyoruz. Tam aksine e�er katılımcılar önümüzdeki dönemde kredi maliyetlerinin yükselmesinden endi�e ediyor 
olsalardı tüketim i�tahlarını öne çekebilirlerdi. Bu nedenle zayıflı�ın kalıcı olup olmadı�ını anlamak için verileri bir süre daha 
takip etmekte fayda var. Piyasalardaki ve ekonomideki belirsizlik devam ettikçe tüketici güven endeksinin yılın ilk yarısında 
dalgalı bir seyir izleyece�ini dü�ünüyoruz.  
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�irket Haberleri 

Prim üretimi halen zayıf 
 Aksigorta Aralık ayına toplam 108 milyon TL brüt prim üretimi 
gerçekle�tirdi. �irket Kasım ayına göre yakla�ık iki katı prim üretimi 
sa�ladı. Aksigorta’nın Aralık ayında özellikle trafik ve kasko bran�ları 
mevsimsel olarak güçlü. 2010 yılında �irketin prim üretimi %4.2 artarken 
yakla�ık %12 büyüyen sektörün oldukça gerisinde kaldı. Toplam 886 
milyon TL prim üretimi bizim beklentimizin %1.5 altında gerçekle�ti. 
Aksigorta fiyat rekabetinden uzak durdu�u için 2009 yılının ba�ından bu 
yana pazar payı kaybediyor. Büyümenin sürdü�ü sa�lık bran�ı ise artan 
hasar prim oranları nedeniyle karlılı�a katkı sa�layamıyor. Ancak 
Aksigorta’nın hisse performansı uzun bir süredir ana faaliyet alanıyla ilgili 
haber akı�ına duyarlı de�il. �irketin ana orta�ı Sabancı Holding’in 2010 yılı 
son çeyre�inde belirtti�i üzere yakın zamanda birle�me hikayesinde 
sonuca yönelik bir haber akı�ı duymamız olasılı�ını yüksek görüyoruz. 

Prim üretimi beklentinin biraz üzerinde 
Anadolu Sigorta Aralık ayında 201 milyon TL brüt prim üretimi 
gerçekle�tirdi. Aralık ayı Anadolu Sigorta’nın mevsimsel olarak güçlü 
oldu�u bir ay. Prim üretimi önceki ayın iki katından da yüksek olurken 
kasko, sa�lık ve yangın bran�larındaki büyümelerin beklentilerimizin bir 
miktar üzerinde gerçekle�ti�ini görüyoruz. �irketin 2010 yıl toplamında 
gerçekle�tirdi�i 1.420 milyon TL brüt prim üretimi tahminimizin %1.9 
üzerinde. Hatırlanaca�ı gibi muallak hasar kar�ılıklarına ili�kin yapılan yeni 
düzenleme ile Anadolu Sigorta için 2010 yılı net kar beklentimizi ciddi 
anlamda revize etmi�tik ve bu konuda halen piyasadan çok daha iyimseriz. 
Anadolu Sigorta hisleri için 1.63 TL hedef de�er ile AL önerimizi koruyoruz. 

AKGRT TI TUT 16% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 2.32 2.70
PD, mn 710 826
HAO PD, mn 220 256
(x) 2011T 2012T
F/K 24.51 16.73
PD/DD 1.64 1.54
PD/Kaz.Prim.   
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 13.2 15.7
End.Gör.Perf. % 2.6 3.2

ANSGR TI AL 21% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 1.34 1.63
PD, mn 670 814
HAO PD, mn 235 285
(x) 2011T 2012T
F/K 12.70 8.53
PD/DD 0.70 0.65
PD/Kaz.Prim.   
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 0.0 0.0
End.Gör.Perf. % -0.7 0.3

Aksigorta                     kdoganay@isyatirim.com.tr

Anadolu Sigorta               kdoganay@isyatirim.com.tr
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Döviz Piyasası Verileri
01/02/2011 �tibari ile Kapanı� Günlük Yıliçi
Dolar 1.5806 1.30 -2.32
Euro 2.1847 0.38 -5.62
Euro/Dolar 1.3822 0.92 3.54
Sepet 1.8827 0.77 4.43
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

RONRUB

UAH

ZAR

CNY

INR

ARP

BRL

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

Dolara Kar�ı Günlük Performans(%)

Döviz Piyasası 
• Dün sabah saatlerinde TL sepet bazda de�er kazanarak 1,8850 

seviyelerine do�ru seyir izledi. EUR/USD paritesinde ya�anan de�er 
kazancına ba�lı olarak USD/TL kuru günü 1,5900 seviyesinden noktaladı. 
USD/TL gün içinde 1,5860-1,6060 TL bandında i�lem gördü. TL günü 
Pazartesi Türkiye kapanı�ına göre USD kar�ısında %0,89, EUR 
kar�ısında %0,70, sepet kar�ısında %0,80 de�er kazancı ile tamamladı.  

