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��Merkez Bankası’nın Söyleyecekleri Sınırlı 

Piyasa Yorumu 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

Beklenenin altında gelen ABD i�sizlik verilerinin deste�i ile yurtdı�ı 
piyasaların haftaya yükseli�le ba�laması bekleniyor. Geli�mekte olan 
ülkelerden geli�mi� ülke borsalarına kayı�ın geçti�imiz hafta da devam etti�i 
görülüyor. Nitekim EPFR verileri geçti�imiz hafta geli�mekte olan ülke hisse 
senedi fonlarından 7 milyar dolar (son üç yılın en büyük rakamı) çıkı�a i�aret 
ediyor. Benzer �ekilde IMKB’de yabancı posizisyonlarındaki 
azalmanın  Ocak ayındaki 753 milyon dolar net satı�la birlikte son üç ayda 
1.9 milyar dolara ula�tı�ı görülüyor. Yabancı yatırmcıların özellikle banka 
hisselerinde Türkiye pozisyonlarını oldukça azaltmı� olmaları herhangi bir 
pozitif haber akı�ına, Cuma günü oldu�u gibi,  tepkinin büyük olmasını 
sa�lıyor. Cuma günü IMF’nin not artı�ı ile ilgili açıklamaları, sonradan 
Merkez Bankası tarafından yalanlanan munzam kar�ılıklara tekrar faiz 
ödenece�i yönündeki haberlere piyasanın tepkisi olduça sert olmu�tu. Öte 
yandan Mısır’da hafta sonu hükümet ile muhalefetin görü�tükleri yönündeki 
haberler, henüz somut bir geli�me olmamasına ra�men bölgedeki tansiyonu 
bir miktar azaltabilir. Fed’in tüketici kredi verileri ve Almanya’da açıklanacak 
fabrika sipari�leri günün önemli haber akı�ları. Bu sabah itibarı ile gösterge 
bono faizi 4 baz puan a�a�ıda seyrederken TL dolara kar�ı hafif daha güçlü. 
Ocak ayındaki rekor iç pazar otomotiv satı�larının bugün Do�u� Oto <DOAS 
TI>, Ford Otosan <FROTO TI> , ve Tofa� <TOASO TI> ba�ta olmak üzere, 
otomotiv hisslerini olumlu etkilemesini bekliyoruz.   

Haberler & Makro Ekonomi 

�� Ocak ayı otomotiv satı�ları rekor düzeyde 

��Son çeyrek tahminlerimizdeki de�i�iklikler.  

�irket Haberleri  

Sektörel Haberler 

Ajanda 

Abdulrahman El Khereiji 1.5 milyon nominal hisse satı�ı 
için MKK’ya ba�vurdu  

� BIMAS TI:

TAV Ocak trafik verilerini açıkladı � TAVHL TI:

Piyasalarda Bugün
7 �ubat 2011

MSCI Sektör Endeksleri En �yi / Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
Enerji 0.3% �laç&Biotek. -1.0%
Yarı iletkenler 0.0% Donanım-Yaz. -1.0%
Teknik ekip. 0.0% Sa�lık -0.9%
Sanayi -0.2% Ta�ımacılık -0.7%
Teknoloji -0.2% Perakende -0.6%

IMBK-100 En �yi / En Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
NETAS 19% BIMAS -3%
DOHOL 9% AYGAZ -1%
GUBRF 6% TTKOM -1%
GARAN 6% FROTO -1%
ISCTR 6% AKSA -1%

IMKB-100  ��lem Hacmi En Yüksek 5 �irket
Kodu Kapanı� 1 Gün � Hac. (TL mn)
GARAN 7.58 5.87% 582
ISCTR 5.46 5.81% 409
EKGYO 2.69 3.46% 161
NETAS 104.50 18.75% 136
THYAO 5.12 1.19% 124

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 65,309 2.5% -5.0%

��lem Hacmi TL mn 3,494 2% 1%
MSCI EM Endeksi 1130 -0.3% -1.5%

TRLIBOR, 3 Ay% 7.59 0.0 baz 70.6 baz
Gösterge Tahvil 8.43 18.0 baz 150 baz
Eurobond -2030 5.97 0.0 baz 30.3 baz

