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• Merkez Bankası Ekonomistler �le Yapılacak Toplantılara �li�kin 
Takvimi Açıkladı 

Piyasa Yorumu 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

Dünya borsalarındaki iyimser hava bir günde tersine döndü. ABD tüketici 
güveni, verimlilik ve i�sizlik ba�vurusu verilerinin beklenenden kötü gelmesi 
piyasalardaki iyimser havanın bozulmasında etkili oldu. Ama borsalara asıl 
darbeyi vuran emtia piyasalarındaki çökü�tü. Sene ba�ından beri artan 
spekülatif pozisyonlardaki satı�lar emtia fiyatlarında %4-%8 arasınd de�i�en 
�ok gerilemelere neden oldu. Emtialardaki çökü�, hisse senetlerinden, özel 
sektör tahvillerine yayılan küresel ölçekte bir satı� dalgasına neden oldu.  

Türkiye piyasaları dünya borsalarındaki dalgalanmalara aldırmadan dün 
sakin bir seyir izledi. Gösterge bono faizi 1bp gerileyerek %8.45 
seviyesinden günü sonlandırdı. Türk lirası sepet bazında hafif güçlenerek 
geli�mekte olan piyasalar geneline göre %0.9 kazandırdı. �MKB Avrupa 
piyasalarında ya�anan satı�lara ra�men günü neredeyse yatay kapattı. 
Sektör bazında baktı�ımızda sanayi hisseleri kaybettirirken bankalar 
sayesinde endeksin tutundu�unu gördük.  

Günün ilk i�lemlerinde gösterge tahvilin faizi düne göre 2bp a�a�ıda %8.43 
seviyesinde. Türk lirası sepet bazında %0.2 yukarıda i�lem görüyor. Bugün 
�MKB’nin ABD ve Asya borsalarındaki gerilemeyi takip ederek satıcılı 
açılmasını bekliyoruz. Beklentilerin üzerinde kar açıklayan Garanti Bankası 
ba�ta olmak üzere banka hisselerinin bugün endekse göre daha iyi 
performans göstermesini bekliyoruz. Petrol fiyatlarındaki sert dü�ü� Türk 
Hava Yolları’nı sınırlı da olsa olumlu etkileyecek. Bugün yatırımcılar 
yurtiçinde Merkez Bankası beklenti anketine, ve Akbank’ın ilk üç aylık 
sonuçlarına  odaklanacak. Yurtdı�ında ABD tarım dı�ı istihdam günün en 
önemli verisi olacak.  

Haberler & Makro Ekonomi 

��Nisan ayı otomotiv satı�ları beklentilere paralel 78 bin adet 
gerçekle�ti 

�irket Haberleri  

Sektörel Haberler 

Ajanda 

TAV 4 aylık trafik verilerini açıkladı � TAVHL TI:

Petkim Yarımca’daki 121 bin m2’lik arazisini satmayı 
planlıyor 

� PETKM TI:

�lk çeyrek net karı beklentilerin üzerinde gerçekle�ti.  � GARAN TI:

Piyasalarda Bugün
6 Mayıs 2011

MSCI Sektör Endeksleri En �yi / Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
Teknik ekip. 1.0% Enerji -2.2%
Teknoloji 0.5% �laç&Biotek. -1.3%
Yarı iletkenler 0.3% GYO -1.0%
Donanım-Yaz. 0.0% Kamu hizm. -0.9%
Ta�ımacılık -0.1% Elektrik -0.9%

IMBK-100 En �yi / En Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
BJKAS 8% TUPRS -5%
AFYON 3% ITTFH -3%
SISE 3% TTRAK -3%
NETAS 3% TOASO -2%
PETKM 3% IHEVA -2%

IMKB-100  ��lem Hacmi En Yüksek 5 �irket
Kodu Kapanı� 1 Gün � Hac. (TL mn)
NETAS 162.00 2.86% 220
GARAN 8.08 0.75% 202
PETKM 2.75 2.61% 187
ISCTR 5.44 0.37% 167
THYAO 4.68 0.86% 154

Fitch Turkcell’in uzun vadeli kredi notunu BBB-‘de ve 
görünümü dura�an olarak teyit etti 

� TCELL TI:

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 69,375 -0.1% 2.7%

��lem Hacmi TL mn 3,174 -21% -26%
MSCI EM Endeksi 1162 -0.8% -2.6%

TRLIBOR, 3 Ay% 7.78 0.0 baz 1.6 baz
Gösterge Tahvil 8.45 -1.0 baz -32 baz
Eurobond -2030 5.74 1.5 baz -2.6 baz

