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Haftanın en önemli gündem maddesi, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gelen  Ocak ayı 
enflasyon verisi oldu. Tahvil ve bono piyasası veriye sert tepki gösterdi ve verim e�risinin 
tüm vadelerinde satı� gözlendi. Ancak TÜFE’ye endeksli kıymetlerde alıcılı bir seyir 
hakimdi. Bu hafta Hazine gerçekle�tirdi�i dört ihaleyle birlikte toplamda 12,7 milyar TL  
kaynak sa�lamı� oldu. Böylelikle, Hazine’nin �ubat ayı için 2 milyar TL borç ödemesi 
kaldı. 

7 �ubat haftasında ise, tahvil ve bono piyasasının sakin bir ajandası bulunuyor. 
Piyasaların ba�lıca takip edece�i veriler Salı günü yayınlanacak olan Sanayi Üretim verisi 
ve Aralık ayı Ödemeler Dengesi olacak.   

 

A�a�ıda gelecek haftanın ba�lıca gündem maddelerini bulabilirsiniz: 

07/02/11    TCMB’ nin 5 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

08/02/11    Sanayi Üretimi-Aralık 2010 ve TCMB Beklenti Anketi (�ubat I. dönem) 

08/02/11    TCMB’ nin 3 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

09/02/11   Hazine’nin 0,427 milyar TL piyasalara ve 0,005 milyar TL Kamu Kurulu�larına 
         olmak üzere toplamda 0,432 milyar TL iç borç ödemesi bulunuyor. 

09/02/11    TCMB’ nin 1 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

11/02/11    Ödemeler Dengesi- Aralık 2010   

11/02/11     TCMB’ nin 1 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

 

14 �ubat haftasının ba�lıca gündem maddelerini a�a�ıda bulabilirsiniz: 

15/02/11    Hanehalkı ��gücü Anketi-Kasım 2010 ( sabah 10:00’da açıklanacak) 

15/02/11    Para Politikası Kurulu-�ubat ( ö�leden sonra 14:00’de açıklanacak) 

15/02/11   Ihale: 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli sabit kuponlu kıymet. Hazine 10 yıl vadeli 
sabit kuponlu kıymet yerine, 28 Ocak’ta açıkladı�ı üzere bu kıymeti ihraç 
edecek. Bu ihale ayın son ihracı olaca�ı için ve Hazine önceki ihalelerden 12,7 
milyar TL kaynak sa�ladı�ı için, bu ihaleden 0,8 milyar TL kaynak sa�lamasını 
bekliyoruz    

15/02/11    Merkezi Yönetim Bütçesi-Ocak  

16/02/11    Tüketici Güven Endeksi-Ocak 

16/02/11   Hazine’nin 1,022 milyar TL piyasalara ve 0,1955 milyar TL Kamu Kurulu�larına 
olmak üzere toplamda 1,217 milyar TL iç borç ödemesi bulunuyor. 

18/02/11    Merkezi Yönetim Borç Stoku verileri-Ocak  

 

 

 

 

 

 

 

SGMK Strateji No: 13 

  

Hazine’nin �ubat ayı 
için 2 milyar TL borç 
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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. 