US$/TRY 1.6004 1.06% 2.3%
EUR/TRY 2.1821 0.02% 0.0%
IMKB 2011T F/K 10.57
IMKB 2012T F/K 9.35

Yurtiçi Ajanda
08/02/2011 TCMB Beklenti Anketi (�ubat I. dönem)
08/02/2011 Sanayi Üretimi-Aralık 2010 (�� Yatırım beklentisi: %12,2, 

Piyasa medyan beklentisi: %11,4)
08/02/2011 TTKOM 2010 mali tablo açıklaması (��  Yatırım net kar 

beklentisi: 2,59 milyar TL, piyasa beklentisi: 2,43 milyar TL)
Yurtdı�ı Ajanda Tahm. Önc.
07/02/2011 JPN:Öncü Göstergeler CI 101.4 100.6
 AVR:Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 14.5 10.6
 ALM:Fabrika Sipari� leri YoY (nsa) % 21.00 20.60
 ALM:Fabrika Sipari� leri MoM (sa) % -1.80 5.20
 BRZ:Araç Satı� ları (YoY) 381552
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Haberler & Makro Ekonomi 

Merkez Bankası’nın Söyleyecekleri Sınırlı  
 
Merkez Bankası (MB) Ocak ayı Fiyat Geli�meleri Raporu’nu yayınladı. Raporda kullanılan ton enflasyon cephesinde MB’nin 
bize göre daha rahat oldu�unu gösteriyor. Enflasyon cephesinde MB’ye kıyasla daha endi�eli oldu�umuzu (bkz. Odak 
Noktası 1015 Seç Birini! Dü�en Yıllık Rakam mı? Yükselen Çekirdek Gösterge mi?) belirtmi�tik. Bu duru�umuzu koruyoruz. 
 
Bizim de katıldı�ımız �ekilde MB yıllık rakamdaki dü�ü�ün baz yılı kaynaklı oldu�unu ve mal ve hizmet gruplarının yıllık fiyat 
artı� oranın yükseldi�ini belirtiyor. MB ayrıca önümüzdeki dönemde çekirdek göstergelerde sınırlı yükseli�lerin devam 
edece�ini vurguluyor. Bu da bizim, önümüzdeki aylar için çizdi�imiz resimle uyumlu.  
 
Ocak ayı yıllık TÜFE rakamları içerisinde mal grubundaki fiyat artı�larının hizmetler grubundaki fiyat artı�ına göre sınırlı 
kaldı�ı görülüyor. Mal grubu fiyatlarının yıllık yüzde artı�ı geçen yıla kıyasla 4,1 puan a�a�ıdayken, bu rakam hizmet grubu 
fiyatlarında sadece 1 puan.  
 
Emtia fiyatlarındaki yükseli�lerin maliyet cephesinde baskı yaratmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde ula�ım ve gıda alt 
gruplarında fiyat artı�ları görebiliriz. MB arz yönlü �oklara politika tepkisi vermeme konusunda kararlı olsa da �okların ikincil 
etkilerini yakından takip etmekte fayda var. Öte yandan yükselen enerji fiyatları ve kötü hava ko�ulları nedeniyle zarar gören 
sera hasadı mal grubu fiyatlarında önümüzdeki dönem adına endi�e yaratıyor.  
 
%7,5’lik yıl sonu TÜFE tahminimizi koruyoruz. Yılın ilk dört ayında baz yılı etkisiyle yıllık TÜFE rakamlarının a�a�ı geldi�ini ve 
dolayısıyla enflasyon endi�elerinin bir miktar azaldı�ını görebiliriz. Ancak emtia fiyatları, kur cephesinden gelebilecek �oklar 
ve yurt içi talebin kuvveti enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilir.   
 
Para politikası artık sıkıla�ma sürecine girdi. Kısa vadede MB’nin zorunlu kar�ılıklara yaptı�ı vurguyu arttırarak 
mevcut politika duru�unu sürdürmesini bekliyoruz. Aynı durumun orta vadeye yayılması, yıl sonu zorunlu kar�ılık 
oranları tahminlerimizde yukarı yönlü ve faiz tahminlerimizde a�a�ı yönlü risk yaratacaktır.  