US$/TRY 1.5441 0.40% 0.6%
EUR/TRY 2.2936 0.28% 0.3%
IMKB 2011T F/K 12.40
IMKB 2012T F/K 11.15

Yurtiçi Ajanda
06/05/2011 TCMB Beklenti Anketi (Mayıs I.dönem)
06/05/2011 AKBNK 1Ç11 mali tablo açıklaması (��  Yatırım net kar 

beklentisi: 744 mn TL, piyasa beklentisi: 766 mn TL)  
06/05/2011 ALBRK 1Ç11 mali tablo açıklaması (piyasa beklentisi: 40 mn 

TL)  
09/05/2011

THYAO 1Ç11 mali tablo açıklaması (�� Yatırım net kar 
beklentisi: -267milyon TL, piyasa beklentisi: -234 milyon TL)

09/05/2011 Sanayi Üretimi-Mart (Piyasa medyan beklentisi: %10,3, ��  
Yatırım beklentisi: %9,8)
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Haberler & Makro Ekonomi 

Merkez Bankası Ekonomistler �le Yapılacak Toplantılara �li�kin Takvimi Açıkladı 
 
Yeni ileti�im politikası çerçevesinde Merkez Bankası (MB) bundan böyle ekonomistler ve yatırımcılar ile birebir görü�meler 
yerine önceden ilan etti�i toplantılar gerçekle�tirecek. Bu çerçevede ilk toplantı 4 Mayıs’ta �stanbul’da gerçekle�tirildi. 
Açıklanan yeni takvime göre di�er iki toplantının sırasıyla 29 Temmuz ve 1 Kasım tarihlerinde yine �stanbul’da gerçekle�mesi 
planlanıyor. Öte yandan ilgililerden yeterli talep gelmesi halinde Ankara’da ek toplantılar da gerçekle�tirilebilecek.  

Otomotiv Distribütörleri Derne�i (ODD) Nisan ayı yurtiçi otomotiv satı� verilerini açıkladı. Nisan ayında beklentiler dahilinde 
yurtiçi hafif araç satı�ları (binek araç ve hafif ticari araç) yıllık bazda %41 artı�la 77,551 adete yükselirken, aylık bazda %1 
dü�ü� kaydetti. 2011 yılının ilk dört ayı için kümülatif satı� rakamları ise 259,182 adete yükselerek bir önceki yılın aynı döne-
mine kıyasla %64 büyüme gerçekle�tirdi.   
Nisan ayında binek araç satı�ları yıllık bazda %47 büyüme ile 53,835 adete, hafif ticari araç satı�ları ise yıllık bazda %29 
artı� ile 23,716 adete yükseldi. Kümülatif bazda ise binek araç satı�ları %70 büyüme ile 176,730 adete,  hafif ticari araç satı�-
ları ise %52 artı� ile 82,452 adete ula�tı. 
Zorunlu kar�ılık oranlarındaki artı� ve Euro kar�ısında de�er kaybeden TL’ye ra�men, yurtiçi otomotiv satı�larındaki yüksek 
artı�ı önümüzdeki dönemlerde faizlerde beklenen artı�a ba�lıyoruz. Yılın ikinci yarısında  bu nedenle otomotiv satı�larında 
yava�lama bekliyor ve 2011 yılında pazarın 2010’a benzer 796 bin sevieyelerinde gerçekle�ece�ini öngörüyoruz.  

Sektörel Haberler 

  4A11 4A10 De�. Nisan Nisan De�. Mart De�. 

