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• Beklenen Adım Atılıyor Mu? 
• �hale Sonuçları 

Piyasa Yorumu 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

Dünya borsaları küresel büyüme endi�eleri ile gerilemeye devam ediyor. 
Bernanke dün yaptı�ı konu�mada zayıf ekonomik büyüme ve dü�ük 
enflasyonun geni�leyici para politikalarının  uzun süre sürdürülmesi için 
uygun bir ortam yarattı�ını vurguladı. Durgunluk senaryosunu fiyatlayan ABD 
Hazine bonoları sene ba�ından beri gördü�ü  en dü�ük seviyelere geriledi. 
Wall Street FED’in yaptı�ı açıklama sonrası gev�emeye devam etti. 

Türkiye dünya piyasalarından ayrı�maya devam ediyor. Dünya 
piyasalarındaki tedirgin havaya ra�men ve bankaların Nisan sonuçlarındaki 
kötüle�meye ra�men �MKB dün %1,5 yükseldi. Borsadaki artı�ta yerle�ik 
yatırımcıların seçim öncesi yaptıkları alımlar etkili oldu.  

Bugün �MKB’nin Asya piyasalarındaki kayıpları izleyerek satıcılı açılmasını 
bekliyoruz. �ok ma�azalarını beklentilerden dü�ük bir fiyata satan Migros 
tahtasında satı� baskısı görülebilir.  

Türkiye ve Almanya’da sanayi üretimi ve ABD Beige Book verisi bugünün 
önemli verilerini olu�turuyor. Ba�bakan Erdo�an’ın bugün saat 11.00’de 
bakanlıklarda yapılacak yeniden yapılandırma üzerine yapaca�ı konu�ma 
yakından izlenecek.  

Haberler & Makro Ekonomi 

��Kredilerin türlerine göre büyüme sınırları yeniden düzenlenebilir.  
��Net faiz marjındaki daralma ve kambiyo zararları bankacılık 

sektörünün karını olumsuz etkiledi.  

�irket Haberleri  

Sektörel Haberler 

Ajanda 

Sabancı Olmuksa’ya %20 Dönkasan Hissesi Sattı � SAHOL TI:

Piyasalarda Bugün
8 Haziran 2011

MSCI Sektör Endeksleri En �yi / Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
Enerji 1.0% Sanayi -0.5%
Teknik ekip. 0.8% Dayanıklı Tük. -0.3%
Sa�lık 0.7% Yarı iletkenler -0.1%
�laç&Biotek. 0.6% Ta�ımacılık 0.0%
Telekom 0.6% Kamu hizm. 0.2%

IMBK-100 En �yi / En Kötü
En �yi 5 1 Gün � En Kötü 5 1 Gün �
IHEVA 9% IHYAY -5%
AKBNK 4% BJKAS -3%
TEKST 4% VESTL -2%
KARTN 4% NTHOL -1%
PRKME 3% ANSGR -1%

IMKB-100  ��lem Hacmi En Yüksek 5 �irket
Kodu Kapanı� 1 Gün � Hac. (TL mn)
GARAN 7.38 1.93% 238
ISCTR 5.10 2.00% 169
HALKB 12.40 1.64% 77
YKBNK 4.21 1.45% 72
VAKBN 3.75 1.63% 68

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 64,463 1.5% -5.5%

��lem Hacmi TL mn 2,303 7% -30%
MSCI EM Endeksi 1153 0.3% -0.9%

TRLIBOR, 3 Ay% 8.39 2.9 baz 54.0 baz
Gösterge Tahvil 8.95 1.0 baz 54 baz
Eurobond -2030 5.65 2.9 baz -8.5 baz

US$/TRY 1.5811 0.11% 2.4%
EUR/TRY 2.3179 0.38% 0.4%
IMKB 2011T F/K 11.93
IMKB 2012T F/K 10.50

Yurtiçi Ajanda
08/06/2011 TCMB Beklenti Anketi (Haziran I. dönem)
08/06/2011 Sanayi Üretimi-Nisan (Piyasa medyan ve ��  Yatırım 

beklentisi: 9%)
13/06/2011 Ödemeler Dengesi-Nisan (��  Yatırım beklentisi: 8,3 milyar 

dolar)
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Haberler & Makro Ekonomi 

