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• Sanayi Üretimi Hız Kesmiyor 

• MB Beklenti anketi : �yimserli�e Yer Yok 

Piyasa Yorumu 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

Çin’in faiz arttırımı ardından Asya piyasaları bu sabah  ekside i�lem görüyor. 
IMKB dün geli�mekte olan ülke endekslerinde devam eden satı�lara ra�men, 
beklenenin üzerinde gelen Aralık ayı sanayi üretimi rakamlarının da yardımı 
ile %0.5 artıda kapandı. Öte yandan, tahminlerin üzerinde artan sanayi 
üretimi Merkez Bankası’nın �ubat ayında faizleri indirmeyece�i yönündeki 
beklentileri kuvvetlendirerek bono piyasasında satı�lara neden oldu. Nitekim 
bu sabah itibarı ile de gösterge bono faizleri dünkü kapanı�ın 9 baz puan 
üzerinde seyrediyor. Bu sabah yurtdı�ı piyasalardaki gerileme ve bono 
piyasındaki satı�ın etkisi ile IMKB’nin hafif a�a�ıda açılmasını 
beklemekteyiz. ABD’de açıklanacak tüketici güven endeksi dı�ında önemli 
bir haber akı�ı bulunmamakta. Türk Telekom’un beklentilerin üzerinde gelen 
yıl sonu kar rakamının hisseyi bugün olumlu etkileyece�ini dü�ünmekteyiz.  

Haberler & Makro Ekonomi 

�irket Haberleri  

Ajanda 

Türk Telekom 2010 sonuçlarını açıkladı � TTKOM TI:

Halkbank Ola�an Genel Kurul’u 1 Mart’ta yapılacak � HALKB TI:

Koç Holding elektrik üretim piyasasında yeni �irketler 
satın almak istiyor 

� KCHOL TI:

Piyasalarda Bugün
9 �ubat 2011

MSCI Sektör Endeksleri En �yi / Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
Telekom 0.6% Yarı iletkenler -1.1%
Finansal 0.4% Teknoloji -1.1%
Perakende 0.1% Teknik ekip. -1.1%
Sa�lık -0.1% Donanım-Yaz. -1.0%
Temel Tüketim -0.1% �laç&Biotek. -1.0%

IMBK-100 En �yi / En Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
KONYA 11% NETAS -4%
KARTN 9% AKGRT -3%
DOAS 5% FROTO -2%
ALBRK 4% DOHOL -2%
BAGFS 4% SAHOL -1%

IMKB-100  ��lem Hacmi En Yüksek 5 �irket
Kodu Kapanı� 1 Gün � Hac. (TL mn)
GARAN 7.46 0.27% 274
ISCTR 5.36 0.37% 249
EKGYO 2.66 -0.37% 132
KONYA 344.00 10.61% 107
VAKBN 4.03 0.50% 97

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 65,254 0.5% -3.6%

��lem Hacmi TL mn 2,950 -13% -28%
MSCI EM Endeksi 1127 -0.1% -1.4%

TRLIBOR, 3 Ay% 7.63 0.0 baz 76.9 baz
Gösterge Tahvil 8.55 8.0 baz 148 baz
Eurobond -2030 5.96 -0.1 baz 26.5 baz

US$/TRY 1.5746 -0.15% -0.2%
EUR/TRY 2.1474 0.33% 0.3%
IMKB 2011T F/K 10.64
IMKB 2012T F/K 9.42

Yurtiçi Ajanda
09/02/2011

TTKOM 2010 sonuçları hakkında telekonferans (saat: 17.30)
09/02/2011 TSKB 4Ç10 mali tablo açıklaması (�� Yatırım net kar 

beklentisi: 47 mn TL, piyasa beklentisi: 48 mn TL)

