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Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinin artmasıyla birlikte, tahvil ve bono 
piyasası, Türk lirasındaki ve hisse senedindeki artı�lara paralel, haftaya pozitif bir 
ba�langıç yaptı. Haftanın ba�lıca gündem maddesi Çar�amba günü gerçekle�en PPK 
toplantısıydı. Piyasa oyuncularında toplantı öncesinde “bekle ve gör” tutumu hakimdi 
ancak PPK’nın zorunlu kar�ılık oranlarını agresif bir �ekilde artırmasıyla birlikte, özellikle 
gösterge kıymette yo�un bir satı� baskısı gözlendi.  

Gösterge kıymetin getirisi PPK kararı sonrasında 36bp arttı ve %8,95 seviyesine yükseldi. 
E�rinin uzun vadesinde ise, 15/01/20 vadeli kıymette, açıklama sonrasında 16 bp’lık bir 
dalgalanma ya�adı ancak kayıplarının büyük bir kısmını geri kazanıldı. 15/01/20 vadeli 
tahvil günü bir önceki kapanı�a göre yatay, % 9,56 seviyesinden kapattı. Haftanın son 
günüde 10-yıl vadeli kıymet ile gösterge kıymet arasındaki spredin daraldı�ını ve 40 baz 
puana indi�ini görüyoruz. Gösterge kıymet bu hafta geni� bir bantta %8,19-%8,57 
bandında hareket etti ve bugün 2. seansta gelen satı�lar sonrasında %9,01 bile�ik 
seviyesinden haftayı kapattı. 

28 Mart haftasının ba�lıca gündem maddesi Çar�amba günü yayınlanacak olan Para 
Politikası Kurulu Tutanakları ve Per�embe günü açıklanacak olan Nisan-Haziran 
Borçlanma stratejisi olacak. Hazine Nisan ayında üç ihale açaca�ını açıklamı�tı. E�er 
de�i�ikli�e gidilmezse, bu ihaleler sırasıyla 11 Nisan’da gerçekle�ecek olan 3-yıl vadeli 
sabit kuponlu kıymetin yeniden ihracı, 12 Nisan’da gerçekle�ecek olan 22-ay vadeli 
iskontolu yeni gösterge kıymet ihracı ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli kıymetin yeniden 
ihracı olacak.  

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

28/03/11  TCMB’ nin 5 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

29/03/11  TCMB’ nin 5 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

30/03/11   PPK Tutanakları-Mart  

30/03/11   TCMB’ nin 4 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

31/03/11 Dı� Ticaret �statistikleri-�ubat (�� Yatırım ve Piyasa medyan beklentisi: 6,8 
milyar dolar)    

31/03/11  GSY�H 2010 Yıllık (Piyasa medyan beklentisi: %8,45, �� Yatırım beklentisi: %
8,3), 4.çeyrek  GSY�H (Piyasa medyan beklentisi: %7,3, �� Yatırım beklentisi: %
6,5)  

31/03/11   TCMB’ nin 4 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

31/03/11   Nisan-Haziran Iç Borçlanma Stratejisi 

31/03/11   TCMB’ nin 4 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

 

04/04/11   TÜFE ve ÜFE-Mart 

05/04/11    TCMB Aylık Fiyat Geli�meleri Raporu-Mart 

07/04/11    TCMB Beklenti Anketi (Nisan I.dönem) 

08/04/11    Sanayi Üretimi-�ubat 
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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. 