�hale Sonuçları 
 
Hazine dün gerçekle�tirdi�i iki ihaleyle, 21-ay vadeli iskontolu gösterge tahvilin yeniden ihracını ve 3-yıl vadeli sabit kuponlu 
tahvilin ilk ihracını gerçekle�tirdi. �hale öncesinde gösterge kıymete daha büyük bir talep olaca�ını ve Hazine’nin bu ihaleden 
piyasa seviyesi olan %9,00 – 9,05 bile�ik bandında 2 milyar TL kaynak sa�layaca�ını öngörmü�tük. 3-yıl vadeli sabit kuponlu 
kıymetin yeniden ihracı için beklentimiz ise talebin daha az olaca�ı ve Hazine’nin %9,35-%9,45% bile�ik faiz aralı�ından 0,9 
milyar TL tutarında kaynak sa�lamasıydı. 
 
21-ay vadeli iskontolu gösterge kıymete bekledi�miz gibi güçlü talep geldi ve Hazine bu ihaleden 1,1 milyar TL’si kamu 
kurulu�larına olmak üzere toplamda 2,7 milyar TL kaynak sa�ladı. Kıymete olan yüksek talep Hazine’nin ROT’un sadece %
20’unu kar�ılamasını ve ortalama getirininin %9,24 basit (%8,95 bile�ik) seviyesinde gerçekle�mesini sa�ladı. �haleden 
hemen sonra gösterge kıymet faizi 8bp dü�erek %8,92 bile�ik seviyelerine kadar geriledi.  
 
3-yıl vadeli sabit kuponlu kıymetin ihracına ise bekledi�imizden dü�ük bir talep geldi ve hazine bu kıymetin büyük bir 
kısmını  kamu kurulu�larına sattı.   Hazine, ROT’un %100’ünü kar�ılarken, piyasa talep kar�ılama oranı%45,5 olarak 
gerçekle�ti. �halede ortalama getiri %9,12 basit (%9,44 bile�ik), ortalama fiyat ise 97,040 TL olarak  gerçekle�ti.  
 
Dün gerçek�etirdi�i iki ihaleyle, Hazine 2,2 milyar TL’si piyasaya olmak üzere toplamda 4,5 milyar TL borçlandı. Hazine’nin 
hedefledi�i piyasa iç borç çevirme oranının %65,1 ve toplam iç borç çevirme oranın  %74,5 oldu�unu hatırlatmalıyız. Hazine 
kamu kurulu�larına, satmayı planladı�ı 1,5 milyar TL yerine 2,2 milyar TL satarak piyasa iç borç çevirme oranını da dü�ürmü� 
oldu. Bu iki ihalenin ardından dün itibariyle Haziran ayı iç borç çevirme oranı %75,5 ve piyasaya iç borç çevirme oranı 
planlananın çok altında %50,4 olarak gerçekle�mi� oldu.  
 
Hazine’nin bugün 3,9 milyar TL’si piyasaya ve 1,3 milyar TL’si kamu kurulu�larına olmak üzere toplam 5,2 milyar TL geri 
ödemesi bulunuyor.  
 
A�a�ıda dün gerçekle�en ihalenin sonuçlarını bulabilirsiniz: 
 
 
21-ay vadeli iskontolu kıymet  TRT200213T25: 
 

Toplam ihraç  2,6 milyar TL olarak gerçekle�ti (1,1 milyar TL Kamu kurulu�larına ve 1,5 milyar TL piyasalara olmak 
üzere.) 

Hazine ROT’un %20’unu kar�ıladı. 
Hazine ihalede gelen talebin %19,7’sini kar�ıladı 
Ihalede ortalama getiri %9,24 basit (%8,95 bile�ik) ve ortalama fiyat ise 86,333 TL olarak gerçekle�ti 

 
 
 