Yurtdı�ı Ajanda Tahm. Önc.
09/02/2011 ABD:ABC Tüketici Güven Endeksi -41
 JPN:Tüketici Güveni 40.2
 JPN:Hanehalkı Tüketici Güveni 40.3 40.1
 JPN:�� letme Makinaları Sipari� leri (YoY)  64.00
 BRZ:FIPE Tüketici Fiyat Endeksi - Haftalık 1.13 1.03
 ALM:�hracat SA (MoM) % 1.00 0.50
 ALM:�thalat SA (MoM) % 0.80 4.10
 �NG:Görünen Ticaret Dengesi GBP/Mn -£8600 -£8736
 �NG:Ticaret Dengesi Non EU GBP/Mn -£4875 -£5028
 �NG:Toplam Ticaret Dengesi (GBP/Mln) -£4000 -£4123
 ABD:MBA Mortgage Ba�vuruları  %  11.30



 2 

  

Haberler & Makro Ekonomi 

Sanayi Üretimi Hız Kesmiyor 

TÜ�K’in yayınladı�ı verilere göre Aralık ayı sanayi üretimi bir önceki senenin aynı ayına göre %16,9 artarak, piyasanın %
11,4’lük beklentisinin ve bizim %12,2’lik beklentimizin üzerinde bir performans sergiledi.  

Aylık sanayi üretiminin bile�enlerine baktı�ımızda, imalat sanayi üretiminin yıllık bazda %19 ile görece kuvvetli bir artı� 
sergiledi�ini görüyoruz. Öte yandan,madencilik sektöründeki yıllık büyüme %2 seviyesinde iken elektrik-gaz sektörü  yıllık 
bazda %8 büyüdü.  

Aralık ayı rakamıyla birlikte yılın genelinde, sanayi üretimi yıllık bazda %13 yükseli� sergiledi. Geçen yılın aynı döneminde %
10 oranında bir daralma ya�amı�tık.  

Takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmı� veriler, sanayi üretiminin aylık bazda %5,7’ye ula�tı�ını i�aret ediyor ve 
arındırılmamı� rakama kıyasla daha “sakin” bir görüntü çiziyor.  

2010 yılı son çeyre�inde imalat sanayi cephesinde görülen kuvvet, yıllık GSY�H büyümesinin %8’i a�aca�ına i�aret 
ediyor. Ancak genel resim Merkez Bankası (MB) adına sürpriz olu�turmuyor. MB Ba�kanı Durmu� Yılmaz yıllık 
GSY�H büyüme rakamının %9’a yakın seviyelerde gerçekle�ebilece�ini önceden belirtmi�ti. Ancak piyasa, 
beklentileri a�an sanayi üretim rakamlarının 15 �ubat’ta toplanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) kararları 
üzerinde etkili olaca�ını dü�ünebilir. Bize göre, rakamlar MB’nin beklentileriyle uyumlu oldu�u için PPK kararı için 
sürpriz ta�ımıyor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�yimserli�e Yer Yok 
 
Merkez Bankası (MB) �ubat ayının ilk beklenti anketini açıkladı. Genel resim MB’nin yeni politika olu�umunun yarattı�ı 
belirsizli�in devam etti�ine i�aret ediyor. Anketin genelinde orta vadeli enflasyon ve cari açık beklentilerinin yukarı yönlü 
güncellendi�ini görülüyor.  
 
Yıl sonu enflasyon beklentileri %6,61 seviyesinden %6,56 seviyesine geriledi (mod ise %7 seviyesinden %6,5 seviyesine 
dü�tü). Ancak 12 aylık TÜFE beklentileri %6,55 seviyesinden sınırlı bir artı� kaydederek %6,6 seviyesine yükseldi (mod ise %
6,5 seviyesinde sabit). 24 aylık TÜFE beklentileri ise %6,17 seviyesinden %6,28 seviyesine yükseldi (mod ise %6 
seviyesinde sabit). MB’nin yeni politika olu�umuyla beraber yaratılan belirsizli�in neticesinde orta vadeli enflasyon 
beklentilerinin yukarı yönlü güncellendi�ini görüyoruz.   
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Haberler & Makro Ekonomi 

Risk göstergeleri ise halen ortalama medyanlarının altındaki seyirlerini sürdüyor ve MB’nin ileti�im stratejisinde ba�arılı olma 
�ansını arttırıyor. Risk göstergelerinin mevcut seviyelerini sürdürülebilirlik adına olumlu buluyoruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katılımcıların yıl sonu büyüme beklentilerinin %5 seviyesinde sabit oldu�u görülüyor. 2012 için ise aynı rakam %4,9 
seviyesinden %4,8 seviyesine geriledi (mod ise %5 seviyesinde sabit). 
 
