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Piyasa Yorumu 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

Geli�mi� ülke endeksleri geli�mekte olanlara göre daha iyi performans 
göstermeye devam ederken dünya borsalarında karı�ık bir seyir hakimdi. 
Dün �MKB’de özellikle ikinci seans hacimli satı�larla gerçekle�en a�a�ı yönlü 
hareket kendisini gösterdi. Garanti Bankası’nın son çeyrek net kar rakamının 
beklentilerin altında gelmesiyle endeks günü %1.75 dü�ü�le 64.241 
seviyesinden kapattı. Bunuun yanına Avrupa ve �stanbul kapanı�larından 
sonra Dow Jones ba�lardaki kayıplarını telafi ederek günü çok az bir dü�ü�le 
sonlandırdı. Bugün Amerikan ve Uzak Do�u borsalarına paralel olarak 
�MKB’de yatay ve hafif satıcılı bir seyrin hakim olmasını bekliyoruz. Bugün 
açıklanacak Akbank ve Halkbank 2010 karları günün takip edliecek olayları 
arasında yer alırken dünyada önemli bir veri açıklamasının olmayaca�ını 
görüyoruz. Gösterge tahvil güne %8.47 seviyesinde ba�larken, USD/TL kuru 
1.5975 seviyesinde i�lem görüyor. 

��Et ve Balık Kurumu, yeni pazarlama stratejisi ile birlikte orta ve dar 
gelirli mü�terilere ucuz et sa�lamak için 17 farklı �ehirde 100 satı� 
merkezi açma kararı aldı.  

�irket Haberleri  

Sektörel Haberler 

Ajanda 

Son çeyrek net karı ortalama piyasa beklentisinin 
gerisine kaldı.  

� GARAN TI:

TEB 4Ç10’da TL120 mn net kar açıkladı.  � TEBNK TI:

 DOCO 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı � DOCO TI:

Piyasalarda Bugün
11 �ubat 2011

MSCI Sektör Endeksleri En �yi / Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
Kamu hizm. -1.3% Yarı iletkenler -2.6%
Elektrik -1.3% GYO -2.5%
Telekom -1.3% Teknoloji -2.4%
Ta�ımacılık -1.5% Teknik ekip. -2.3%
Perakende -1.6% Finansal -2.2%

IMBK-100 En �yi / En Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
NETAS 16% KCHOL -5%
EGSER 5% ISCTR -4%
TSPOR 4% HALKB -3%
FENER 3% ENKAI -3%
DOHOL 2% TKFEN -3%

IMKB-100  ��lem Hacmi En Yüksek 5 �irket
Kodu Kapanı� 1 Gün � Hac. (TL mn)
FENER 78.50 2.61% 382
ISCTR 5.18 -3.72% 292
GARAN 7.28 -2.41% 278
NETAS 119.00 16.10% 135
HALKB 12.35 -3.14% 128

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 64,422 -1.8% -6.1%

��lem Hacmi TL mn 3,161 -9% -16%
MSCI EM Endeksi 1089 -1.9% -6.3%

TRLIBOR, 3 Ay% 7.63 2.5 baz 78.1 baz
Gösterge Tahvil 8.5 1.0 baz 126 baz
Eurobond -2030 6.04 4.5 baz 39.4 baz

US$/TRY 1.5989 0.73% 2.6%
EUR/TRY 2.1795 0.63% 0.6%
IMKB 2011T F/K 10.51
IMKB 2012T F/K 9.30

Yurtiçi Ajanda
11/02/2011 Ödemeler Dengesi-Aralık 2010 (Piyasa medyan beklentisi: 7 

milyar dolar)
11/02/2011 AKBNK 4Ç10 mali tablo açıklaması (��  Yatırım net kar 

beklentisi: 810 mn TL, piyasa beklentisi: TL762mn)
11/02/2011 HALKB 3Ç10 mali tablo açıklaması (�� Yatırım net kar 

beklentisi: TL561mn, piyasa beklentisi: TL564mn)

