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• Hazine İhalesi Sonuçları 
• Başkan Başcı Bakanlar Kurulu’na sunum yaptı 

• Hükümet tek seferlik gelir yaratmakta kararlı 

Piyasalar 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

Avro bölgesinde üretimin gerilemeye devam etmesi ve İtalyan’ın borçlanma 

ihalesinde faiz oranlarının yüksek çıkması dünya borsalarında havanın 

yeniden bozulmasına neden oldu. Avro bölgesi Eylül ayı sanayi üretimi 

önceki aya göre %2 gerileyerek yılın son çeyreğinde ekonominin durgunluğa 

girmesi riskinin yüksek olduğunu gösterdi. Italya 5-yıllık Hazine ihalesinde 3 

milyar avro borçlanmayı başardı. Ancak faiz oranlarının Ekim ayına göre 1 

puan yukarıda %6.3 seviyesinde gerçekleşmesi piyasaların yeni hükümete 

rağmen tedirgin olmaya devam ettiğini gösteriyor.  

Yüksek betaya sahip bir piyasa olarak  IMKB küresel risk iştahındaki  

bozulmadan olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Merkez Bankası’nın 

piyasaya verdiği likiditeyi daraltması dünkü ihalelerde Hazine’nin borçlanma 

faizinde sert bir yükselişe neden oldu. MSCI Türkiye banka hisselerindeki 

satışlarla dün %1.1 değer kaybetti.  

Ekonomi Kordinasyon Kurulu dün 174.000 hektarlık Hazine arazisinin 
satışını öngören 2-B taslağını görüştü. Hükümet tek seferlik gelirlerle bütçeyi 
destekleme amacına sahip olduğu için taslağın kısa süre içerisinde 
TBMM’ye taşınması bekleniyor. Bedelli askerlik ve yabancılara emlak satışı 
da hükümetin tek seferlik gelirleri arttırmaya yönelik diğer girişimleri arasında 
yer alıyor. 
Dünya borsalarındaki satışa paralel bugün İMKB’de satıcılı bir seyir 

bekleniyor. Asya borsalarında ve Avrupa vadeli piyasalarındaki satışa paralel 

İMKB’de %0.5-%1 civarında bir gerileme görebiliriz. Piyasaların yönünün 

belirlenmesinde Merkez Bankası’nın piyasalara vereceği likidite ve Hazine 

ihalesine gelecek talep miktarı belirleyici olacak. Hazine’nin bugün 9.7 

milyarı piyasalara olmak üzere toplamda 10.9 milyar TL borç servisi var. Dün 

yapılan ihalelerde 2.6 milyar borçlanan Hazine’nin bugünkü ihalelerde 7 

milyar TL civarında borçlanması gerekiyor.  

Haberler & Makro Ekonomi 

Şirket Haberleri  

Ajanda 

Üçüncü çeyrek net karı beklentilerle uyumlu.  ■ ASYAB TI:

Piyasalarda Bugün
15 Kasım 2011

IMKB-100 En İyi / En Kötü
En İyi 5 1 Gün ∆ En Kötü 5 1 Gün ∆

KONYA 6% IZMDC -6%

THYAO 3% TSPOR -4%
KOZAL 3% BRSAN -4%

SNGYO 2% BRISA -3%
BOYNR 2% GOZDE -3%

IMKB-100  İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
Kodu Kapanış 1 Gün ∆ Hac. (TL mn)

GARAN 6.44 -1.53% 267

ISCTR 4.04 -0.49% 122
THYAO 2.51 2.87% 110

EKGYO 2.36 1.72% 81
VAKBN 3.02 -1.63% 64

MSCI GOÜ Endeksi $ bazında 
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MSCI GOÜ Türkiye End.USD MSCI GOÜ Endeksi

MSCI Sektör Endeksleri En İyi / Kötü
En İyi 5 1 Gün ∆ En Kötü 5 1 Gün ∆

Teknik ekip. 2.9% Perakende -0.8%

Yarı iletkenler 2.4% Elektrik -0.4%
Teknoloji 2.1% Kamu hizm. -0.4%

Sanayi 1.6% Temel Tüketim 0.0%
GYO 1.6% Telekom 0.0%

Piyasa Rakamları Kapanış 1 Gün ∆ 1Ay ∆
IMKB-100, TL 55,876 -0.6% -5.8%

İşlem Hacmi TL mn 1,823 5% -17.2%

MSCI EM Endeksi 977 0.6% 4.4%
MSCI Türkiye Endeksi 453 -1.2% -2.9%

TRLIBOR, 3 Ay% 10.05 0 baz 232 baz
Gösterge Tahvil 10.25 33.0 baz 182 baz
Eurobond -2030 5.67 3.5 baz -5.6 baz