Ocak ayı yıllık TÜFE rakamı 2003 bazlı endeks tarihinin en dü�ük seviyesine gerilemesine ve MB’nin son dönemde yeni 
politika olu�umunun net etkisinin sıkıla�tırıcı yönde olaca�ına dair ileti�im çabalarına ra�men, katılımcıların orta vadeli 
enflasyon beklentilerini yukarı yönlü güncellediklerini görüyoruz. Yılın ilk çeyre�inde yıllık TÜFE gerçekle�melerinin baz yılı 
etkisi nedeniyle görece dü�ük seviyelerde seyredece�ini daha önce belirtmi�tik. Ancak katılımcıların dü�en yıllık TÜFE yerine 
yükselen çekirdek göstergelere odaklanmaları, enflasyon beklentilerindeki dü�ü�ün yıl sonundan öteye geçmesine engel 
oluyor.  
 
Katılımcılar, �ubat ayı içerisinde faiz indirimi beklemiyorlar. Öte yandan, büyüme beklentilerinin sabit kalmasına ra�men 
katılımcıların TL’nin zayıflamasını ve dolayısıyla cari açı�ın geni�lemesini bekledikleri görülüyor. Sonuçta MB’nin yeni politika 
olu�umunu uygularken enflasyon ve cari açık cephesindeki endi�eleri dindirmek adına daha ikna edici olması gerekti�ini 
dü�ünüyoruz.  

 
 Merkez Bankası Beklenti Anketi Sonuçları 

  Ocak 2. Yarı �ubat 1. Yarı 
TÜFE (Aylık) 0,62 0,61 
Yıl sonu TÜFE 6,61 6,56 
TÜFE (Gelecek 12 Ay) 6,55 6,60 
TÜFE (Gelecek 24 Ay) 6,17 6,28 
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (ay sonu) 6,50 6,22 
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (gelecek 3 ay) 6,31 6,18 
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (gelecek 12 ay) 6,50 6,50 
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (gelecek 24 ay) 7,64 7,64 
Dolar Kuru (Yıl Sonu) 1,550 1,570 
Dolar Kuru (gelecek 12 ay) 1,570 1,580 
Cari açık (yıl sonu) -48.413 -48.548 
Cari açık (gelecek 12 ay) -49.540 -49.675 
GSYH Büyüme Oranı (2011) 5,0 5,0 
GSYH Büyüme Oranı (2012) 4,9 4,8 
* Rakamlar uygun ortalama beklentilerdir  

  �
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�irket Haberleri 

Türk Telekom 2010 sonuçlarını açıkladı 
 
Türk Telekom 2010 yıl sonu rakamlarını açıkladı. Net kar bizim beklentimiz 
olan 2,59 milyar TL’nin biraz altına ancak 2,43milyar TL olan piyasa 
beklentisine paralel olarak 2,45milyarTL olarak açıklandı. Konsolide gelirler 
beklentimize paralel 10,85 milyar TL olurken piyasa beklentisi olan 10,7 
milyar TL’Nin altında kaldı. FAVÖK ise 4,84 milyar TL’de 4,76 milyar TL 
olan beklentimizin ve 4,64 milyar TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 
oldu. 
 
Sabit FAVÖK marjı 2010’da %53 olurken %52,4 olan beklentimizin üstünde 
geldi. Mobil FAVÖK, 4. Çeyrekte beklentimizin üzerinde olan toplam 269 
konu�ma dakikasına ra�men %13,2 olan FAVÖK beklentimizin altına %
12,6 olarak açıklandı. 
 
Genele baktı�ımızda hem son çeyrekte mevsimselli�in zayıf olması hem 
de 19,2 ‘de sabit kalan abone ba�ına ortalama gelire ra�men artan mobil 
abone sayısını olumlu buluyoruz.. Beklenenin üzerinde gelen sabit FAVÖK 
marjını da pozitif olarak yorumluyoruz. 
 