Yurtdı�ı Ajanda Tahm. Önc.
11/02/2011 ALM:Tüketici Fiyat Endeksi     (MoM) % -0.50 -0.50
 ALM:Tüketici Fiyat Endeksi (YoY) % 1.90 1.90
 ALM:CPI - EU Harmonised      (MoM) % -0.50 -0.50
 ALM:CPI - EU Harmonised      (YoY) % 2.00 2.00
 ALM:Toptan Satı�  Fiyat Endeksi  (MoM) %  1.80
 FRN:Cari �� lemler Dengesi (Euro) -4,2B
 FRN:Ücretler  (QoQ) % 0.30 0.30
 �NG:PPI Input NSA            (MoM) % 1.40 3.40
 �NG:PPI Input NSA            (YoY) % 12.70 12.50
 �NG:PPI Output n.s.a.        (MoM) % 0.50 0.50
 �NG:PPI Output n.s.a.        (YoY) % 4.40 4.20
 �NG:Çekirdek PPI Output NSA      (MoM) % 0.30 0.20
 �NG:Çekirdek PPI Output NSA      (YoY) % 3.00 2.90
 ABD:Ticaret Dengesi -$40,2B -$38,3B
 ABD:Michigan Üniversitesi Güven 75 74.2
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Et ve Balık Kurumu, yeni pazarlama stratejisi ile birlikte orta ve dar gelirli mü�terilere ucuz et sa�lamak için 17 farklı 
�ehirde 100 satı� merkezi açma kararı aldı. Kurum açıca�ı ma�azaların hedefini, ucuz ve sa�lıklı eti orta ve dar gelirli va-
tanda�lara sa�lamak olarak açıkladı. Alınan kararla birlikte 50 ma�aza Istanbul’da, 5 Izmir’de, 4 Bursa’da ve 3 Kocaeli’de ve 
kalanı di�er illerde olmak üzere toplam 100 ma�aza açılacak. EBK’nin kırmızı et ithalatına devam kararı vermesinin ardından 
Tat ve Banvit’in besicilik faaliyetlerini rekabet edemedikleri gerekçesiyle durdurdu�unu hatırlatmak isteriz. Ma�aza açımlarıyla 
Kurum, kırmızı et fiyatlarıyla mücadele etmeye kararlı oldu�unu gösterdi. 

Sektörel Haberler 
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�irket Haberleri 

Son çeyrek net karı ortalama piyasa beklentisinin gerisine kaldı. 
Garanti Bankası yılın son çeyre�inde 698 milyon TL net kar elde etti. 
Bankanın net karı önceki çeyre�e göre %34 artarken ortalama piyasa 
beklentisinin %6 gerisinde ve bizim tahminimizin %12 üzerinde gerçekle�ti. 
Bankanın dördüncü çeyrekteki net faiz gelirleri ve %4.5 oranındaki net faiz 
marjı beklentimizle uyumlu. Bankanın elinde tuttu�u TÜFE’ye endeksli 
menkul kıymet getirileri %3.2 düzeyinden son çeyrekte %23.5’e yükselerek 
faiz gelirlerine 445 milyon TL katkı sa�ladı. mevduat maliyetlerindeki 
ortalama 40 baz puan gerileme de net faiz marjını destekledi. Ancak 
bankanın zorlu bir yıl olması beklenen 2011’den önce bir miktar karlılı�ı 
düzeltmek amacıyla kar�ılık giderlerini artırdı�ını ve önümüzdeki yıl 
planlanan faaliyet giderlerini öne çekti�ini görüyoruz. Mali tabloların 
sunumunda da bir de�i�iklik var. Banka yılın son çeyre�inde yakla�ık 140 
milyon TL kadar kredi kampanyalarıyla ili�kili giderleri komisyon 
giderlerinden faaliyet giderleri altına ta�ıdı. Garanti yılın son çeyre�inde 
takipteki krediler portföyünde dü�ü� gördü. Banka Yönetimi 2011’in ilk 
çeyre�inde de benzer bir seyir beklerken önceki çeyrekte kaydedilen 152 
milyon TL yeni takipteki kredi giri�ini bu yılın ikinci yarısından önce tahsil 
edece�ini dü�ünmüyor. Garanti Bankası, 2011 yılında yıllık 85 baz puan 
net faiz marjı daralması ve %30 kredi büyümesi öngörülerini koruyor. 
Bankanın kredi faizlerinde 200 baz puan ve menkul kıymet getirilerinde 150 
baz puan dü�ü� öngörülerini agresif buluyoruz. Biz Garanti’nin net faiz 
marjında 50 baz puan daralma bekliyoruz. Banka zorunlu kar�ılık 
oranlarında da daha fazla baskı yaratacak bir geli�me beklemiyor. En kötü 
senaryoda yine de %25 kredi büyümesinin yakalanaca�ını dü�ünüyor. 
2011 tahminlerimize göre 1.6x PD/DD ve 9.5x F/K çarpanlarıyla i�lem 
gören Garanti Bankası hisseleri için AL önerimizi koruyoruz. 

