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• Babacan “Bekle ve Gör”de Israrlı 
• Enflasyon rakamlarını beklerken... 

Piyasa Yorumu 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

Son günlerdeki hızlı yükseli� sonrasında geli�mi� üke borsaları soluklanma 
ihtiyacı duydu. Wall Street Çar�amba günü beklentilerden daha iyi gelen özel 
sektör istihdam verilerine ra�men kar satı�larıyla hafif geriledi.  Asya 
piyasaları Wall Street’ten gelen olumsuz sinyallere ra�men yükseli� e�ilimini 
korudu. 

Ocak ayında Türk lirasının de�er kaybının da etkisiyle dünya borsalarının %
11 gerisinde kalan �MKB hafta ba�ından beri aradaki farkı kapatmaya 
çalı�ıyor. Geli�mi� ülke borsalarındaki dalgalı seyre ra�men dün �MKB  %0.7 
yükselerek 65,000 seviyesindeki direncini geçti. Beklentilerden dü�ük gelen 
�TO enflasyonu verilerinin deste�iyle tahvil piyasasında ya�anan yükseli� 
banka hisselerinin borsa endeksine göre daha iyi performans göstermesini 
sa�ladı.  

Bugün borsada Asya piyasalarının deste�iyle  hafif yukarı yönlü yatay bir 
seyir belkliyoruz. Tahvil piyasasında ilk i�lemler gösterge bononun faizinin 
düne göre 2bp gerileyerek %8.05’e geriledi�ini gösteriyor. Türk lirası dolara 
kar�ı 1.5770 ile yatay bir seyir gösteriyor.  

Bugün piyasaları etkileyecek en önemli olay saat 10’da açıklanacak olan 
enflasyon verileri. �� Yatırım Olarak Ocak ayı tüketici enflasyonunun %0.35  
olmasını bekliyoruz. Piyasanın enflasyon tahmini ise %0.29 düzeyinde. Dün 
açıklanan �TO verilerinden sonra enflasyon rakamlarında a�a�ı yönlü bir 
sürpriz olma ihtimali arttı.   

Aylık TÜFE verilerinin dü�ük gelmesi Merkez Bankası’na enflasyon 
beklentilerini �ekillendirmek için önemli bir fırsat verecek. Ancak küresel 
olarak yükselen enerji ve gıda fiyatları enflasyon üzerindeki risklerin 
artmasına neden oluyor. Türk lirasında ya�anan de�er  kaybı dı�sal �okların 
enflasyon üzerindeki etkisini daha da artırıyor. Bu nedenle  Ocak ayındaki 
muhtemelen olumlu gelecek tabloya ra�men temkinli tutumumuzu koruyoruz.  

Haberler & Makro Ekonomi 

Ajanda 

Piyasalarda Bugün
3 �ubat 2011

MSCI Sektör Endeksleri En �yi / Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
GYO 1.4% Elektrik -0.5%
Donanım-Yaz. 1.3% Kamu hizm. -0.5%
Enerji 1.0% Yarı iletkenler 0.0%
Ta�ımacılık 0.7% Teknik ekip. 0.0%
Sanayi 0.7% Perakende 0.0%

IMBK-100 En �yi / En Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
YKSGR 6% EKGYO -3%
IHGZT 5% TAVHL -2%
KCHOL 5% AKGRT -2%
GUBRF 5% THYAO -2%
DOAS 5% HURGZ -2%

IMKB-100  ��lem Hacmi En Yüksek 5 �irket
Kodu Kapanı� 1 Gün � Hac. (TL mn)
GARAN 7.38 1.10% 498
ISCTR 5.32 1.14% 356
EKGYO 2.72 -3.20% 218
VAKBN 4.04 -1.46% 164
BJKAS 13.80 4.15% 134

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 65,307 0.7% -5.1%

��lem Hacmi TL mn 3,670 11% -16%
MSCI EM Endeksi 1135 0.4% -2.2%

TRLIBOR, 3 Ay% 7.53 8.8 baz 63.8 baz
Gösterge Tahvil 8.07 -9.0 baz 117 baz
Eurobond -2030 5.91 1.5 baz 32.9 baz