Yurtdı�ı Ajanda Tahm. Önc.
08/06/2011 BRZ:Selic-Target faiz oranı- Brezilya 12,25% 12,00%
 JPN:Eco Watchers Anketi: Mevcut Durum  4063000
 JPN:Eco Watchers Anketi: Beklenti   Saat: 38,4
 JPN:Japonya Para Sto�u M2 YoY   2,7%
 JPN:Japonya Para Sto�u M3 YoY   2,1%
 JPN:Ticaret Dengesi - Ödemeler Dengesi ¥240,3B
 JPN:�flaslar (YoY)   Saat:07:30 -6,8%
 ALM:�hracat SA (MoM)   Saat:09:00 7,3%
 ALM:�thalat SA (MoM)   Saat:09:00 3,1%
 ALM:Cari �� lemler Dengesi (Euro)   19,5B
 ALM:Ticaret Dengesi    Saat:09:00 18,9B
 FRN:Ticaret Dengesi (Euro)   Saat:09:45 -5746M
 AVR:Euro Bölgesi GDP s.a.       (YoY)   2,5%
 AVR:Euro Bölgesi Hanehalkı Tüketim 0,4%
 ALM:Sanayi Üretimi YoY (nsa wda)   11,2%
 ALM:Sanayi Üretimi MoM (sa)   Saat:13:00 0,7%
 BRZ:FGV IPC-S Tüketici Fiyat Endeksi   
 ABD:MBA Mortgage Ba�vuruları    
 ABD:FED Beige Book   Saat:21:00

Ajanda 
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Haberler & Makro Ekonomi 

5-yıl vadeli sabit kuponlu kıymet TRT270116T18: 
 

Toplam ihraç 1,8 milyar TL olarak gerçekle�ti ( 1,1 milyar TL Kamu kurulu�larına ve 0,7 milyar TL piyasalara olmak 
üzere). 

Hazine ROT’un %100’unu kar�ıladı. 
Hazine ihalede gelen talebin %45’ini kar�ıladı. 
Ihalede ortalama getiri %9,12 basit (%9,44 bile�ik), ortalama fiyat ise 97,040 TL  olarak gerçekle�ti. 

 
 
Beklenen Adım Atılıyor Mu? 
 
Bir TV röportajına katılan Ba�bakan Yardımcısı Ali Babacan Merkez Bankası’nın (MB) yeni politika olu�umu, mevcut 
bakanlıklarda yapılacak düzenlemeler ve kurulması planlanan yeni bakanlıklara dair açıklamalarda bulundu. Bakan 
Babacan’ın da konu�masında ipuçlarını verdi�i üzere, Finansal istikrar cephesinde tüm kamu otorilerinin e�güdümünü 
sa�lamak adına kurulması planlanan “Finansal �stikrar Komitesi’nin” (FSK) yakın zamanda yasal zemine oturtulması 
bekleniyor.  
 
Bakan Babacan önümüzdeki dönemde gerekirse BDDK ve TMSF gibi di�er kamu otorilerinin ilave tedbirlerle devreye 
girebilece�ini sözlerine ekledi. Bu açıklamalar, genel seçimleri takiben FSK’nin kurulmasını ve ilave tedbirlerle para 
politikasının mevcut duru�unu destekleyece�ini öngören baz senaryomuzla uyumlu. Hatırlanaca�ı üzere MB de, di�er kamu 
otorilerince e�güdüm içerisinde alacakları önlemlerin zorunlu kar�ılık oranlarında ilave artı�lara duyulabilecek ihtiyacı 
azaltaca�ını belirtmi�ti. Öte yandan Bakan Babacan, yeni politika olu�umu çerçevesinde MB tarafından alınan tedbirlerin 
olumlu sonuçlarının görülmeye ba�landı�ını vurguladı. Bakan Babacan’ın açıklamaları hükümet cephesinden MB’ye verilen 
deste�in bir sinyali olarak nitelendirilebilir.  
 
Ba�bakan Erdo�an mevcut bakanlıkların yeni yapısı ve kurulması planlanan yeni bakanlıklar hakkında bugün saat 11:00’de 
açıklama yapacak. FSK’ya ili�kin ipuçlarını içerecek bu konu�mayı piyasa yakından takip edecektir.   