US$/TRY 1.7800 0.08% -3.1%
EUR/TRY 2.4352 0.31% 0.3%

IMKB 2011T F/K 11.42
IMKB 2012T F/K 10.05

Yurtiçi Ajanda
15/11/2011 Ödemeler Dengesi-Eylül (Piyasa medyan beklentisi: 6,65 

milyar dolar, İş Yatırım beklentisi: 7,2 milyar dolar)
15/11/2011 Merkezi Yönetim Bütçesi-Ekim
15/11/2011 Hanehalkı İşgücü Anketi-Ağustos
15/11/2011 Hazine İhalesi:  Yeniden ihraç: 20 ay vadeli (17/07/13) 

Gösterge Kıymet. İskontolu devlet tahvili. Hazine’nin bu 
ihraçtan  5-5,5 milyar TL aralığında kaynak sağlamasını 
bekliyoruz.

15/11/2011 Hazine İhalesi: Yeniden ihraç, 4 yıl vadeli (27/01/16), sabit 
kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli  kıymet.Hazine’nin bu 
ihraçtan  2-2,5 milyar TL kaynak sağlamasını bekliyoruz
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Haberler & Makro Ekonomi 

Hazine İhalesi Sonuçları 
 
Hazine Kasım ayı için planladığı beş ihaleden ikisini 3 yıl vadeli sabit kuponlu kıymet (04/06/2014) 4 yıl vadeli TÜFE endeksli 

(04/05/2016) kıymetin yeniden ihraçlarını yaparak gerçekleştirdi.  

Kasım ayı için planlanan 12 milyar TL’nin çok altında bir finansman (2,5 milyar TL) sağlanabilen ve borçlanma faizlerinin çok 
arttığı dünkü ihaleleri başarısız olarak değerlendiriyoruz. Hatırlanacağı üzere Ekim ayında 3 yıllık kıymetin ihalesinde ortalama 
bileşik faiz %8,66, ortalama fiyat 99,848 olmuştu. Dünkü ihalede ise ortalama bileşik faiz %10,01, ortalama fiyat 97,815 oldu. 
Kaba bir hesapla Hazine borçlandığı her 100 lira için 2 lira fazladan maliyet karşılamak zorunda kaldı. Eğer Kasım ayı için 
hedeflediği miktarı yükselen faizlerden karşılarsa, Hazine 200 milyar TL’den fazla ekstra faiz maliyeti yazacak. 

Tahvil piyasalarında faizlerin artmasındaki en önemli faktör Merkez Bankası’nın (MB) tahvil piyasası için elverişli olan 
genişletici politika tutumundan ayrılarak TL’yi korumak üzere aldığı sıkılaştırıcı ve aynı zamanda belirsizlik yaratmayı 
hedefleyen yeni politikasına geçmesi olarak görülmeli.  
 
Son zorunlu karşılık cetvelinden bugüne (11/11/2011) Merkez Bankası (MB) haftalık repo fonlama miktarını 23 milyar TL 
azalttı.  Diğer taraftan son yapılan para politikası toplantısından sonra zorunlu karşılık oranlarında (ZK) alınan değişik 
kararlarla piyasaya 11 Kasım’dan itibaren en çok 23 milyar TL likidite sağlanması öngörülmüştü. MB ZK’lerle verdiği 
likiditenin tamamını yeni cetvelin ilk gününde geri çekmiş bulunuyor. Bu sebeple,  para piyasalarında gecelik repo faizleri 
tekrar %10 seviyelerinin üzerine çıkarken, tahvil piyasasına bütün vadelerde satışlar ihale öncesinde tekrar hakim oldu. 
 
İhale detaylarına baktığımızda, 3-yıl vadeli sabit kuponlu kıymetten (04-06-2013) 0,7 milyar TL’si piyasa ve 0,5 milyar TL’si kamu 
kuruluşlarına olmak üzere toplamda 1,2 milyar TL kaynak sağladı. Düşük gelen talep sebebiyle Hazine ROT’un tamamını 
karşılarken ihalede piyasa talep karşılama oranı %40 olarak gerçekleşti. İhalede ortalama getiri %9,66 basit (%10,01 bileşik), 
ortalama fiyat ise 97,815 TL olarak  gerçekleşti.  
 