�

  Aylık De�i�im Yıllık De�i�im 
Aylık % De�i�im 01-11 01-10 01-11 01-10 

TÜFE 0,41 1,85 4,90 8,19 
1. Mallar  0,24 2,23 5,09 9,20 
Enerji 1,04 3,94 6,89 8,13 
Gıda ve Alkolsüz �çecekler 1,61 1,58 7,06 9,38 
��lenmemi� Gıda 2,08 2,53 8,05 18,27 
Taze Meyve- Sebze 6,14 3,60 11,17 10,70 
Di�er  -0,67 1,83 5,86 23,37 
��lenmi� Gıda 1,21 0,74 6,17 1,96 
Ekmek ve Tahıllar 1,67 -0,15 5,62 -2,91 
Di�er  0,95 1,26 6,49 4,96 
Enerji ve ��lenmemi� Gıda Dı�ı -1,27 2,04 2,65 9,64 
    Temel Mallar  -1,66 -1,94 2,00 2,29 
Dayanıklı Mallar  1,10 0,79 2,30 2,81 
    Altın Hariç Dayanıklı Mallar  1,05 1,01 0,30 0,93 
Yarı Dayanıklı Mallar 0,00 22,04 2,14 47,54 
Dayanıksız Mallar  1,68 -2,10 29,06 23,03 
2. Hizmetler  0,88 0,79 4,32 5,35 
Kira 0,37 0,40 3,94 4,91 
Lokanta ve Oteller 0,76 1,11 9,38 7,66 
Ula�tırma Hizmetleri 1,08 1,50 6,60 4,87 
Haberle�me Hizmetleri 1,30 0,00 -2,20 2,22 
Di�er Hizmetler  0,97 0,95 3,59 6,05 
3. Core Indicators         
��lenmemi� Gıda ve Tütün Hariç TÜFE 0,18 0,43 4,62 4,42 
ÖKTG-H -0,05 -0,29 3,74 3,36 
ÖKTG-I -0,36 -0,54 3,18 3,83 
Kaynak: TÜ�K, TCMB 

    �
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Sektörel Haberler 

Ocak ayı otomotiv satı�ları rekor düzeyde 
Otomotiv Distribütörleri Derne�i (ODD) ocak ayı otomotiv satı� rakamlarını açıkladı. Toplam yurtiçi binek ve hafif ticari araç 
satı�ları yıllık bazda yüzde 123 artarak 44,789 olurken,  piyasa beklentisi olan 35,000 – 40,000’nin üzerinde gerçekle�ti. 
Aralık ayında görülen yüksek talebin kar�ılanamayan kısmının ocak ayına kısmen kaymı� olmasını satı� rakamlarındaki 
yüksek artı�ın ana nedeni oldu�unu dü�ünüyoruz. Yurtiçi binek araç satı�ları yıllık bazda yüzde 137 artarak Ocak ayında 
29,868 adete ula�tı. Yurtiçi hafif ticari araç satı�ları ise yıllık bazda yüzde 99 artarak 14,921 adete olarak gerçekle�ti. Yurtiçi 
otomotiv pazarının 2011 yılında, güçlü baz yılı etkisiyle yılın ikinci yarısında ilk yarısına oranla daha yava� trendle, yüzde 7 
büyüyece�ini tahmin ediyoruz.  

 

 

 

 

Otomotiv pazarı oyuncularına bakıldı�ında, Ford Otosan Ocak ayında pazar liderli�ini yüzde 15.2 pazar payı ile sürdürürken, 
yıllık bazda 0.7 baz puan pazar payı kaybı ya�adı�ını görüyoruz. Di�er taraftan, Tofas Ocak ayında pazar payını 6.9 baz 
puan artı�la yüzde 14.4’e artırmayı ba�ardı. Do�u� Otomotiv’in pazar payı ise yıllık bazda 0.3 baz puan azalarak Ocak 
ayında yüzde 15.1 oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son çeyrek tahminlerimizdeki de�i�iklikler. Garanti Bankası, Yapı Kredi ve Akbank hisseleri için 2010 son çeyrek 
tahminlerimizde a�a�ı yönde revizyona gittik. Akbank ve Garanti Bankası tahminlerimizde TÜFE endeksli menkul kıymet 
getirilerinin daha dü�ük olaca�ı beklentisi etkili oldu. A�a�ıdaki tabloda �� Yatırım ve ortalama piyasa beklentilerini 
bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

adet 
Ocak - 
2011 

Ocak - 
2010 De�. 