• Salı günü Avrupa Bölgesi’nde açıklanan PMI verileri ve ABD tarafında 
Ocak ayı ISM imalat endeksi verilerinin analist beklenti seviyesinin 
üzerinde açıklanması küresel piyasalarda risk i�tahının artmasını 
destekledi. Haftanın ilk i�lem gününe TL sepet 1,9000 seviyelerinden 
ba�langıç yaparken, Ortado�u’da ya�anan geli�meler ve yurtdı�ı 
piyasalarda açıklanan veriler e�li�inde Çar�amba gününe 1,8830 
seviyesinden ba�ladı�ını görüyoruz. EURO/USD paritesi ise Türkiye 
kapanı�ı sonrası 1,38 seviyesinin üzerine tırmanarak sabah açılı� 
itibariyle 1,3850 seviyelerine yükselmi� durumda. Gün içerisinde yurtdı�ı 
piyasalarda açıklanacak veriler döviz piyasası üzerinde etkili olacaktır. 
USD/TL için güniçi i�lem bandı beklentimiz 1,5700-1,5900.  

 

Tahvil ve Bono Piyasası 
• Tahvil ve bono piyasasında dün de dalgalı seyir devam etti. Hazine dün 

21-ay vadeli gösterge kıymetin yeniden ihracı ve 5-yıl vadeli sabit kuponlu 
kıymetin ilk ihracıyla birlikte iki ihale düzenledi. Hazine her iki ihalede de 
ROT’un %50’sini kar�ıladı. Gösterge kıymetin yeniden ihracında gelen 
talebin %74,8’ini kar�ılarken, ortalama bile�ik getiri %10 ile beklenti 
aralı�ında gerçekle�ti. 5-yıl vadeli sabit kuponlu kıymetin ihalesi içinse, 
Hazine, ihalede gelen talebin %45,9’unu kar�ıladı ve ortalama bile�ik 
getiri %9,49 seviyesinde gerçekle�ti. Hazine dünkü 3-yıl vadeli sabit 
kuponlu kıymet ve 7-yıl vadeli de�i�ken kuponlu kıymet ihalelesiyle birlikte 
8,4 milyar TL fonlama sa�lamı� oldu. Toplamda ise 3-yıl vadeli sabit 
kuponlu kıymet ve 7-yıl vadeli de�i�ken kuponlu kıymet ihaleleriyle birlikte 
bu hafta 12,7 milyar TL kaynak sa�ladı. 

• Gösterge kıymet ROT sonrası satı� baskısı gördü ve %8,23 seviyelerine 
kadar yükseldi ancak daha sonra ITO açıklamalarına göre perakende 
fiyatlarının aylık bazda %1.01 dü�ü� kaydetmesi Per�embe günü 
açıklanacak TU�K enflasyon rakamlarının dü�ük gelece�i beklentilerini 
artırırken tahvil ve bono getiri oranları da dü�ü� kaydetti ve ihale sonuçları 
açıklanmadan önce %8,27 seviyelerine geriledi. Ihaledeki sonrası, 
gösterge kıymetin getirisi %8,36 seviyelerine ula�ırken kıymet günü 7 bp 
a�a�ıda 8,41 seviyesinden kapattı. 

• Hazine bugün TRT020211T11 kıymetin geri ödemesini gerçekle�tirecek. 
Hazine’nin bugün, piyasalara 11,6 milyar TL ve Kamu Kurulu�ları’na 2,9 
milyar TL olmak üzere toplamda 14,5 milyar TL borç ödemesi bulunuyor.  

 

• Gösterge kıymette bu sabah geçen kotasyonlar %8,15 bile�ik seviyesinde 
bulunuyor.  