        2011 2010   2010   

Binek Araç 176,730 103,752 70% 53,835 36,549 47% 54,023 0% 

Hafif Ticari Araç 82,452 54,230 52% 23,716 18,397 29% 24,225 -2% 

Toplam  259,182 157,982 64% 77,551 54,946 41% 78,248 -1% 
�

Yurtdı�ı Ajanda Tahm. Önc.
06/05/2011 JPN:Para Tabanı (YoY) 16,9%
 �NG:PPI Input NSA            (MoM) 1,6% 3,7%
 �NG:PPI Output n.s.a.        (YoY) 5,1% 5,4%
 �NG:Çekirdek PPI Output NSA      (MoM) 0,3% 0,4%
 �NG:Çekirdek PPI Output NSA      (YoY) 3,0% 3,0%
 ALM:Sanayi Üretimi YoY (nsa wda) 10,3% 14,8%
 ALM:Sanayi Üretimi MoM (sa) 0,5% 1,6%
 BRZ:IBGE Enflasyonu IPCA      (MoM) 0,83% 0,79%
 BRZ:IBGE Enflasyonu IPCA    (YoY) 6,58% 6,30%
 ABD:Tarımdı�ı �stihdam De�i� imi 190K 216K
 ABD:�malat Sektörü �stihdam De�i� imi 20K 17K
 ABD:��sizlik Oranı 8,8% 8,8%
 ABD:Tüketici Kredileri $5,000B $7,617B

Ajanda 
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�irket Haberleri 

TAV 4 aylık trafik verilerini açıkladı 
Trafik büyümesi hız kazanarak ilk çeyrek sonu %8 iken Nisan sonunda %
10’a ula�tı ve toplam yolcu trafi�i 14,25 milyon yolcu oldu. Dı� hat trafi�i %
11 (1Ç11: %8) büyüyerek 8,14 milyon ve iç hat trafi�i %10 büyüyerek 
(1Ç11: %8) 6,11 milyon yolcuya ula�tı. DHM�’nin verilerine paralel olarak 
�stanbul Atatürk Havalimanı (�AH)’de trafik geçen seneye göre %10 büyüdü 
(1Ç11: %7) ve 10,37 milyon oldu. Büyümedeki toparlanma hem iç hat hem 
de dı� hatta etkili oldu. �ç hat trafi�i ilk çeyrek sonu%2 büyürken Nisan 
sonu itibariyle %5 büyüyerek 3,86 milyon olurken dı� hat trafi�i de %10 
büyümeden %12 yükselerek 6,5 milyona ula�tı. Sadece Nisan ayında dı� 
hat ve iç hat trafi�i sırasıyla %20 ve %15 artı� gösterirken Mart ayında 
büyümeler %8 ve %4 olarak gerçekle�mi�ti. Artan mevsimselli�in 
büyümeye katkısı olurken geçen sene Nisan ayında �zlanda’da 
gerçekle�en volkanik patlamanın da dü�ük baz etkisine neden oldug�unu 
dü�ünüyoruz. Ankara’da büyüme az da olsa yava�ladı, ilk çeyrek sonu %
21 büyüme kaydedilirken Nisan sonunda büyüme %20 oldu ve yolcu sayısı 
2,64 milyona yükseldi. �zmir’deyse yükselen mevsimselli�in etkili olmaya 
ba�ladı�ını görüyoruz. �zmir’de toplam dı� hat trafi�i 1Ç11’de %34 
büyürken Nisan sonunda %42 büyümeye ula�tı ve 472bin yolcu trafi�i 
kaydedildi. �zmir’de ayrıca Pegasus ve Easyjet’in yakın zamanda açılan 
yurtdı�ı hatları da trafi�e olumlu yansıdı. Türkiye dı�ındaki havaalanlarına 
baktı�ımızda Tunus dı�ındaki havalimanlarında güçlü büyümenin devam 
etti�ini görüyoruz. Tunus’taysa her ne kadar trafik büyümesi az da olsa 
gerileme gösterse de toplam yolcu sayısının Nisan sonunda %44 
gerileyerek 296,7bin yolcu oldu�unu görüyoruz. Genele baktı�ımızda 
sonuçların beklentilerimize paralel oldu�unu söyleyebiliriz. Önümüzdeki 
aylarda özellikle Türkiye’deki havalimanlarında daha da belirginle�en 
mevsimselli�in etkisiyle trafik büyümesinin hız kazanmasını bekliyoruz. 

TAVHL TI AL 16% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 7.84 9.10
PD, mn 2,848 3,306
HAO PD, mn 1,139 1,322
(x) 2011T 2012T
F/K 20.41 13.52
PD/DD 2.77 2.21
FD/FAVÖK 10.54 9.09
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 7.7 5.4
End.Gör.Perf. % 1.3 -0.3

TAV Holding ihomris@isyatirim.com.tr
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Petkim Yarımca’daki 121 bin m2’lik arazisini satmayı planlıyor 
 
Petkim Yarımca’da kendisine ait olan 121 bin m2’lik arazisini satmayı 
planladı�ını açıkladı. Süreç ile ilgili �u an ba�ka bir detay yok. Haberin 
olumlu etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. 