US$/TRY 1.5783 -0.67% 2.0%
EUR/TRY 2.1812 -0.10% -0.1%
IMKB 2011T F/K 10.63
IMKB 2012T F/K 9.40

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

Yurtdı�ı Ajanda Tahm. Önc.
03/02/2011 ABD:ICSC Zincir Ma�aza Satı� ları (yıllık)  3.10
 FRN:PMI Servis Sektörü Endeksi 57.1
 ALM:PMI Servis Sektörü Endeksi 60 60
 AVR:PMI Bile� ik Endeks 56.3 56.3
 AVR:PMI Servis Sektörü Endeksi 55.2
 �NG:PMI Servis Sektörü Endeksi 51.3 49.7
 �NG:Resmi Reservler $976M
 AVR:ECB Faiz Kararı % 1.00 1.00
 ABD:Birim ��gücü Maliyeti % 0.20 -0.10
 ABD:Haftalık ��sizlik Ba�vuruları 420K 454K
 ABD:Devam Eden Ba�vurular 3920K 3991K
 ABD:Tarımdı�ı Verimlilik % 2.00 2.30
 ABD:ISM �malat Dı�ı Bile� ik Endeksi 57 57.1
 ABD:Fabrika Sipari� leri % -0.40 0.70
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Haberler & Makro Ekonomi 

Babacan “Bekle ve Gör”de Israrlı 
 
Bir televizyon kanalına konu�an Ba�bakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın (MB) aldı�ı son kararların 
önümüzdeki dönemde finansal sektör üzerindeki sonuçlarının “bir süre daha” izlenmesi gerekti�ini belirtti. MB daha önceden 
�ubat ayı içerisinde faiz indirimine açık kapı bırakmasına kar�ın Bakan Babacan’ın temkinli duru�unu devam ettirdi�i 
görülüyor.  
 
Öte yandan Babacan, haftalık çalı�ma süresinin azaltılmasının istihdamı arttırabilece�ini belirtti. Babacan’ın sözlerini istihdam 
piyasasında olası bir reform sürecinin ilk adımları olarak nitelendirmiyoruz. Ancak genel seçimlere yakla�ıldıkça hükümetin 
i�sizlik sorunu üzerinde yo�unla�masını bekliyoruz.  
 
Enflasyon rakamlarını beklerken... 
 
TÜ�K bugün saat 10:00’da Ocak ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıklayacak. Aylık TÜFE ve ÜFE beklentilerimiz sırasıyla %
0,35 ve %1,7 seviyelerinde. Aynı rakamlar için piyasa beklentileri ise sırasıyla %0,29 ve   %1,05.  
 
Ocak ayı �stanbul Ticaret Odası (�TO) Ücretliler Geçinme Endeksi’nde görülen olumlu resim piyasada bugün açıklanacak 
olan TÜFE rakamlarında olası bir a�a�ı yönlü sürpriz beklentilerini kuvvetlendirdi. Olumlu sürpriz, sezon normalinin üzerinde 
seyreden indirimler nedeniyle, giyim cephesinden gelebilir.  Yükselen emtia fiyatları ise enflasyon rakamlarını yukarı çekebilir. 
Öte yandan gıda grubu ise iki yönlü sürprizlere açık.  
 
Enflasyon cephesinde vurgulamakta fayda gördü�ümüz iki nokta mevcut: 
 

1. Yılın ilk çeyre�inde yıllık TÜFE rakamları dü�erken çekirdek göstergelerin yükselece�ini daha önceden belirtmi�tik. 
Küresel ekonomide sakin bir seyir olması halinde piyasa Merkez Bankası’nın (MB) dü�en yıllık TÜFE rakamlarını öne 
çıkaran senaryosunu satın alacak ve enflasyon beklentileri a�a�ı yönlü �ekillenecektir. Bu durum MB’nin yeni politika 
duru�unu destekleyecektir. Ancak aksi bir durumda piyasa artan çekirdek göstergelere odaklanmayı tercih edecektir.  

2. Enflasyon cephesinde ise MB’ye göre temkinli ve endi�eliyiz. Küresel bazda enerji ve gıda fiyatlarının öncülü�ünde 
emtia fiyatları yükselmeye devam ediyor. Türk Lirası’nın son dönemdeki de�er kaybı ise yükselen emtia fiyatlarının 
enflasyon üzerindeki baskısını arttırıyor. Öte yandan Türkiye’de son dönemde ya�anan a�ırı so�ukların seralardaki 
sebze fiyatlarını yükseltmesi gıda fiyatlarının yukarı yönlü hareket edebilece�ini gösteriyor.  