TEB 4Ç10’da TL120 mn net kar açıkladı. Bu kar rakamı piyasa ortalama 
beklentisi olan TL123mn’a paralel olarak gerçekle�mi� durumda. Bankanın 
son çeyrekte %9’luk kredi büyümesine ra�men net faiz geliri kaleminin %
3.2 geriledi�ini görüyoruz. Bu da net faiz marjının 61bps gerilemesine 
sebep oldu. Burada çeyreklik bazda %23 artı� gösteren mevduat tabanının 
ek maliyetlerinin etkili oldu�unu görüyoruz. Bankanın son çeyrek karının bu 
denli yüksek olmasının nedeni Cardif Life ve Fortis Emeklilik ile imzalanan 
acentalık komisyonu olarak TL180 milyonun bir defalık gelir olarak 
kaydedilmesi. Bankanın di�er gelir-gider kalemlerine baktı�ımızda son 
çeyrekteTL8mn net trading ve kur farkı zararı yazıldı�ını görüyoruz. Bunun 
yanında geri dönmeyen krediler ve di�er kalemler için ayrılan kar�ılık 
giderleri halen TL40mn gibi yüksek sayılabilecek bir düzeyde. Bunun 
yanında çeyreksel olarak gerçekle�en TL225mn’luk faaliyet giderleri 
bankanın gider baskısını halen çok fazla hissetti�ini gösteriyor. Bankanın 
2010 yılı perfromansı bir defalık gelirler nedeniyle iyi gözükürken gerçek 
görüntünün daha az cesaret verici olud�unu belirtmemiz gerekiyor. 
Bankanın birle�meden sonraki performansını ve maliyet sinerjilerini 
yakından takip edece�iz. �u an için TEB’ e SAT tavsiyemizi koruyoruz. 
Banka 2011 tahmini de�erlere göre 1.1 PD/DD ve 11 F/K çarpanlarından 
i�lem görüyor. 

GARAN TI AL 30% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 7.28 9.50
PD, mn 30,576 39,900
HAO PD, mn 14,676 19,152
(x) 2011T 2012T
F/K 9.54 8.64
PD/DD 1.58 1.38
PD/Mevduat 0.32 0.28
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 201.0 185.8
End.Gör.Perf. % -2.9 -4.6

TEBNK TI SAT 26% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 2.02 2.54
PD, mn 2,222 2,797
HAO PD, mn 333 420
(x) 2011T 2012T
F/K 10.95 10.29
PD/DD 1.07 0.97
PD/Mevduat 0.17 0.14
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 5.2 5.6
End.Gör.Perf. % -2.3 -7.2

Garanti Bankası               bsengonul@isyatirim.com.tr

TEB                           bsengonul@isyatirim.com.tr

kdoganay@isyatirim.com.tr

kdoganay@isyatirim.com.tr
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�irket Haberleri 

2010/2011 mali yılı üçüncü çeyre�inde DO&CO bizim beklentimiz olan 2.2 
milyon Euro’nun biraz üzerinde olarak yıllık bazda yüzde 36’lık artı�la 2.6 
milyon Euro net kar rakamı açıkladı. Güçlü Türkiye operasyonları ve yeni 
mü�teri alımlarıyla birlikte Havayolları  �kram Hizmetleri (H�) büyümeye ana 
katkıyı sa�ladı. Bununla birilkte, DO&CO Uluslararası Organizasyon �kram 
Hizmetleri (UO�) ve Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel segmentlerinde 
marjlarını artırmayı ba�ardı. 