PETKM TI G.G  Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 2.75  
PD, mn 2,750  
HAO PD, mn 935  
(x) 2011T 2012T
F/K 22.76 21.11
PD/DD 1.64 1.54
FD/FAVÖK 11.76 12.02
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 34.5 25.4
End.Gör.Perf. % 10.7 9.9

Petkim                        akumbaraci@isyatirim.com.tr
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�irket Haberleri 

2011’e çok iyi bir ba�langıç yaptı. 
 
�lk çeyrek net karı beklentilerin üzerinde gerçekle�ti. Garanti Bankası 
yılın ilk çeyre�inde 855 milyon TL solo net kar elde etti. Bankanın net karı 
ortalama piyasa beklentisinin %13 üzerinde ve bizim piyasadan daha 
yüksek olan beklentimizin de %8 üzerinde gerçekle�ti. Bankanın ihtiyatlılık 
adına bu çeyrekte ayırdı�ı 90 milyon TL serbest kar�ılık ve takipteki alacak 
portföyünün satı�ıyla elde etti�i net 34 milyon TL gelir ile düzeltildi�inde net 
karın önceki çeyre�e göre %30 arttı�ını görüyoruz. Garanti’nin net faiz 
marjı a�ırlıklı olarak TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinin 
dü�ü�üyle 106 baz puan daralarak %3,4 olurken bizim %3,8 düzeyindeki 
beklentimizin altında kaldı. Bankanın toplam kredileri %8,6 ile sektörün 
üzerinde büyüdü. Bireysel kredilere yönelen banka faiz marjlarını 
koruyabildi. Di�er yandan menkul kıymet getirilerindeki dü�ü� normalize 
edilerek bakıldı�ında hem net faiz gelirleri hem de net faiz marjı önceki 
döneme göre yatay gerçekle�ti. Beklentilerden iyi gelen ücret ve komisyon 
gelirleri büyümesi ile alım-satım kazançları ve güçlü tahsilat performansı 
karlılı�ı destekledi. Di�er yandan faaliyet giderlerinin beklentilerden dü�ük 
kalı�ı ve aktif kalitesinin yine güçlü olarak artmayı sürdürmesi net karı 
destekleyen di�er unsurlar oldu. banka yönetimi yılın ikinci çeyre�ine iyi bir 
ba�langıç yaptıklarını ve beklentilerinin olumlu oldu�unu belirtti. Garanti 
hisseleri 2011 tahminlerimize göre 10,6x F/K ve 1,8x PD/DD çarpanlarıyla 
i�lem görüyor. Bu çarpanlar emsallerine göre ortalama %7 primli. Ancak 
beklentilerin üzerinde gerçekle�en ilk çeyrek performansı ve yönetimin 
ikinci çeyre�e ili�kin verdi�i olumlu sinyaller dikkate alındı�ında Garanti 
Bankası hisseleri için görü�ümüzde bir de�i�ikli�e gitmiyoruz. 

Fitch Turkcell’in uzun vadeli kredi notunu BBB-‘de ve görünümü 
dura�an olarak teyit etti 
Fitch Ratings Turkcell’in uzun vadeli yerli ve yabancı para cinsinden kredi 
notunu BBB-‘de ve görünümü “dura�an” olarak teyit etti.  

GARAN TI AL 6% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 8.08 8.56
PD, mn 33,936 35,952
HAO PD, mn 16,289 17,257
(x) 2011T 2012T
F/K 10.59 9.59
PD/DD 1.75 1.53
PD/Mevduat 0.36 0.31
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 175.0 199.8
End.Gör.Perf. % 2.0 -1.7

TCELL TI TUT 19% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 8.86 10.50
PD, mn 19,492 23,100
HAO PD, mn 4,873 5,775
(x) 2011T 2012T
F/K 10.29 9.20
PD/DD 1.79 1.57
FD/FAVÖK 5.54 5.04
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 19.7 20.7
End.Gör.Perf. % -10.1 -20.1

Garanti Bankası               bsengonul@isyatirim.com.tr

Turkcell ihomris@isyatirim.com.tr

kdoganay@isyatirim.com.tr

 

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

KOZAL 14.76% 06/05/2011 23.10 TL 0.15 TL 0.63%
LKMNH 15% 06/05/2011 5.84 TL

Hisse Ba�ına 
Temettü
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Bono Kuponlu Kuponsuz
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0.6Mil TL Gunluk Hacim FRN Kuponlu
Kuponsuz Bono