TÜFE endeksli kıymete de (04/15/2016) düşük talep gelmesiyle, bu ihaleden 0,9 milyar TL’si piyasa ve 0,4 milyar TL’si kamu 
kuruluşlarına olmak üzere toplamda 1,4 milyar TL kaynak sağladı. Hazine ROT’un tamamını karşılarken ihalede piyasa talep 
karşılama oranı %59 olarak gerçekleşti. İhalede ortalama reel getiri %2,52 basit (%2,54 bileşik), ortalama fiyat ise 100,788 TL 
olarak  gerçekleşti.  
 
Kasım ayında Hazine’nin 11 milyar TL'si piyasaya olmak üzere 13,5 milyar TL iç borç ödemesi bulunuyor. Yapılan iki ihaleyle 
piyasaya olan itfaların %13’ü ve toplam itfaların %19’u çevrildi. Hazine'nin piyasa iç borç çevirme hedefi %86,7 iken toplam 
borç çevirme hedefi %90,9 idi.  
 
Hazine'nin bu hafta 9,7 milyar TL'si piyasaya olmak üzere toplam  10,9 milyar TL tahvil ve bono itfası bulunuyor.  
 
Aşağıda dün gerçekleşen ihalenin sonuçlarını bulabilirsiniz: 
 
3-yıl vadeli sabit kuponlu kıymet TRT040614T12: 
 

• Toplam ihraç 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti ( 0,5 milyar TL kamu kuruluşlarına ve 0,7 milyar TL piyasalara olmak üzere). 

• Hazine ROT’un %100’ünü karşıladı. 

• Hazine ihalede gelen talebin %40’ını karşıladı. 

• İhalede ortalama getiri %9,66 basit (%10,01 bileşik), ortalama fiyat ise 97,815 TL  olarak gerçekleşti. 
 
 
4-yıl vadeli TÜFE endeksli kıymet TRT040516T11: 
 

• Toplam ihraç 1,4 milyar TL olarak gerçekleşti (0,5 milyar TL kamu kuruluşlarına ve 0,9 milyar TL piyasalara olmak üzere). 

• Hazine ROT’un %100’ünü karşıladı. 

• Hazine ihalede gelen talebin %59’unu karşıladı. 

• İhalede ortalama reel getiri %2,52 basit (%2,54 bileşik), ortalama fiyat ise 102,788 TL  olarak gerçekleşti. 
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Haberler & Makro Ekonomi 

Başkan Başcı Bakanlar Kurulu’na sunum yaptı 
 
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başcı dün Bakanlar Kurulu’na küresel ekonomideki ve Türkiye ekonomisindeki son 
durumu özetleyen bir sunum yaptı. Sunum genel anlamda TCMB’nin güncel para politikası hakkında bilgi verirken Başkan 
Başçı, para politikasının mevcut duruşunun sıkılaştırıcı yönde olduğuna birkez daha dikkat çekti. 
 
Başkan Başcı cari açıktaki genişlemenin kontrol altına alındığını ve finanman kalitesinin de artmaya başladığını belirtti. 
Sunumun genelinde TCMB’nin enflasyon konusundaki iyimser tutumunu koruduğunu görüyoruz. TCMB enflasyondaki 
mevcut yükselişin geçici olduğunu ve enflasyonun 2012’de düşüşe geçeceğini söylemeye devam ediyor. 
 
Başkan Başçı’nın sunumundaki genel tonu fazla iyimser bulduk. Sunum TCMB’nin kendi politikalarına duyduğu güvenini bir 
kez daha kanıtlıyor. Sene sonunda Başkan Başcı’nın hükümete enflasyonun neden hedef bandın dışına çıktığını 
açıklayacağı bir mektup da yazması gerekecek.    
 
Hükümet tek seferlik gelir yaratmakta kararlı 
 
Ekonomi Kordinasyon Kurulu dün 174.000 hektarlık Hazine arazisinin satışını öngören 2-B taslağını görüştü. Hükümet tek 
seferlik gelirlerle bütçeyi destekleme amacına sahip olduğu için taslağın kısa süre içerisinde TBMM’ye taşınması bekleniyor. 
Bedelli askerlik ve yabancılara emlak satışı da hükümetin tek seferlik gelirleri arttırmaya yönelik diğer girişimleri arasında yer 
alıyor. 
 
2-B taslağı hakkında detaylara henüz sahip değiliz. Basında çıkan haberlere göre sadece İstanbul’dan 16 milyar TL olmak 
üzere toplam 26 milyar TL’lik bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Ödemeler %10 luk peşinat sonrası ilk dört yıl içerisinde 
taksitle yapılabilecek. 
 