        
Binek Araç 29,868 12,594 137% 

Hafif Ticari Araç 14,921 7,501 99% 
Toplam  44,789 20,095 123% 
�

�

Ocak - 2011 

  Pazar payı 

  Binek  Hafif Ticari Toplam  
Tofas 7.4% 28.5% 14.4% 
Ford 10.4% 24.8% 15.2% 
Doas 17.1% 11.0% 15.1% 
        

Ocak - 2010 

  Pazar Payı 

  Binek  Hafif Ticari Toplam  
Tofas 5.4% 11.0% 7.5% 
Ford 7.7% 29.8% 15.9% 
Doas 17.3% 12.2% 15.4% 
�
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�irket Haberleri 

Abdulrahman El Khereiji 1.5 milyon nominal hisse satı�ı için MKK’ya 
ba�vurdu  
B�M’in ortaklarından Abdulrahman El Khereiji 1,518,000 adet nominal 
hisselerininin satı�ı için Merkezi Kayıt Kurulu’na ba�vuruda bulundu. Kayıt 
edilen tutar toplam ödenmi� sermayenin %1’ne, halka açık kısımın ise %
1.8’ne kar�ılık geliyor.  

TAV Ocak trafik verilerini açıkladı 
2011’in ilk ayında toplam trafik geçen yıla göre %8 büyüyerek 3,3milyon 
oldu, ancak büyüme geçen sene Ocak ayında kaydedilen %19’un altında 
kaldı. Toplam yurtdı�ı trafi�i %10 büyüyerek 1,8milyon olurken iç hat trafi�i 
de %6 büyüyerek 1,6 milyon oldu. Geçen senenin ba�ında büyüme dı� 
hatta %19, iç hatta %17 olarak gerçekle�mi�ti. Trafikte büyümenin geçen 
seneye göre zayıf kalmasının nedenini ise 2009’un ardından güçlü gelen 
2010 yılının yarattı�ı yüksek baz yılı etkisi oldu�unu dü�ünüyoruz. �stanbul 
Atatürk’te toplam trafik %5 büyüerek 2,34 milyon olurken dı� hat trafi�i %9 
büyüyerek 1,45 milyona ula�tı. �çhattaysa 0,9 milyonda %2 daralma 
görüyoruz. �ç hatta Ocak ayında talebin azalmasının yanısıra trafi�in 
Atatürk Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e kaydı�ını dü�ünüyoruz. Ankara 
ve �zmir’de yüksek talep devam etti. Ankara’da yolcu sayısı %19 büyüyerek 
0,64 milyon olurken, �zmir’de dı�hat trafi�i %17 büyüyerek 77 bin oldu. 
Yurtdı�ındaki havalimanlarında Tunus’ta geçti�imiz haftalarda ba�layan 
karı�ıklıklar ve hava sahasının kapatılması sonucunda trafi�in geçen 
seneye göre %9 daralarak 77,500 yolcuya geriledi�ini görüyoruz. Genele 
baktı�ımızda, traikte büyümenin geçen senenin altında gerçekle�ti�ini 
görüyoruz. Türkiye’deki havaalanlarında �ubat ayında yarıyıl tatilinin 
olumlu etkisini görece�imizi dü�ünüyoruz. Tunus trafi�indeki gerilemenin 
ise Kuzey Afrika’da devam eden olaylar nedeniyle bir süre daha devam 
edece�ini dü�ünüyoruz.  

BIMAS TI TUT 14% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 50.25 57.10
PD, mn 7,628 8,668
HAO PD, mn 3,433 3,901
(x) 2011T 2012T
F/K 24.76 19.84
PD/DD 10.63 8.98
FD/FAVÖK 16.74 13.55
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 8.7 8.0
End.Gör.Perf. % -3.8 -3.3

TAVHL TI TUT 19% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 7.08 8.40
PD, mn 2,572 3,052
HAO PD, mn 1,029 1,221
(x) 2011T 2012T
F/K 18.43 12.21
PD/DD 2.50 1.99
FD/FAVÖK 9.73 8.40
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 4.5 4.5
End.Gör.Perf. % -2.9 -4.4