Kredilerin türlerine göre büyüme sınırları yeniden düzenlenebilir. Sabah gazetesinin haberine göre Hükümet yetkilileri ve 
düzenleyici kurumlar enerji yatırımları, ihracat finansmanı ve tarım kredilerinde resmi olmayan %25 yıllık kredi büyümesi ta-
vanını esnetebilir. Bunun yanında toplam kredilerde %25 sınırı korunacak �ekilde bireysel kredilere uygulanacak sınırlama da 
artırılabilir. Hatırlanaca�ı gibi banka yetkilileri daha önce Hükümet’ten cari açık sorununun çözümüne yardımcı olacak kredi-
lerde büyüme sınırının esnetilmesini talep etmi�ti. 2011 yılına baktı�ımızda bankaların kredi portföylerini bireysel krediler 
lehine yeniden �ekillendirdiklerini görüyoruz. Konut, tüketici, otomotiv ve taksitli ticari kredilerin artı� hızına baktı�ımızda sek-
tördeki kredi büyümesini yukarı ta�ıdıklarını görüyoruz. Bunun nedeni bireysel kredilerin �irketlere kullandırılan kredilerden 
daha karlı ürünler olu�u. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen kredi büyümesine ili�kin kısıtlamalar dikkate alındı�ında bankaların 
kredi/mevduat faiz spredlerinin olumsuz etkilenebilmesi söz konusu. Bu geli�meler ayrıca banka bazında tedbirleri de günde-
me getirebilir. Bu nedenle haberin bankacılık sektörü hisseleri için olumsuz oldu�unu söyleyebiliriz. 
 
Net faiz marjındaki daralma ve kambiyo zararları bankacılık sektörünün karını olumsuz etkiledi. BDDK’nın aylık verile-
rine göre Türk bankacılık sektörü Nisan ayında 1.455 milyon TL net kar elde etti. �lk dört aylık toplam net kar 6.921 milyon TL 
ile önceki yılın aynı dönemine göre %19 geriledi. yalnız Nisan ayı net karına baktı�ımızda önceki yılın aynı ayına göre %36 
ve bir önceki aya göre %39 geriledi�ini görüyoruz. �lk çeyrekte elde edilen aylık ortalama net kara göre ise Nisan ayı net karı 
%20 geriledi. Genel olarak, net faiz marjında devam eden daralma ve kambiyo zararlarının olumsuz etkisini görüyoruz. Özel-
likle TL cinsi kredi ve menkul kıymet getirileri gerilemeye devam etti. Sektörün net faiz marjı Nisan ayında %3,7 oldu. Mart 
ayında elde edilen mevsimsel temettü gelirlerine göre düzeltildi�inde Nisan ayı net karı önceki aya göre %33 gerilemi� olu-
yor. Net ücret ve komisyon gelirleri aylık %10, ve büyük bölümünü geçmi� yıl tahsilatlarının olu�turdu�u di�er gelirlerde ise %
22 gerileme var. Di�er yandan aktif kalitesindeki artı� karlılı�ı desteklemeye devam ediyor. Kar�ılık giderlerinde Nisan ayında 
ciddi dü�ü� var.  

Sektörel Haberler 
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�irket Haberleri 

Sabancı Olmuksa’ya %20 Dönkasan Hissesi Sattı 
 
Sabancı Holding, atık ka�ıt sektöründe faaliyet gösteren Dönkasan 
Dönü�en Ka�ıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.�.'ne ait 30bin adet 
nominal hissesini, yine aynı sektörde faaliyet gösteren di�er i�tiraki 
Olmuksa’ya 3.4mnTL kar�ılı�ında sattı. Satılan hisse adeti, Dönkasan’ın 
toplam ödenmi� sermayesinin %20’sine tekabül ediyor ve holdingin �irket 
içindeki toplam payı bu satı� sonrası %50’ye dü�üyor. Nötr  

SAHOL TI AL 28% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanı� 6.98 8.94
PD, mn 14,242 18,242
HAO PD, mn 6,266 8,026
(x) 2011T 2012T
F/K 8.94 7.49
PD/DD 0.97 0.86
FD/FAVÖK 23.70 20.94
(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 17.6 20.9
End.Gör.Perf. % -4.9 1.2

Sabancı Holding               aakalin@isyatirim.com.tr

bdinckoc@isyatirim.com.tr

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

OYAYO 0.12% 14.87% 08/06/2011 0.68 TL

Hisse Ba�ına 
Temettü
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Döviz Piyasası Verileri
07/06/2011 �tibari ile Kapanı� Günlük Yıliçi
Dolar 1.5794 0.37 -2.24
Euro 2.3184 -0.14 -11.06
Euro/Dolar 1.4679 0.51 9.96
Sepet 1.9489 0.07 8.10
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

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

Dolara Kar�ı Günlük Performans(%)