 
Enflasyondaki genel resim temkinli olmakta fayda oldu�una i�aret ediyor. MB �ubat ayında ölçülü bir faiz indirimi konusunda 
kararlı.  Ancak Ba�bakan Yardımcısı Ali Babacan’ın son dönemde “bekle ve gör” stratejisine deste�ini yinelemesi �ubat ayı 
Para Politikası Kurulu kararı adına soru i�aretleri yaratıyor.  
 



 3 

  

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0 % 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 Kuponsuz Bono

0 2-5 yrs

04/12*

Gosterge Hacim: 165.5mil TL

Döviz Piyasası Verileri
02/02/2011 �tibari ile Kapanı� Günlük Yıliçi
Dolar 1.5775 0.20 -2.12
Euro 2.1754 0.43 -5.21
Euro/Dolar 1.3790 -0.23 3.30
Sepet 1.8765 0.33 4.08
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

UAH

ZAR

CNY

INR ARP

BRL

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%
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0.4%

0.6%

Dolara Kar�ı Günlük Performans(%)

Döviz Piyasası 
• Küresel piyasalarda ya�anan olumlu seyre ba�lı olarak TL sepet güne 

de�er kazanarak 1,8820 seviyesinden ba�langıç yaptı. Bono piyasasında 
ya�anan alımların ve iyimser verilerin deste�iyle TL sepet günü 1,8770 
seviyesinden noktaladı. USD/TL kuru gün boyu 1,5750-1,5850 bandında 
i�lem gördü. TL günü Pazartesi Türkiye kapanı�ına göre USD kar�ısında 
%0,63, EUR kar�ısında %0,31 ve sepet kar�ısında %0,45 de�er kazancı 
ile tamamladı.  

• Döviz piyasasının güne yatay ba�langıç yaptı�ını görüyoruz. Sabah açılı� 
itibariyle TL sepet dünkü kapanı� seviyesi olan 1,8770 seviyesinde 
bulunmakta. Bugün yurtiçi piyasada enflasyon verileri, yurtdı�ı piyasada 
ise Avrupa Bölgesi perakende satı�lar, ABD haftalık i�sizlik ba�vuruları ve 
fabrika sipari�leri döviz piyasasının seyri açısından yakından takip 
edilecektir. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve sonrasında 
yapaca�ı açıklamalar piyasaya hareketlilik getirebilir. USD/TL için gün içi 
i�lem bandı beklentimiz 1,5700-1,5900.  

 

Tahvil ve Bono Piyasası 
• Tahvil ve bono piyasası bugün yayınlanacak olan Ocak enflasyon verisi 

öncesinde alıcılı bir seyir izledi ve dün gerçekle�en itfa ile beraber 
piyasada likidite olu�ması sonucunda hacimler yüksekti. Enflasyon 
beklentilerinin dü�mesiyle birlikte, TÜFE’ye endeksli kıymetler 
hareketsizdi ancak gösterge kıymet gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi. 
Kıymet %7,96%-%8,11% seviyesinde hareket ettikten sonra günü 9 bp 
a�a�ıda %8, 07 seviyesinden kapattı. 15/01/20 vadeli kıymet günü %9,32 
seviyesinden 18 bp a�a�ıda kapattı. Yeni 5 yıl vadeli sabit kuponlu kıymet 
TRT270116T18 ve yeni 3 yıl vadeli kıymet TRT290114T1 de kayda de�er 
kazançlar gösterdi ve günü sırasıyla %9,14 ve %8,91 seviyesinden 
kapattı.  

• Gösterge kıymette bu sabah geçen kotasyonlar %8,05 bile�ik seviyesinde 
bulunuyor.  

 

Eurotahvil Piyasası 
• ABD hisse senedi piyasalarında Salı günü gözlemlenen hızlı de�er 