Türk Telekom Mayıs ayında beklentimize paralel olarak hisse ba�ına 
0,64TL temettü da�ıtmayı planlıyor. 

Halkbank Ola�an Genel Kurul’u 1 Mart’ta yapılacak. Halkbank, Ola�an 
Genel Kurul Toplantısı’nın 1 Mart günü düzenlenece�ini duyurdu. 
Toplantıda Banka yönetiminin TL ve YP cinsi banka bonosu ihracı ile 
yetkilendirilmesi onaya sunulacak. Ayrıca temettü ödemesi de görü�ülecek. 
Halkbank’ın 2010 yılında 2.01 milyar TL net kar elde edece�ini ve yakla�ık 
%15-20 temettü da�ıtım oranı öngörüyoruz. Bu da cari fiyattan %2-2.5 gibi 
bir temettü verimine denk geliyor.  

Koç Holding elektrik üretim piyasasında yeni �irketler satın almak 
istiyor 
 
Mustafa Koç’un bir enerji dergisine verdi�i mülakata göre, Koç Holding 
elektrik üretim sahasında yeni �irketler veya özelle�tirilecek santralleri satın 
alma konusunda agresif olacak. Belirtmekte yarar var, AES enerji ile Entek 
çatısı altında kurulan ortaklık sonrasında, holding elektrik piyasasında 2015 
yılına kadar 4-5 milyar dolarlık bir yatırımla 3000MW kapasiteye 
hedeflemeyi ula�ıyor. Elektrik üretim tesislerinin özelle�tirme sürecinin bu 
senenin ilk yarısında hızlanaca�ını bekledi�imizi de bir not olarak belirtelim.  

TTKOM TI TUT 0% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 6.76 6.77
PD, mn 23,660 23,708
HAO PD, mn 2,839 2,845
(x) 2011T 2012T
F/K 7.83 7.21
PD/DD 3.24 2.99
FD/FAVÖK 5.22 4.86
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 8.8 8.8
End.Gör.Perf. % -0.4 5.2

HALKB TI AL 27% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 12.95 16.50
PD, mn 16,188 20,625
HAO PD, mn 4,047 5,156
(x) 2011T 2012T
F/K 7.78 6.46
PD/DD 1.70 1.36
PD/Mevduat 0.26 0.22
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 56.9 53.9
End.Gör.Perf. % 1.4 0.0

KCHOL TI TUT 9% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 7.46 8.16
PD, mn 18,017 19,716
HAO PD, mn 3,964 4,338
(x) 2011T 2012T
F/K 9.84 9.06
PD/DD 1.16 1.02
FD/FAVÖK 7.14 6.38
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 21.9 20.2
End.Gör.Perf. % 4.8 0.3

Türk Telekom ihomris@isyatirim.com.tr

Halkbank bsengonul@isyatirim.com.tr

Koç Holding                   bdinckoc@isyatirim.com.tr

 

kdoganay@isyatirim.com.tr

aakalin@isyatirim.com.tr

Bugün açıklanan Sermaye Artırımları ve  Temettü Ödemeleri
Kodu Bedelli (%) Bedelsiz(%) Bdsz.Tem.%) Brüt Nakit Temettü(%) Tarih Baz Fiyat Temettü Verimi

GEREL 79.02% 09/02/2011 1.32 TL
TTKOM 64.11% 30/05/2011 0.64 TL 9.48%

Hisse Ba�ına 
Temettü
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FRN Kuponlu Kuponsuz Bono

0 2-5 yrs

04/12*

Gosterge Hacim: 158.5mil TL

Döviz Piyasası Verileri
08/02/2011 �tibari ile Kapanı� Günlük Yıliçi
Dolar 1.5727 0.50 -1.82
Euro 2.1497 -0.42 -4.08
Euro/Dolar 1.3669 0.92 2.39
Sepet 1.8612 -0.03 3.24
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

-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
1.4%

Dolara Kar�ı Günlük Performans(%)