Bim Birle�ik Ma�azalar A.� esuner@isyatirim.com.tr

TAV Holding ihomris@isyatirim.com.tr
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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 Mil TL Gunluk Hacim

FRN Kuponlu Kuponsuz Bono

0 2-5 yrs

04/12*

Gosterge Hacim: 28.1mil TL

Döviz Piyasası Verileri
04/02/2011 �tibari ile Kapanı� Günlük Yıliçi
Dolar 1.5849 0.63 -2.58
Euro 2.1526 1.16 -4.21
Euro/Dolar 1.3582 -0.52 1.74
Sepet 1.8688 0.93 3.66
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%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Dolara Kar�ı Günlük Performans(%)

Döviz Piyasası 
• Per�embe günü yurtiçi piyasada açıklanan enflasyon verilerinin ardından 

TL sepet bazda güne de�er kayıplarıyla ba�langıç yaparken, gün 
içerisinde 1,90 seviyesine do�ru yukarı yönlü seyir izledi. EURO/USD 
paritesinde ya�anan de�er kayıplarının etkisiyle USD/TL kuru gün içinde 
en yüksek 1,61 seviyesini test etti. �lerleyen saatlerde Türkiye’nin not 
artırım söylentileriyle, TL sepet bazda kayıplarını telafi ederken haftayı 
1,8690 seviyesinden sonlandırdı. TL günü Per�embe kapanı�ına göre 
USD kar�ısında %0,28, EUR kar�ısında %0,93 ve sepet kar�ısında %
0,66 de�er kazancıyla tamamladı.  

• Sabah açılı� itibariyle TL’nin güne yatay ba�langıç yaptı�ını görüyoruz. 
Gün içerisinde Avrupa tarafından gelecek Sentix yatırımcı güven endeksi 
ve Almanya fabrika sipari�leri döviz piyasası üzerinde etkili olabilir. Yurtiçi 
tarafta ise bono piyasasının seyri yakından takip edilmelidir. USD/TL için 
gün içi i�lem bandı beklentimiz 1,5800-1,6000. 

 
 

Tahvil ve Bono Piyasası 
• Per�embe günü açıklanan enflasyon raporunun etkisinde kalan tahvil ve 

bono piyasası Cuma günü de de�er kayıpları kaydetmeye devam etti. 
MB’nin son kararlarından sonra enflasyon endi�eleri artan piyasa, yüksek 
gelen Ocak ayı üretici fiyatlarından rahatsız oldu. Önümüzdeki hafta 
gerçekle�ecek olan Para Politikası Kurulu toplantısında nasıl bir karar 
çıkaca�ı konusunda ise belirsizlikler devam ediyor, bu da tahvi,l ve bono 
piyasası ve kur üzerinde baskı olu�turuyor. Gösterge kıymet Cuma günü 
%8,33-8,50 aralı�ında i�lem gördükten sonra günü 18 bp yukarıda %8,43 
seviyesinden kapattı. E�rinin uzun kısmında da satı�lar devam etti ve 
15/01/20 vadeli kıymet günü 10 bp yukarıda %9,53 seviyesinden kapattı.  

• Tahvil ve bono piyasasının bu sabah de�er artı�ları ile açtı�ını görüyoruz. 
Gösterge kıymette bu sabah geçen kotasyonlar %8,39 bile�ik seviyesinde 
bulunuyor.  

 

Eurotahvil Piyasası 
• Per�embe günü Avrupa’dan gelen endi�eli haber akı�ı ve çeli�kili gelen 

