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Gerek yurtiçinde gerekse yurtdı�ında olan geli�meler ve veri açıklamalarıyla yo�un bir 
haftayı geride bıraktık. Yurtiçinde haftanın en önemli olayı Merkez Bankası’nın faiz 
kararlarını duyurdu�u Para Politikası Kurulu toplantısıydı. Yurtdı�ında ise ikinci bir 
Yunanistan kurtarma paketinin çıktı�ı Avrupa Birli�i liderler toplantısı ve ABD’de devam 
eden borç limiti tartı�maları  haftanın öne çıkan geli�meleriydi.  

Geçti�imiz hafta Hazine gerçekle�tirdi�i üç ihaleyle 3 yıl vadeli (04.06.2014) sabit kuponlu 
kıymetin yeniden ihracını, 22-ay vadeli yeni gösterge kıymetin ihracını ve 9-yıl vadeli sabit 
kuponlu kıymetin yeniden ihracını gerçekle�tirerek Temmuz ayı ihale takvimini kapattı. 
Hazine hedefledi�i miktarı geçti�imiz aya göre daha dü�ük maliyetten borçlanabildi�i 
ihaleleri olumlu buluyoruz.  

Oldukça ba�arılı geçti�ini söyleyebilece�imiz yeni gösterge kıymet ihalesine beklenenden 
fazla talep gelirken,  ihalede ortalama faiz beklentilerimizin altında %8.81 bile�ik 
seviyesinde gerçekle�ti. 9-yıllık kıymet ise nispeten az ra�bet görmesine ra�men, ortalama 
faiz beklentilerimiz dâhilinde gerçekle�ti.   Dü�ük gelen Haziran enflasyon verisi, banka 
kredileri büyümesindeki son haftalardaki dü�ü� ve geli�mi� ülkelerde zayıf ekonomik seyrin 
kabullenilmesi Merkez Bankası’nın öngörülerini do�rularken piyasalardaki politika faiz artı�ı 
beklentilerini de ortadan kaldırmı� gibi görünüyor.  

Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısından Per�embe günü beklendi�i gibi 
“politika faizlerini sabit tutma” kararı çıktı. Yaptı�ı kısa açıklamada “ekonomide yava�lama 
ve dünya ekonomide artan risklere” vurgu yapan Merkez Bankası kısa vadede faiz artırımı 
yapmayaca�ının sinyalini verdi. Bankanın açıklamaları tahvil piyasasında 15bp civarında bir 
gev�emeye yol açarken USD-EUR e�it a�ırlıklı döviz sepetinin Türk lirasına kar�ı 2.03 
seviyesine yükselmesine neden oldu.  Per�embe günü kredi derecelendirme kurulu�u 
Fitch’in ekonominin ısınmasıyla ilgili yaptı�ı uyarılara ra�men Merkez Bankası’nın faiz 
kararları sonrasında tahvil piyasasında alıcılı seyir Cuma sabahı da devam etti.  Yeni 
gösterge kıymet (15-05-2013) %8,51 bile�ik seviyesini  test etti�i günü hafta kapanı�ına 
do�ru gerçekle�en kar satı�larıyla 8 bp yukarıda %8,68 seviyesinde kapattı.  A�ustos 
ayında fiyat hesaplamasında kullanılacak olan günlük enflasyon referans endeksinin 
negatife dönmesinin etkisiyle TÜFE’ye endeksliler tarafında ise satı�lar devam etti ve reel 
faizlerde 30 – 50 bp arası artı� gözlendi.  

Merkez Bankası (MB) döviz alım ihalelerine ara verdi ve yabancı para cinsinden 1 
yıldan uzun vadeli yükümlülüklere uygulanan zorunlu kar�ılık oranlarını dü�ürdü. 
MB’nin aldı�ı kararları do�ru yönde atılmı� ama geç kalmı� adımlar olarak görüyoruz. Son 
dönemde ya�anan kayıplar sonrasında TL 2011 yılında geli�mekte olan ülkeler içinde en 
çok de�er kaybı ya�ayan para birimi oldu. TL’de ya�anan �iddetli de�er kaybı risk primlerini 
yükselterek kendi kendini besleyen olumsuz bir döngüye yol açtı ve enflasyon hedefine 
ula�ılmasını tehdit etmeye ba�ladı. MB zorunlu kar�ılık oranlarında yaptı�ı son de�i�iklik ile 
piyasaya yakla�ık 590 milyon dolar sa�layacak. Sa�lanan miktar döviz piyasasında 
endi�eleri gidermek için  yeterli olmayacaktır ancak verilen mesajın önemli oldu�unu 
dü�ünüyoruz.  

MB’nin döviz cephesinde aldı�ı önlemlere döviz ve tahvil piyasalarında tepki sınırlı oldu. 
E�it a�ırlıklandırılmı� sepet sabah saatlerindeki 2.1040 seviyesinin biraz altına 2.095’e 
seviyelerine geriledi. Gösterge bononun faizi sadece 4bp geriledi.  