Konsolide satı� gelirleri yıllık bazda yüzde 24 artarak 107.8 milyon TL 
olurken, beklentimiz olan 99 milyon Euro’nun üzerinde gerçekle�ti. 
Frankfurt’ta Gulf Airlinesve Milan’da Jet Airways gibi yeni mü�teri alımları 
ve güçlü Türkiye operasyonları ile birlikte Havayolları �kram Hizmetleri 
gelirlerinde görülen güçlü büyüme ciroya en büyük katkıyı sa�ladı. H� 
segmentinin konsolide gelirlerin içindeki payı 3Ç 09/10’daki yüzde 73’ten 
3Ç 10/11’de yüzde 75’e yükseldi. 

Güçlü ciro büyümesi ve tüm segmentlerde görülen marj artı�ıyla birlikte 
FAVOK yıllık bazda yüzde 30 artarak 9 milyon Euro oldu.  Artan satı� 
hacmi ve maliyet yönetimindeki geli�melerle birlikte FAVOK marjı 0.4 baz 
puan artarak yüzde 8.3 oldu. �irket yönetimi artan gıda fiyatlarının, H� ve 
UO� segmentlerindeki maliyet artı kar marjı sözle�meleri ile birlikte marjlara 
negatif etki yapmayaca�ını belirtti. 

DO&CO potensiyal alımlarla ilgili adaylarla görü�melere ba�ladı. �irketin 
elinde 2010 yıl sonu itibariyle 105.7 milyon Euro net nakit bulunuyor. Orta 
Do�u, Hindistan ve Türkiye H� segmenti için potensiyel alım bölgeleri. Bu 
konuda �irket önümüzde 3 ayda somut adım atmayı hedeflerken, alımların 
12 – 18 ay içinde tamamlanaca�ı gözüküyor. 

Hisse için hedef de�erimizi kur tahmini de�i�ikleri ve ciro tahminimizdeki 
yüzde 2 lik artı�la beraber 69.50 TL’den 75.59 TL ‘ye çekirken, TUT 
tavsiyemizi koruyoruz. 

DOCO TI TUT 19% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 63.25 75.50
PD, mn 616 736
HAO PD, mn 253 302
(x) 2011T 2012T
F/K   
PD/DD   
FD/FAVÖK   
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 2.7 3.6
End.Gör.Perf. % 0.9 5.4

DO&CO Rest.&Catering AG esuner@isyatirim.com.tr

 

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

OYAYO 15.00% 28/02/2010   

Hisse Ba�ına 
Temettü

EUR mn 
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Bono Kuponlu Kuponsuz

2 3 yr 4 yr 5 yr

1

0.0

0.5

1.0

1.5 Mil TL Gunluk Hacim

FRN Kuponlu Kuponsuz Bono

0 2-5 yrs

04/12*

Gosterge Hacim: 85.8mil TL

Döviz Piyasası Verileri
10/02/2011 �tibari ile Kapanı� Günlük Yıliçi
Dolar 1.5875 0.32 -2.74
Euro 2.1631 0.93 -4.67
Euro/Dolar 1.3626 -0.61 2.07
Sepet 1.8753 0.67 4.02
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

RUBUAH

ZAR

CNY

INR

ARP

BRL

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

Dolara Kar�ı Günlük Performans(%)

Döviz Piyasası 
• TL sepet güne de�er kaybıyla 1,8870 seviyesinden ba�langıç yaptı. 