global makroekonomik veriler piyasaların yön bulmasında engel olurken 
geli�mekte olan ülke eurotahvilleri haftanın son i�lem gününe yatay 
negatife yakın seviyelerden ba�ladı. Geli�mekte olan ülkelerin de�er 
kayıpları bir ölçüde ABD’de açıklanan ve beklentileri a�an son 
makroekonomik verilere ba�ılı ABD hazine tahvillerinde ya�anan yükseli� 
nedeni ile gözlemlendi. Cuma günü ise ABD ‘de açıklanacak Tarım Dı�ı 
�stihdam rakamların öncesinde piyasalarda gerçekle�en i�lem hacmi son 
derece dü�ük oldu�unu gördük. Avrupa ve Euro Bölgesinde ekonomik 
veri olmadı�ı günde yatırımcılar Brüksel’de yapılan Almanya-Fransa 
liderlerin zirvesine odaklandı. Sarkozy ve Merkel bulu�tu�u Konferans’tan 
çıkan mesajlar piyasalarca son derece olumlu kar�ılandı ve euro ve 
Avrupa ülkelere yönelik endi�eleri bir miktar azalttı. Önceki Avrupa krizine 
çözüm amacı ile yapılan zirvelerden somut bir adım çıkamadı�ını bilen 
piyasalar bugün liderlerin harcamaların kısaltması, yardım fonu kullanımı, 
sorunlu olan ülkelerin açık piyasadan bono alımları, EFSF fonunun 
kapsamının geni�letilmesi ile ilgili konularla detaylı adım atılacak planına 
olumlu tepki verdi. Konferanstan gelen açıklamalardan sonra Avrupa 
CDSlerinde hızlı daralma ya�andı; dün 25 bps geni�leyen Yunanistan 5 
yıllık CDSleri 13 bps geriledi. �spanya Hazinesi 17 �ubat’ta 2020 ve 2037 
vadeli tahvil ihracı gerçekle�tirece�ini açıkladı. Bugün Avrupa’da beklenen 
Hazine ihalesi olmadı. 

• Hafta ba�ından itibaren merakla beklenen ABD Tarım Dı�ı �stihdam verisi 
beklediklerinden daha zayıf gelse de bunun asıl nedeni so�uk hava 
olması piyasaların üzerine negatif etkisi engelledi. Öte yandan 
bekledi�inden iyi gelen ��sizlik oranı piyasaların yönü pozitife çevirdi ve 
alımlara destek verdi. �yi gelen veri etkisinde 10 yıllık ABD hazine tahvilleri 
son bir yılda gördü�ü en yüksek %3,60 seviyelere yükseldi. Türk 
eurotahvilleri güne satıcılı ba�larken Brüksel’den gelen mesajları ardında 
hafifi toparlandı. ABD verisinden sonra ise gelen hızlı alımlarla günü hafif 
de�er artı�larıyla sonlandırmayı ba�ardı�ını gördük. Orta vadeli tahvilleri 
kayıpları yava� yava� toparlarken günü yatay seviyelerden kapattı; uzun 
vadeli kıymetler $025 yakın artı�larla haftanın son i�lem gününü 
sonlandırdı. Türkiye 2030 vadeli gösterge tahvili günü $0,15 artı�la 
$166,15 sonlandırdı.  Rusya ve CIS eurotahvil piyasası global piyasalara 
paralel güne hafif satıcılı ba�ladı ancak sert de�er kayıplara u�ramadan 
ABD verisi ardında yönü pozitif alana çevirdi�ini gördük.   
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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 5 m 12 m 4,292 8 267 96.893 7.05 7.19 16 -3 5.93 7.41 6.76 0.43 0.003 0.42
TRB090311T13 09/03/11 6 m 6 m 2,011 0 1 7.32 7.32 6.47 0.08 0.002 0.08

Iskontolu Tahviller
TRT071112T14 07/11/12 21 m 22 m 14,073 1,529 8,986 86.782 8.70 8.43 18 36 7.04 8.43 7.66 1.68 0.048 1.32

TRT250112T14 25/01/12 12 m 21 m 11,715 250 957 93.171 7.60 7.61 10 16 6.49 7.82 7.16 0.93 0.000 0.84
TRT250412T11 25/04/12 15 m 21 m 14,781 164 858 90.928 8.22 8.15 9 21 6.70 8.16 7.42 1.17 0.028 1.00

Sabit Getirili Tahviller
TRT150120T16 15/01/20 9 y 10 y 8,798 143 903 107.150 9.31 9.53 10 6 8.41 9.68 8.92 5.92 0.002 6.28
TRT270116T18 27/01/16 5 y 5 y 2,972 30 339 99.250 9.19 9.40 20 9.14 9.48 9.26 3.96 0.002 3.91

TRT260912T15 26/09/12 20 m 5 y 5,646 14 19 108.550 8.30 8.47 22 6.97 8.62 7.63 1.41 0.153 1.59

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. 