0.0

0.5

1.0

1.5
Mil TL Gunluk Hacim

FRN Kuponlu

Kuponsuz Bono

0 - 2 2-5 yıl

20/02*

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1 21 41 61 81 101

Title

Month

TL Verim Egrisi

Bono Kuponlu Kuponsuz

4 yr

Döviz Piyasası 

• TL dün geli�mekte olan ülke para birimlerine paralel bir seyir izledi. Ancak 
EURUSD‘deki yükseli�e USDTL’nin yeterli tepki veremedi�i gözlendi. 
EURTL daha önce bahsetti�imiz 2,3200 seviyesine gün içerisinde oldukça 
yakla�tı. Aynı zamanda TL sepet kar�ısında da önceki haftalarda test edip 
kıramadı�ı 1,9500 seviyesine tekrar dayandı. Bu seviyenin kırılması TL 
için kritik olacaktır. USDTL’de önemli destek 1,5680 iken, direnç 1,6010 
seviyesinde. EURTL ‘de ise teknik bandımız 2,3000-2,3500 seviyeleri 
arasındadır. TL günü Türkiye kapanı�ına göre USD kar�ısında %0,40 
de�er kazancı, EUR kar�ısında %0,40 de�er kaybı ve sepet kar�ısında %
0,01 de�er kaybı ile tamamladı. 

• Yerel tarafta günün ba�lıca gündem maddeleri TCMB Haziran ayı I. 
Dönem Beklenti Anketi  ve Nisan ayı Sanayi Üretimi (Piyasa medyan 
beklentisi: 9%) olacak. Uluslararası tarafta ise, Euro Bölgesi’nde GDP, 
Hane Halkı Tüketim Harcamaları,  Almanya’da �hracat, �thalat, Cari 
��lemler Dengesi, Sanayi Üretimi ve Ticaret Dengesi; Fransa’da Ticaret 
Dengesi; ABD’de MBA Mortgage Ba�vuruları ve FED Beige Book verileri 
açıklanacak.  

  Tahvil ve Bono Piyasası 
• Dün tahvil ve bono piyasasının ba�lıca gündem maddesi Hazine’nin 

gerçekle�tirdi�i iki tahvil ihracı ihalesiydi. Hazine gerçekle�tirdi�i iki 
ihaleyle, 21-ay vadeli iskontolu gösterge tahvilin yeniden ihracını ve 3-yıl 
vadeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracını gerçekle�tirdi. 21-ay vadeli 
iskontolu gösterge kıymete bekledi�imiz gibi güçlü talep geldi ve Hazine 
bu ihaleden 1,1 milyar TL’si kamu kurulu�larından olmak üzere toplamda 
2,7 milyar TL kaynak sa�ladı. Hazine, Haziran ayında kamu kurulu�larına 
satmayı planladı�ı 1,5 milyar TL yerine 2,2 milyar TL satarak piyasa iç 
borç çevirme oranını da dü�ürmü� oldu. Bu iki ihalenin ardından dün 
itibariyle Haziran ayı iç borç çevirme oranı %75,5 ve piyasa iç borç 
çevirme oranı planlananın çok altında %50,4 olarak gerçekle�mi� oldu. 
Ba�arılı geçen gösterge tahvil ihalesinden hemen sonra gösterge kıymet 
faizi 8bp dü�erek %8,92 bile�ik seviyelerine kadar geriledi. �halelerden 
önce yataya yakın negatif alanda i�lem gören gösterge kıymette faiz, 
ihalelerden hemen sonra gelen alı�larla %8,87 bile�ik seviyesini test etse 
de dünü 1bp yukarıda %8,95 bile�ikten kapattı.  