0 2-5 yrs

20/02*

Gosterge Hacim: 47.5mil TL

Döviz Piyasası Verileri
05/05/2011 �tibari ile Kapanı� Günlük Yıliçi
Dolar 1.5485 -0.14 -0.29
Euro 2.2568 1.79 -8.63
Euro/Dolar 1.4574 -1.90 9.17
Sepet 1.9027 1.01 5.54
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

CZKHUF

KZT

PLNRON

RUB

UAH

ZAR

CNY

INR

ARP

BRL

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

Dolara Kar�ı Günlük Performans(%)

Döviz Piyasası 

• Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Ingiltere Merkez Bankası’nın faiz 
kararlarını açıklamalarının öncesinde döviz piyasasında dalgalanmalar 
vardı.   Karlarların açıklmasından önce EUR dolar kar�ısında de�er 
kazanarak EUR/USD 1,4850 seviyelerine kadar tırmandı. Faiz oranında 
de�i�im olmadı ve %1,25’te tutuldu. Bunun yanısıra ECB Ba�kanı 
Trichet’nin konu�malarını piyasa yorumcuları olası bir faiz arttırımının 
hazirandan sonra gelebilece�i ve AB’de enflasyonun petrol fiyatları 
sebebiyle devam edece�i �eklinde de�erlendirdi. Trichet’in konu�ması 
sonrasında EUR/USD paritesi spotta 1,4830 seviyelerinden %1’e yakın 
dü�ü� göstererek 1,4678 seviyesine geriledi.  

• Türk Lirası önceki günlerdeki kayıplarının bir kısmını gün içerisinde di�er 
geli�mekte olan ülke parabirimlerinden daha iyi bir performans göstererek 
telafi etti. EUR/USD paritesindeki sert dü�ü�e paralel olarak, EUR/TL de 
2,3000’den 2,2600 seviyelerine geldi. USD/TL günü 1,5460’den, EUR/TL 
2,2624’ten ve TL sepet de 1,9042 seviyelerinden kapattı. TL, USD’ye göre 
günü %0,1 a�a�ıda, EURO’ya göre ise %1,8 yukarıda kapattı. 

• ECB Ba�kanı Trichet’in piyasa beklentisinden farklı yorumlar yapmasıyla 
EURUSD paritesi çöktü. Bu hareket 2,3000 seviyelerine dayanan EURTL 
kuru için de aynı yönlü hareket ya�anmasına sebep oldu. USDTL ise gün 
içerisindeki seviyesini korudu. 1,9200 seviyelerine gelen ve 1,9300 
seviyesini test etmesinin beklendi�i sepet önemli deste�i 1,9100 
seviyesinin altına geldi. ABD’de açıklanacak tarım dı�ı istihdam verisi 
piyasaların yönünün belirlenmesinde kritik olacaktır  

• Bugün yerel tarafta TCMB Beklenti Anketi (Mayıs I.dönem) açıklanacak. 
Uluslararası piyasalarda ise �ngiltere’de PPI Input NSA ve PPI Output 
NSA (YoY), Almanya’da aylık ve yıllık Sanayi Üretimi Endexi bekleniyor. 
ABD’de beklenen ba�lıca veriler  Tarımdı�ı �stihdam De�i�imi, �malat 
Sektörü �stihdam De�i�imi, ��sizlik Oranı ve Tüketici Kredileri olacak. 

  Tahvil ve Bono Piyasası 

• Tahvil piyasası bugünü de önceki günlerde oldu�u gibi yatay bir seyirde 
açtı. Günün ilk yarısında gösterge kıymet de dahil olmak üzere piyasa çok 
durgundu. Günün ikinci yarısında Avrupa  Merkez Bankası’nın (ECB) 
faizleri de�i�tirmeme kararını açıklaması ve  ECB Ba�kanı Trichet’in 
konu�maları sonrasında piyasada bir miktar yabancı kaynaklı 
hareketlenme görülü. Günün ikinci yarısında %8,51 bile�ik seviyesini 
gören gösterge kıymet, günün sonlarında alı�larla beraber günü 1bp 
a�a�ıda %8,45 bile�ik seviyesinden kapattı. 

• TCMB’nin bugün 16 milyar TL tutarında haftalık repo geri dönü�ü 
bulunuyor.  