Eurotahvil Piyasası 
• Pazartesi günü ABD endekslerinde gözlemlenen pozitif kapanı�ın 

ardından Asya seansında devam eden yükseli�lerin etkisinde geli�mekte 
olan ülke eurotahvil piyasaları dün güne pozitif alanda ba�ladı. Avrupa’da 
beklentilerden iyi gelen PMI verileri, Almanya’nın piyasa beklentilerinden 
iyi gelen istihdam verilerine ek olarak S&P’nin �spanya’nın AA olan kredi 
notunu teyit etmesi ve ECB deste�iyle Yunanistan’ın tahvil geri alımı 
yapması konusunda çalı�malar yapıldı�ı haberleriyle Avrupa seansında 
hem kredi hem de tahvil piyasaları pozitif alanda seyretti. ABD açılı�ından 
sonra açıklanan ve ekonomik büyümeyi destekler nitelikte gelen ISM 
verinin pozitif havayı desteklemesi ve risk i�tahını arttırmasıyla geli�mekte 
olan ülke eurotahvillerinde de de�er artı�ları hız kazandı. Kuzey 
Afrika’daki politik belirsizli�in yarattı�ı tedirginlik de Hüsnü 
Mübarek’in  ba�kanlık görevine devam etmeyece�ine yönelik beklentilerin 
artmasıyla bir miktar da olsa da�ıldı. Geçti�imiz haftadan bu yana sert 
satı�lar gözlemlenen geli�mekte olan ülke eurotahvilleri pozitif haber ve 
veri akı�ının etkisinde günü de�er artı�larıyla sonlandırdı. 

• Tahvil piyasalarındaki de�er artı�ına paralel hem Avrupa hem geli�mekte 
olan ülke kredi spreadlerinde de daralma gözlemlendi. PIIGS CDS’lerinde 
10-20 puanlık daralmalar gözlemlenirken tahvil geri alımı yapabilece�i 
konu�ulan Yunanistan CDS’i 35 baz puan daralarak 795/815 baz puan 
seviyesinden günü sonlandırdı. Geli�mekte olan ülke CDS’lerinde de 10 
baz puana yakın daralma gözlemlendi. Türkiye CDS’i 9 baz puan 
daralarak 156/158 baz puandan i�lem gördü. 

• Geçti�imiz haftadan bu yana sert satı�lara maruz kalan ve di�er 
geli�mekte olan ülkelere göre daha kötü performans gösteren Türk 
eurotahvillerinde bugün hızlı bir toparlanma ya�andı. Hem Avrupa’dan 
hem de ABD’den gelen iyimser veriler de�er artı�larını destekledi. Orta 
vadeli kıymetlerde $2-2,25’lik yükseli�ler gözlemlenirken uzun vadelerde 
de�er artı�ları $3,25’e kadar ula�tı. 2030 vadeli gösterge eurotahvil $3,00 
de�er artı�ıyla $167,25-167,75 seviyesinden günü sonlandırdı. Türkiye 5 
yıllık CDS’leri ise 9 bps’e yakın daralarak 156/158’den i�lem gördü. De�er 
artı�ları Hazine tahvillerindeki kadar olmasa da Türk �irket tahvillerine de 
yansıdı.  Türk banka tahvilleri 50-60 centlik de�er artı�ları kaydetti.  
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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 4,292 139 304 96.900 6.95 7.08 21 58 5.93 7.44 6.80 0.44 0.003 0.43
TRB090311T13 09/03/11 6 m 6 m 2,011 0 17 99.412 6.00 6.16 -64 7.42 7.42 6.56 0.09 0.002 0.09

Iskontolu Tahviller
TRT071112T14 07/11/12 21 m 22 m 14,073 1,420 6,463 87.079 8.41 8.16 -7 61 7.04 8.23 7.56 1.70 0.048 1.34

TRT110511T17 11/05/11 3 m 22 m 12,208 123 317 98.243 6.66 6.82 6 48 5.60 7.44 6.70 0.26 0.017 0.26
TRT080812T26 08/08/12 18 m 21 m 13,412 116 692 88.770 8.35 8.18 -6 58 6.88 8.24 7.48 1.46 0.039 1.19

Sabit Getirili Tahviller
TRT290114T18 29/01/14 3 y 3 y 1,748 53 80 98.000 8.77 9.06 9.06 9.18 9.12 2.59 0.000 2.58
TRT170615T16 17/06/15 4.4 y 5 y 8,514 48 213 103.000 9.15 9.36 -7 37 7.70 9.51 8.40 3.50 0.002 3.61

TRT060814T18 06/08/14 3.5 y 5 y 7,492 15 46 106.500 8.81 9.00 8 58 7.54 9.00 8.14 2.78 0.001 3.09
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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. 