Döviz Piyasası 
• Salı günü TÜ�K’in açıkladı�ı Aralık ayı sanayi üretim verisinin piyasa 

beklentilerini a�ması �ubat ayında olası faiz indirim beklentilerinin 
zayıflatırken, TL’nin de�er kazancını destekledi. Yurtdı�ı piyasalarda 
ya�anan iyimser seyrin deste�iyle TL sepet güne 1,8550 seviyesinden 
ba�langıç yaptı. Sabah saatlerinde TL hafif de�er kazanırken gün içi en 
dü�ük 1,8533 seviyesini test etti. Gün içinde açıklanan önemli bir veri 
bulunmamakla birlikte Çin Merkez Bankası’nın gösterge faiz oranını 25 
baz puan yükseltmesi piyasada olumsuz algılandı. TL sepet 1,8650 
seviyesine yükselerek bu seviyede dengelendi�i görüldü. TL günü 
Pazartesi kapanı�ına göre USD kar�ısında %0,22 de�er kazancıyla, EUR 
kar�ısında %0,66 ve sepet kar�ısında %0,28 de�er kaybıyla tamamladı.  

• USD/TL için gün içi i�lem bandı beklentimiz 1,56-1,58 seviyelerinde 
bulunuyor. 

 
 

Tahvil ve Bono Piyasası 
• Tahvil ve bono piyasası önümüzdeki hafta gerçekle�ecek olan PPK 

toplantısı öncesinde satı� yemeye devam etti. Dün sabah açıklanan ve %
16,9 ile beklentilerin oldukça üzerinde gerçekle�en Aralık ayı Sanayi 
Üretimi verilerinin ardından MB’nin önümüzdeki hafta faiz oranlarını sabit 
tutaca�ına dair beklentiler arttı. Ancak di�er yandan bundan sonra verilere 
daha ba�ımlı olaca�ını açıklamasına ra�men Merkez Bankasının, son bir 
kez 25 baz puanlık faiz indiriminde bulunmak isteyece�ine dair endi�eler 
de devam ediyor. Gösterge kıymet günü 9 baz puan yukarıdan %8,56 
seviyesinden kapatırken 10-yıl vadeli sabit kuponlu kıymet günü yatay 
seviyelerden kapattı.  

• Gösterge kıymette bu sabah geçen kotasyonlar %8,64 bile�ik seviyesinde 
bulunuyor.  

 

Eurotahvil Piyasası 
• Bu hafta veri açısından önceki haftaya göre sakin olması nedeni ile 

yatırımcıların daha çok Avrupa’da gerçekle�ecek ihalelere ve açıklanacak 
bilançolar odaklandı�ını görüyoruz. Mısır’daki olayların biraz yatı�ması 
bölgeye yönelik endi�elerin yok edilmesi için yeterli olmadı uluslararası 
kurulu�u Moody’s Ürdün kredi notunun görünümü ‘Dura�an’dan ‘Negatife 
çekti; S&P ise lokal para biriminin kredi notunu BB+’a dü�ürdü. 
Derecelendirme kurulu�ları yaptı�ı açıklamalarda bölgede siyasi olayların 
büyüyebilece�ini ve Ürdün’ün mali durumu olumsuz etkileyece�ini 
belirttiler. Avrupa’da gerçekle�en ihaleler gündemi de dün oldukça 
yo�undu. Avrupa borç krizini tetikleyen Yunanistan gerçekle�ti�i ihale ile 
%4,64ile €390 milyon 26 haftalık borçlandı, borçlanma maliyeti önceki 
ihaleye göre dü�ü� gösterdi. �hraca gelen talep yüksek oldu�unu ve bid to 
cover oranı 4,54 oldu�unu iletilen Yunan yetkililer talebin %80 
yurtdı�ından geldi�ini de söylediler. Hollanda bugün gerçekle�tirdi�i bono 
satı�ını ise daha yüksek seviyelerden yaptı; Hollanda 2042 vadeli €1,77 
milyarlık bonosu %3,74’ten alıcı buldu. Çeli�kili mesaj veren ihale 
sonuçları Almanya’da açıklanan ve beklediklerinden kötü gelen Sanayi 
Üretim verisi Avrupa bono piyasasında ve CDSlerde yine satı� baskısı 
yarattı. Ö�len saatlerinde önceki dönemlerde zaman zaman konu�ulan 
ancak bugün sürpriz bir �ekilde açıklanan Çin’in kısa vadeli – bir yıllık 
faizlerin yükseldi�i haberi geldi. Yıllık faizleri %5,81’den %6,06 artıran Çin 
aynı zamanda olabilecek AVM faiz artırımı ile ilgili korkuları da 
canlandırdı. Bu haberin etkisinde Alman 10 yıllık tahvilleri 11 bps 
yükselerek %11,18’den i�lem gördü. 