•  Gösterge kıymette bu sabah geçen kotasyonlar 2 bp a�a�ıda %8,43 
bile�ik seviyesinde bulunuyor. 

Eurotahvil Piyasası 

• BOE ve ECB faiz kararları öncesinde geli�mekte olan ülke eurotahvil 
piyasaları yeni i�lem gününe hafif satıcılı ba�ladı. Sabah saatlerinde, 
�spanya Hazinesi hedefleyen miktarı borçlanamadı ve maliyet açısından 
da %4,549’dan gerçekle�en ihale önceki %4,38’den gerçekle�en ihaleye 
göre ba�arısız geçti. �spanya bono piyasası bu geli�melere fazla tepki 
vermezken Yunan, Portekiz ve �rlanda tahvillerinde satı�lar gözlemlendi. 
ECB faizleri aynı seviyelerde bıraktı; piyasa oyuncuları ço�unlukta faiz 
artırımı beklemezken son günlerde beklentileri a�an enflasyon verileri 
nedeniyle sürpriz bir faiz artırımı olabilece�i korkularını yarattı. Faiz 
kararından sonra ECB Ba�kanıTrichet yapılan açıklamalarda faiz artırımı 
Haziran ayından önce yapılmayaca�ına dair dolaylı sinyaller verdi. 
Beklentilerden kötü gelen Almanya Fabrika Sipari�leri Avrupa hisse 
senedi piyasasında satı�lara yol açarken; ABD’de açıklanan ön i�sizlik 
ba�vurularda da beklenmeyen yükseli� New York senasının satıcılı 
ba�lamasına neden oldu .  

• Türk eurotahvilleri güne hafifi satıcılı ba�ladı; ABD tarafından açıklanan 
olumsuz verilerin etkisinde sabah saatlerinde görülen hafif de�er kayıpları 
ak�am saatlerinde uzun vadede $0,40 ula�tı.  Türk eurotahvilleir günü 
orta vadede $0,25 kayıpla; uzun vadede $0,40 kayıpla Londra seansını 
sonlandırdı. Türkiye 2030 vadeli gösterge eurotahvili günü 1bp yukarıda 
%5,75’den kapattı. Türk �irket eurotahvillerinde baktı�ımızda holding 
tahvillerinde hareketlilik ya�anmadı�ını gördük; likit olan banka 
tahvillerinde ise satıcılı bir seyir hakim oldu ve tahviller $0,25’e yakın 
de�er kaybetti. Hisse sendi piyasasında di�er geli�mekte olan ülkelere 
göre en kötü performansı gösteren Rusya eurotahvilleri günü yatay hafifi 
pozitif ba�lasa da New York açılı�ındna sonra gelen satı�ın etkisinde 
Londra seansını negatif alanda sonlandırdı. Rusya ülke eurotahvilleri 
günü $0,10 yakın kayıpla kapattı. Gazprom bonolarında da $0,10-0,25 
bandında kayıplar ya�andı.  
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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 12 m 12 m 4,292 17 26 98.472 7.45 7.67 0 8.20 8.20 7.74 0.20 0.000 0.20
TRB070911T19 07/09/11 6 m 6 m 754 0 6 8.25 8.25 7.98 0.33 0.000 0.32

Iskontolu Tahviller
TRT200213T25 20/02/13 22 m 22 m 5,646 543 2,571 86.438 8.73 8.45 -1 7 8.20 8.74 8.45 1.72 0.050 1.34
TRT071112T14 07/11/12 18 m 22 m 18,298 167 593 88.344 8.74 8.56 0 9 8.20 9.11 8.68 1.45 0.039 1.18

TRT161111T14 16/11/11 6 m 22 m 10,904 113 300 96.009 7.82 7.96 2 -23 7.41 8.71 8.12 0.51 0.038 0.49

Sabit Getirili Tahviller
TRT100413T17 10/04/13 1.9 y 3 y 7,903 15 21 102.600 8.53 8.81 -6 -7 8.49 9.44 8.97 1.71 0.438 1.80
TRT150120T16 15/01/20 8.7 y 10 y 8,798 7 151 107.650 9.20 9.41 -1 9 9.24 9.84 9.48 5.68 0.002 6.21

TRT070312T14 07/03/12 10 m 5 y 9,565 7 12 106.175 8.23 8.40 7.73 9.24 8.42 0.77 0.092 0.84

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.  

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. 