16 Haziran 2011’de %9,09 bile�ik seviyesinde  “al” tavsiyesi verdi�imiz eski gösterge 
kıymete (TRT200213T25), kıymet faizinin hedefledi�imiz seviye olan %8,75’in altına 
inmesinden dolayı Cuma günü pozisyonumuzu kapattık.   Kıymetin %8,75 bile�ik 
seviyesinden satıldı�ını varsayarsak 16 Haziran – 22 Temmuz arasında %1,72 (bile�ik 
faizde 32bp dü�ü�), yıllık bazda ise % 17.27’lik bir kazanç elde edildi�ini 
söyleyebiliriz.  ( Tavsiye verildi�i sırada eski gösterge kıymet %8,67 bile�ik seviyesinde 
i�lem görmekteydi.) 
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Bono piyasasına geli�mekte olan ülkeler arasında kar�ıla�tırmalı olarak baktı�ımızda 
geçti�imiz hafta Türkiye piyasasının daha iyi  performans göstermeye devam etti�ini 
görüyoruz. �ki yıllık iskontolu kıymet faizlerinde Türkiye geli�mekte olan Avrupa, Asya 
ve Güney Amerika ülkelerine göre haftalık ve aylık tabanda daha olumlu bir çizgi 
izlemeye devam ediyor.  Böylelikle kar�ımıza ezber bozan bir tablo çıkıyor. Döviz 
piyasasında TL de�er kayıplarıyla emsallerinden ayrı�maktayken, TL cinsi bono 
piyasası da aksine de�er kazançlarıyla di�er geli�mekte olan ülkelerle ayrı�ıyor.  

Per�embe günü MB’nin TL’nin zayıflı�ı hakkında somut bir açıklama yapmaması, 
MB’nin kontrollü bir devalüasyona göz yumması �eklinde yorumlanırken, TL’deki 
kayıplar devam etti.  Geli�mekte olan ülke para birimlerinin USD kar�ısında %0,8 
de�er kazandı�ı haftada TL USD kar�ısında %2,7 de�er kaybetti. Di�er taraftan, TL 
Euro kar�ısında %4,2 de�er kaybederken geli�mekte olan ülkelerin para birimlerinin 
Euro kar�ısındaki ortalama de�er kaybı  %0.6 olarak gerçekle�ti. TL sepetin 
geli�mekte olan ülkelerin para birimlerine göre göreceli performansı -%3.6 olurken, TL 
sepet geçen hafta %3.4 de�er kaybı ya�adı.  Piyasalarda MB’nin TL’nin zayıflamasını 
engelleyecek ciddi bir önem beklentisi devam etmekteyken, 25 Temmuz haftasının ilk 
gününde MB döviz alım ihalelerine ara verdi�ini ve bir yıldan uzun vadeli döviz 
mevduatlarının zorunlu kar�ılık oranlarını indirdi�ini duyurdu. Bu haber USD/TL 
kurunun 1,716 seviyesine gerilemesini sa�larken, TL sepet 2,0915 seviyesine geldi.  
MB’nin bu iki kararını yerel piyasadaki döviz miktarını önemli oranda artırmasa da 
Banka’nın TL’nin daha fazla de�er kaybetmesine  seyirci kalmayaca�ını belirtmesi 
açısından önemli buluyoruz.   

Bu haftanın ba�lıca gündem maddesi cari açı�ın önemli bir bölümünü olu�turması 
açısından önemli olan Haziran ayı Dı� Ticaret Dengesi olacak. Pazartesi açıklanacak 
olan Reel Kesim Güven Endeksi, Temmuz ayı Kapasite Kullanım Oranı  ve Per�embe 
duyurulacak Enflasyon Raporu da  haftanın di�er gündem maddeleri olacak. 

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

25/07/2011 Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Sektör Güven Endeksi (Haziran)  

28/07/2011 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Tutanakları 

28/07/2011 Merkez Bankası Aylık Enflasyon Raporu  

29/07/2011 Haziran Dı� Ticaret Dengesi (Dı� Ticaret Açı�ı �� Yatırım Beklentisi 10  
  milyar USD.) 

29/07/2011 Merkez Bankası ve Ekonomistler Toplantısı.  

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. 
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2 yıllık bono faizleri—Geli�mekte olan ülkeler 
7/22/2011 Günlük Haftalık Aylık Yıllık
itibarıyla

Avrupa Türkiye -1 -5 -26 52
Çek Cum. 2 5 7 34
Macaristan 4 -3 0 -41
Polonya 2 -3 -14 1
Rusya 0 1 -16 9

Afrika ve Orta Do�u Güney Afrika 0 -12 -13 -26
Asya Çin 4 19 17 149

Hindistan 1 3 -2 111
Singapur 1 1 -13 -21
Güney Kore 3 10 13 1
Tayland -2 -4 20 121

Güney Amerika Brezilya 0 3 18 86
Meksika 1 -1 -8 12

Türkiye - Geli�mekte olan ülkeler kar�. -3 -7 -27 16
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