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Tahvil ve bono piyasası geçti�imiz hafta hacimlerin dü�ük oldu�u ve gösterge dı�ındaki 
ka�ıtlarda hareketlili�in sınırlı oldu�u bir haftayı geride bıraktı. TCMB’ nin munzam kar�ılık 
oranlarını artırmaya yönelik kararı sonrasında olu�an satı� baskısı hem yabancı, hem de 
yerli tarafta devam etti. Hafta içerisinde yayınlanan PPK tutanaklarının piyasaya fazla bir 
etkisi olmadı�ı gözlendi. Gösterge kıymet hafta içerisinde %8,92-%9,05 bandında i�lem 
gördü ve haftayı %9,01 seyiyesinden yatay kapattı. 

Hazine Nisan-Haziran Borçlanma stratejisini yayınladı. Hazine Nisan ayında ihale 
takviminde de�i�ikli�e gitmedi, ancak   Mayıs ayına bir ihale daha ekledi. Mayıs ayında 7-
yıl vadeli de�i�ken faizli kıymet yeniden ihraç edilecek.  Nisan ayında iç borç servisinin 
8,5 milyar TL olması bekleniyor ( Mart ayı iç borç servisi 4,8 milyar TL ). Bu miktarın 6,9 
milyar TL’lik  tutarı  piyasalara ve 1,6 milyar TL’lik kısmı Kamu Kurulu�larına olan 
ödemelerden kaynaklanıyor. Hazine Nisan ayında 7,1 milyar TL borçlanmayı planlıyor. 
Hazine borçlanma dı�ındaki di�er finansman kaynaklarından, 2,5 milyar TL fon sa�lamayı 
planlıyor ( Mart için bu rakam 2,3 milyar TL idi). Nisan ayı iç borç piyasa borç çevirme 
oranının ise daha önce planlan oranda, %83,5 olması bekleniyor. 

Hazine, göreceli olarak dü�ük  borçlanma ihtiyacı nedeniyle, Nisan ayında 3 ihale 
yapmayı hedefliyor. Bu ihaleler, 3 yıl vadeli sabit kuponlu kıymet, yeni gösterge kıymet 
olan 20-�ub-13 vadeli kıymet ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli kıymetin yeniden ihraçları 
olacak. 

TL geçti�imiz hafta hafif dalgalı bir seyir izledi ve USD kar�ısında %0,3 de�er 
kaybederken, EUR kar�ısında %0,4 de�er kazandı. Sepet haftalık bazda %0,04 de�er 
kazandı. Bu sabah itibariyle  ise 1,8530 seviyelerinde i�lem görüyor.  

4 Nisan haftasının ba�lıca gündem maddesi bugün yayınlanacak olan Mart ayı TÜFE ve 
ÜFE verisi ve Per�embe günü yayınlanacak olan �ubat ayı Sanayi Üretimi verisi olacak.  

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

04/04/11   TÜFE ve ÜFE-Mart (Piyasa medyan beklentisi TÜFE: %0,8, ÜFE:%1,3, �� 
Yatırım beklentisi TÜFE: %0,75, ÜFE: %1)  

04/04/11   TCMB’ nin 5 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

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

05/04/11   TCMB’ nin 5 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

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

08/04/11    Sanayi Üretimi-�ubat (Piyasa medyan beklentisi: %14,8)  

 

11/04/11 Ödemeler Dengesi-�ubat 

11/04/11       Ihale: Yeniden ihraç, 3-yıl vadeli sabit kuponlu (29/01/14), 3 ayda bir kupon 
ödemeli Hazine’nin bu ihraçtan  1 milyar TL kaynak sa�lamasını bekliyoruz. 

12/04/11   Ihale: Yeni gösterge kıymet. 22 ay vadeli iskontolu kıymet 
(20/02/13).Hazine’nin bu ihraçtan  3 milyar TL kaynak sa�lamasını bekliyoruz. 

12/04/11    Ihale: Yeniden ihraç, 10-yıl vadeli TÜFE’ye endeksli (06/01/21), 6 ayda bir 
kupon ödemeli Hazine’nin bu ihraçtan  1,5 milyar TL kaynak sa�lamasını bekliyoruz. 

15/04/11 Merkezi Yönetim Bütçesi-Mart 
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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. 