• Türk eurobondları güne yatay ba�ladı ancak di�er geli�mekle olan 
ülkelerde de gözlemlendi�imiz alım hareketi ile beraber günü hafifi de�er 
artı�larıyla sonlandırdı. Orta vadeli kıymetler yatay seviyelerden günü 
kapatırken uzun vadeli kıymetlerde $0,25 artı�lar ya�andı. Türkiye 2030 
vadeli gösterge eurotahvili günü önceki günü ile aynı seviyesinden 
$166’dan sonlandırdı. Kamu borcu $14 trilyonu a�an ve borçlanma 
limitine neredeyse ula�an ABD Hazinesi’nin bugün gerçekle�tirece�i $2,2 
milyarlık geri alımın etkisinde 2 ve 30 yıllık tahvillerin bugünde daralmayı 
devam etti. Fed’ın bugün gerçekle�ti�i bono satı�ı ise üç yıllık %1,34’tan ; 
dört haftalık ise %0,135’ten; 52 haftalık ise %0,305’ten gerçekle�ti. 10 
yıllık ABD hazine tahvilleri günü %3,64’ten ba�ladı ve New York seansı 
açılı�ına kadar %3,66 kadar yükseldi. Ancak New York açılı�ından sonra 
gelen ihalelerin sonuçlarıyla beraber hızla %3,73’e tırmandı. 
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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 16 139 96.945 7.10 7.24 0 14 5.93 7.41 6.77 0.43 0.003 0.41
TRB090311T13 09/03/11 6 m 6 m 2,011 3 5 99.526 5.99 6.16 -33 0 7.32 7.32 6.43 0.07 0.002 0.08

Iskontolu Tahviller
TRT071112T14 07/11/12 21 m 22 m 14,073 1,577 9,506 86.661 8.82 8.55 8 47 7.04 8.55 7.73 1.67 0.047 1.31

TRT250412T11 25/04/12 15 m 21 m 14,781 195 874 90.986 8.20 8.13 0 23 6.70 8.16 7.44 1.16 0.028 1.00
TRT080812T26 08/08/12 18 m 21 m 13,412 158 527 88.449 8.73 8.55 8 47 6.88 8.55 7.54 1.43 0.039 1.17

Sabit Getirili Tahviller
TRT150120T16 15/01/20 8.9 y 10 y 8,798 86 698 107.250 9.29 9.51 1 -1 8.41 9.68 8.95 5.92 0.002 6.28
TRT260912T15 26/09/12 20 m 5 y 5,646 40 61 108.300 8.45 8.63 11 1 6.97 8.63 7.68 1.40 0.153 1.58

TRT270116T18 27/01/16 5 y 5 y 2,972 31 310 99.400 9.15 9.36 7 9.14 9.48 9.27 3.96 0.002 3.92

Dola�ım. 
Miktar  
(M il TL)

Günlük 
Hacim 
(M il TL)

Haftalık 
Hacim     
(M il TL)

Enstruman �tfa Tarihi Vade
Orij. 

Vade

Son I�l. 
Goren 
Fiyat

Basit 
Oran 
(%)

Bile�. 
Oran 
(%)

Get 
Fark 1g 

(bp)

Get. 
Fark Hft 

(bp)

3 ay Bant 3 ay 
Ort. 
(%)

Dur.Dü�ük 
(%)

Yüksek 
(%)

Konv.
PVBP 
* 100

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.  

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. 