artı�larının Asya seansında da devam etmesinin ardından geli�mekte olan 
ülke eurotahvil piyasaları güne pozitif alanda ba�ladı. Geçti�imiz haftadn 
bu yana küresel piyasaları me�gul eden Mısır’daki geli�melerin yarattı�ı 
tedirginlik  Mübarek’in seçimlerde aday olmayaca�ını açıklamasıyla ilk 
anda da�ılsa da Mübarek’in açıklamalarında tatmin olmayan ve daha 
köklü de�i�iklik isteyen Mısır halkının isyanı sürdürmesi ve ba�layan 
çatı�malarla tekrar gündemdeki yerini aldı. Güne alıcılı ba�layan 
piyasalardaki iyimser hava kısa sürede da�ılırken piyasaya yatay bir seyir 
hakim oldu. Alman yetkililerinden geldi�i söylenen Almanya’nın EFSF 
fonu aracılı�ıyla Hazine tahvillerinde alım yapılaca�ı yönündeki plana 
kar�ı çıkaca�ı yönündeki haberler  ve ö�leden sonra kredi derecelendirme 
kurulu�u S&P’nin �rlanda’nın kredi notunu bir not dü�ürerek A’dan A-‘ye 
çekmesi ve ileriki dönemde yeni not indirimleri gelebilece�i yönündeki 
açıklamalar piyasadaki olumsuz havayı destekledi. Öte yandan 4 �ubat’ta 
gerçekle�tirilmesi planlanan Avrupa Birli�i Liderleri zirvesinde Avrupa borç 
sorununa yönelik daha kapsamlı bir paket açıklaması çıkaca�ına yönelik 
beklentiler, bu paketin içinde Yunanistan ve �rlanda’ya yapılan yardımların 
vadelerinin uzatılması ve faiz oranlarının dü�ürülmesi yönünde maddeler 
olabilece�ine dair söylentiler ve Yunaistan’ın AB edste�iyle piyasadan 
tahvil geri alımı yapması yönünde çalı�malar yapıldı�ı haberleriyleAvrupa 
hazine tahvil getirileri ve kredi spreadlerinde gerileme göze çarptı. Ayrıca 
Portekiz Hazinesi’nin bugün gerçekle�tirdi�i 6 ve 12 aylık bono ihalelerinin 
ba�arılı geçmesi de kredi spreadlerindeki daralmaya katkıda bulundu. 
Portekiz Hazinesi 6 ay vadede %2,984 seviyesinden €455 milyon, 12 ay 
vadede %3,71 seviyesinden €800 milyon borçlandı. Portekiz Hazinesi’nin 
Ocak ayında gerçekle�tirdi� ihalelerde borçlanma maliyetleri sırasıyla %
3,69 ve %4,03 olmu�tu. Borçlanma maliyetlerindeki ciddi gerileme ve 
ihalelere gelen yüksek talep piyasanın AB müdahalesiyle Avrupa borç 
sorunun çözlüece�ine yönelik inancının arttı�ını gösterdi.  

• Salı günü ciddi de�er artı�ları gözlemlenen ve di�er GOÜ’lere göre daha 
iyi performans gösteren Türk eurotahvilleri güne global piyasalardaki 
seyre paralel pozitif alanda ba�ladı. �rlanda not indirimi ve Mısır’dan gelen 
olumsuz haberle de�er artı�larının bir kısmı geri verilse de Türk 
eurotahvilleri günü de�er artı�larıyla sonlandırmayı ba�ardı. 2030 vadeli 
gösterge eurotahvil bir önceki günle aynı seviyeden günü sonlandırırken 5 
yıl vadeli USD ülke CDS’i de aynı �ekilde bir önceki günle aynı seviyeden 
156/158 baz puan seviyesinden günü sonlandırdı.  



 4 

  

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 96 400 97.052 6.60 6.72 -36 21 5.93 7.41 6.77 0.44 0.003 0.43
TRB090311T13 09/03/11 6 m 6 m 2,011 0 17 7.32 7.32 6.53 0.09 0.002 0.09

Iskontolu Tahviller
TRT071112T14 07/11/12 21 m 22 m 14,073 2,809 8,067 87.217 8.32 8.07 -9 40 7.04 8.23 7.59 1.69 0.048 1.34

TRT250112T14 25/01/12 12 m 21 m 11,715 242 859 93.353 7.30 7.31 -22 21 6.49 7.82 7.16 0.94 0.000 0.85
TRT250412T11 25/04/12 15 m 21 m 14,781 212 849 91.230 7.85 7.78 -23 23 6.70 8.12 7.41 1.18 0.029 1.02

Sabit Getirili Tahviller
TRT150120T16 15/01/20 9 y 10 y 8,798 233 806 108.400 9.11 9.32 -18 12 8.41 9.68 8.89 5.96 0.002 6.38
TRT270116T18 27/01/16 5 y 5 y 2,972 170 271 100.250 8.94 9.14 -34 9.14 9.48 9.26 3.98 0.002 3.97

TRT290114T18 29/01/14 3 y 3 y 1,748 89 169 98.350 8.63 8.91 -15 8.89 9.18 9.01 2.59 0.000 2.59

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. 