• TCMB’nin bugün 13 milyar TL tutarında repo dönü�ü bulunuyor. 
• Gösterge kıymette bu sabah geçen kotasyonlar yatay %8,95 bile�ik 

seviyesinde bulunuyor. 
Eurotahvil Piyasası 

• Amerikan hisse senedi endekslerinde gördü�ümüz satı�lar ve Asya 
senasında kararsız seyir geli�mekte olan ülke eurotahvil piyasası yeni 
güne yatay seviyelerden ba�lamasına neden oldu. Amerika’da 
açıklanacak önemli makroekonomik veri olmadı�ı günde Euro Bölgesinde 
ve Avrupa’da açıklanacak veriler sabah ve ö�len saatlerinde piyasalara 
yön verdi. Beklenenden iyi gelen Euro Bölgesi perakende satı�ları ve 
Almanya’da sürpriz bir yükseli� gösteren fabrika sipari�leri rakamlarına 
ra�men piyasalar zayıf seyri takip etti. Yatırımcılar Avrupa’ya fazla 
odaklanmadan bugün açıklanacak FED Beige Book raporu ile ilgili 
beklentileri fiyatlandırmayı ba�ladı�ını gördük.  Yunanistan’la ilgili son 
günlerde olumlu açıklamalara ra�men IMF ve Avrupa yetkililerin hala 
Yunanistan finansman ihtiyaçları nasıl kar�ılanaca�ı konusunda net bir 
karara varmadı�ını konu�uluyor. �lk destek planlarına göre Yunanistan’ın 
önümüzdeki sene piyasalardan yeniden borçlanabilece�ini tahmin 
ediliyordu ancak mevcut olan yüksek faizleri buna izin veremeyece�ini 
göstermektedir. Veri yoklu�unda bu haberler piyasaları olumsuz 
etkiledi�ini gördük. Özellikle Yunanistan ve Portekiz hisse senedi 
endekslerinde sert dü�ü� göze çarptı; bono piyasası daha ılımlı tepki 
verse de Yunan 10 yıllıklar 4 baz puan geni�leyerek %15,51’den; Portekiz 
10 yıllık bonoları ise 17 baz puanlık geni�leme ile %9,46’dan i�lem gördü. 

• Global piyasalarda satı� baskısı hissedilirken Türk eurotahvil piyasası 
düne yatay seviyelerden ba�ladı. �yimser açıklanan Alman Fabrika 
Sipari�leri ve Euro Bölgesi Perakende Satı�ları verilere ra�men 
Yunanistan – Portekiz borç krizi ile ilgi haber akı�ı piyasayı negatif alana 
itti. Önceki gün Moody’s derecelendirme kurulu�unun Türkiye’nin cari 
açı�ı konusunda uyarı yapması piyasalarda tepki yaratmadı ancak Türk 
eurotahvilleri dünkü genel satı� baskısı kar�ısında fazla direnç 
gösteremedi.  Kısa ve orta vadeli Türk eurotahivlileri günü USD 0,25’a 
yakın kayıpla; uzun vadeli kıymetleri ise daha sert tepki göstererek USD 
0,50’a yakın de�er kayıplarıyla Londra seansını sonlandırdı. Türkiye 2030 
vadeli gösterge eurotahvil faizi  3bp yükselerek New York seansını %5.68 
bile�ik seviyesinden sonlandırırken, 5 yıl vadeli USD Türkiye CDS’leri de 
2bp daralarak 161/163 seviyesinde i�lem görüyor. 
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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 9 20 99.142 7.35 7.59 5 11 8.10 8.10 7.75 0.11 0.001 0.11
TRB070911T19 07/09/11 6 m 6 m 754 0 0 8.25 8.25 7.88 0.24 0.003 0.24

Iskontolu Tahviller
TRT200213T25 20/02/13 21 m 22 m 5,646 1,377 5,108 86.390 9.23 8.95 1 -4 8.20 9.01 8.64 1.63 0.046 1.27
TRT071112T14 07/11/12 17 m 22 m 18,298 77 443 88.529 9.13 8.96 -2 -5 8.39 9.11 8.78 1.36 0.035 1.11

TRT030811T14 03/08/11 2 m 22 m 11,175 73 250 98.840 7.65 7.90 0 4 7.52 8.34 7.96 0.15 0.018 0.15

Sabit Getirili Tahviller
TRT150120T16 15/01/20 8.6 y 10 y 8,798 54 464 106.300 9.41 9.63 6 1 9.24 9.84 9.47 5.54 0.002 6.07
TRT100413T17 10/04/13 22 m 3 y 7,903 5 18 101.625 9.03 9.34 4 13 8.72 9.36 9.06 1.62 0.168 1.70

TRT170615T16 17/06/15 4 y 5 y 8,514 1 6 102.200 9.33 9.55 0 10 9.08 9.55 9.26 3.14 0.004 3.35

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. 