Sabah saatlerinde kurumsalların ve yurtdı�ı kaynaklı alımların etkisiyle TL 
kayıplarını artırdı ve gün içi en yüksek 1,8930 seviyesini test etti. Piyasa 
oyuncuları USD/TL kurunda 1,6000 seviyesinden alım yapmakta isteksiz 
görünürken, günün geri kalanında TL sepet de�er kazandı ve günü 
1,8830 seviyesinden noktaladı. USD/TL kuru gün içerisinde 1,5900-
1,6000 bandında i�lem gördü ve günü 1,5960 seviyesinden noktaladı. TL 
günü Çar�amba kapanı�ına göre USD kar�ısında %0,55 de�er kaybıyla, 
EURO kar�ısında %0,33 ve sepet kar�ısında %0,04 de�er kazancıyla 
tamamladı.  

• Döviz piyasasının güne genel olarak yatay ba�ladı�ını görüyoruz. EURO/
USD paritesinde ya�anan de�er kaybının etkisiyle USD/TL kuru güne hafif 
de�er kazanarak 1,5970 seviyesinden ba�langıç yaptı. Haftanın son i�lem 
gününde yurtiçi tarafta ödemeler dengesi verileri bulunuyor. Yurtdı�ı 
piyasada ise ABD ticaret dengesi ve Michigan güven endeksi yakından 
takip edilcektir. Piyasa oyuncuları dün USD/TL kurunda 1,6000 
seviyesinden alım yapmakta isteksiz görünürken USD/TL kuru için bugün 
1,6000 seviyesi yakından izlenmelidir. USD/TL için gün içi i�lem bandı 
beklentimiz 1,5900-1,6100.  

 

Tahvil ve Bono Piyasası 
• Önümüzdeki hafta gerçekle�ecek olan Para Politikası Kurulu öncesinde 

piyasalardaki gerginli�in devam etti�ini ve tahvil ve bono getirileri üzerinde 
baskı olu�tu�unu görüyoruz. Gösterge kıymet ö�leden sonra %8,63 
bile�ik seviyelerine ula�tıktan sonra bir miktar toparlanarak günü önceki 
günkü seviyelerine yakın %8,50 bile�ik seviyelerinden kapattı. Yurtdı�ı 
piyasalardaki olumsuz hava verim e�risinin uzun vadeli kısmı üzerinde 
etkili olurken 10-yıl vadeli kıymetin getirisi 5 baz puan artı� kaydederek %
9,63 bile�ik seviyelerine ula�tı. 

• Bugün saat 10:00’da açıklanacak Ödemeler Dengesi verileri önümüzdeki 
haftaki MB kararı ile ilgili piyasanın beklentilerini �ekillendirme açısından 
önemli olacaktır. Ancak bu verilerin Aralık ayı verileri oldu�unu ve Merkez 
Bankasının yeni uygulamasını sadece sınırlı bir miktarda yansıttı�ını 
unutmamak gerekir. Ayrıca Aralık ayı verilerinde genel olarak bir 
kötüle�me beklemek gerekir. Bu nedenle bu verilere daha az önem 
verilmesi gerekti�ini dü�ünsek de, son politika bile�iminin etksini yansıtıp 
yansıtmadı�ına bakmanın da do�ru olaca�ını dü�ünüyoruz.  

• Gösterge kıymette bu sabah geçen kotasyonlar %8,47 bile�ik seviyesinde 
bulunuyor.  

 

Eurotahvil Piyasası 
• Dün Amerikan tahvillerindeki gerileme hareketine ra�men ABD 

endekslerinde ve Asya seansında gördü�ümüz satı� hareketi geli�mekte 
olan ülke eurotahvillerinin yeni güne hafif de�er kayıplarıyla ba�lamasına 
neden oldu. Sabah saatlerinde geçti�imiz iki hafta boyunca piyasadan 
tahvil geri alımı yapmayan ECB’nin Portekiz’e ili�kin endi�eleri yükseli�e 
geçti. Sabah açılı� itibariyle hızlı �ekilde yükselen Portekiz tahvil getirileri 
ECB’nin müdahalesinin ardından bir miktar geriledi. Londra açılı�ı 
itibariyle %7,65’e kadar yükselen 10 yıllık Portekiz tahvili sonra %7,33’e 
geriledi. Bono piyasasında olanlara baktı�ımızda Yunanistan ve 
�rlanda’nın 10 yıllık tahvil getirileri %7 seviyesini a�tıktan çok kısa süre 
sonra AB/IMF deste�ine ba�vurmak durumunda kalmı� olması 10 yıllık 
tahvilleri %7,35’lerde olan Portekiz’in de fona ba�vurması beklentilerini 
kuvvetlendirdi ve bu yönde söylentilere yol açtı. CDS piyasasında da bu 
geli�melere sert tepkiler ya�andı. Portekiz 5 yıllık CDS’leri yakla�ık 20 bps 
geni�leyerek 430/455’ten i�lem gördü; Yunanistan CDSleri de 8 bps 
geni�ledi. Avrupa’dan gelen veriler beklentileri kar�ılasa da piyasaların 
yönünü pozitif alana çevirmeye yetersiz kaldı. Fransa’nın ve �ngiltere’nin 
sanayi üretim rakamları beklentilerden hafif iyi gelse de enflasyon 
endi�elerini de gündeme getirdi. Ak�am saatlerinde ABD’den gelen ve 
beklenenden iyi açıklanan öni�sizlik ba�vuruları ve toptan stokları hisse 
senedi endekslerinde yava� toparlamaya yol açtı fakat bono piyasasını 
çok etkilemedi.  

• Türk kamu eurotahvilleri hafta ba�ından bu yana de�er kaybetmeye 
devam ediyorlar. Bugün de güne yatay seviyelerden ba�layan Türk 
eurotahvil piyasası Avrupa’dan gelen haberlerin ardından satı� baskısı 
altında kaldı. Orta vadeli kıymetler $0,25 dü�ü�le; uzun vadeli kıymetler 
ise daha sert tepki verdi ve $0,50-075 bandında de�er kaybetti. Türkiye 
2030 vadeli gösterge eurotahvili günü $0,75 dü�ü�le $164,75’ten Londra 
seansını sonlandırdı. Türk �irket eurotahvillerine baktı�ımızda Yapı Kredi 
tahvili günü $0,10 artı�la; �� Bankası tahvili $0,10 dü�ü�le; Akbank’ın 
eurobondu ise $0,20 dü�ü�le günü kapattı�ını görüyoruz.  
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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 65 96.994 7.07 7.21 2 18 5.93 7.41 6.78 0.42 0.002 0.41
TRB090311T13 09/03/11 6 m 6 m 2,011 1 7 99.558 6.00 6.17 0 -37 7.32 7.32 6.38 0.07 0.002 0.07

Iskontolu Tahviller
TRT071112T14 07/11/12 21 m 22 m 14,073 1,368 7,515 86.762 8.77 8.50 1 30 7.04 8.57 7.80 1.67 0.047 1.31

TRT110511T17 11/05/11 3 m 22 m 12,208 107 500 98.351 6.80 6.98 -2 35 5.60 7.44 6.62 0.24 0.016 0.24
TRT250112T14 25/01/12 11 m 21 m 11,715 106 554 92.996 7.90 7.91 -1 50 6.49 7.99 7.19 0.92 0.000 0.82

Sabit Getirili Tahviller
TRT150120T16 15/01/20 8.9 y 10 y 8,798 115 542 106.500 9.41 9.63 5 22 8.41 9.68 8.99 5.90 0.002 6.22
TRT270116T18 27/01/16 5 y 5 y 2,972 15 129 99.000 9.25 9.46 15 30 9.14 9.48 9.30 3.95 0.002 3.89

TRT060814T18 06/08/14 3.5 y 5 y 7,492 7 40 106.000 8.96 9.16 3 26 7.54 9.34 8.30 2.90 0.000 3.06

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. 