Yukarıda bahsedilen tek seferlik gelirler, gerçekleştiği takdirde bütçeyi destekleyecektir. Hükümet elde ettiği bu gelirleri 
deprem riskine karşı ülkenin yeniden yapılandırılması için kullanmayı düşünüyor. Fakat böyle bir girişimin daha şeffaf 
birşekilde düzenlenmesi gerekir. Henüz bu noktada adımlar atılmış değil. 
 
Basında yer alan haberlere göre deprem riskine karşı yeniden yapılandırmanın maliyeti 400 milyar doları bulacak. Hükümetin 
vergi gelirlerinin bir kısmını bu projeye tahsis etmek istediği de konuşuluyor ancak ortada henüz net bir plan yok. Hükümetin 
kısa zaman içerisinde bu konuda daha fazla adım atacağını düşünmeye devam ediyoruz. 

Kasım İhale Sonuçları                   

    
Kamu 

Piyasa   Piyasa Talep 
Karşılama Oranı     Teklif ler Kabul Edilen   

    ROT ROT İhale ROT İhale   ROT İhale 

3 yıl vadeli sabit kuponlu   04/06/2014   500,0 251,0 1.071,4 251,0 427,5   100,0% 39,9% 

4 yıl vadeli TÜFE endeksli   01/05/2016   500,0 541,0 541,2 541,0 319,3   100,0% 59,0% 

20-ay vadeli iskontolu   15/05/2013   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   #DIV/0! #DIV/0! 

4 yıl vadeli sabit kuponlu   27/01/2016   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   #DIV/0! #DIV/0! 

6 yıl vadeli değişken kuponlu   24/01/2018   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   #DIV/0! #DIV/0! 

Toplam   1.000,0 792,0 1.612,5 792,0 746,8       
 

Kasım Borç Servisi ve İhraçlar             

    GERÇEKLEŞEN        HEDEFLENEN     

    Piy asa Kamu Toplam    Piy asa Kamu Toplam  

Borç 
Serv isi   11.064,0 2.360,0 13.424,0   11.064,0 2.360,0 13.424,0 

İhraçlar   1.538,8 1.000,0 2.538,8   9.800,0 2.400,0 12.200,0 

Borç Geri Çevirme 13,9% 42,4% 18,9%   88,6% 101,7% 90,9% 
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Şirket Haberleri 

Üçüncü çeyrek net karı beklentilerle uyumlu. Bank Asya yılın üçüncü 
çeyreğinde 61 milyon TL solo net kar açıkladı. Bankanın açıkladığı net kar, 
63 milyon TL düzeyindeki ortalama piyasa beklentisinin ve bizim 65 milyon 
TL düzeyindeki beklentimizin bir miktar gerisinde kaldı. Artan net faiz marjı 
ve güçlü aktif büyümesi ile birlikte net faiz gelirlerindeki büyüme ve net 
ücret gelirlerindeki artış yavaşlayan tahsilat performansı ve karşılık 
giderlerindeki sıçramanın oldukça üzerinde kalınca bankanın net karı 
önceki döneme göre %9 arttı. Bizim tahminimizdeki sapma ise genel olarak 
beklentinin üzerinde gerçekleşen aktif büyümesinden kaynaklandı. 
Bankanın aktif kalitesindeki bozulma yatırımcılarda endişeye neden olabilir. 
Bankacılık faaliyetlerindeki gelişme olumlu ancak hisse performansı olarak 
baktığımızda aktif kalitesindeki bozulmanın gölgesinde kalabilir. 
Kredi büyümesi sektörün üzerinde oldu. Banka yılın üçüncü çeyreğinde 
hem TP hem de YP kredilerde sektörden daha hızlı büyüdü. Ancak kredi 
fiyatlarındaki artış bankanın tüketici kredilerinde sektörden geride olması 
sebebiyle daha sınırlı oldu. mevduat rekabetinden uzak duran banka kredi-
mevduat spredlerini ortalama 55 baz puan artırırken menkul kıymet 
getirilerindeki artışın da desteğiyle üçüncü çeyrekte bankanın net faiz marjı 
53 baz puan artışla %5,0 oldu. Banka aktiflerindeki büyümeyi dış 
borçlanma ve Merkez Bankası’nın haftalık repo imkanıyla fonladı. Faiz 
getirisi elde eden aktiflerdeki %11 büyüme ile net faiz gelirlerinde %20 artış 
görüldü. Net ücret ve komisyon gelirleri %4 artarken ticari kar kambiyo 
giderleri neticesinde %11 gerileyerek 9 milyon TL oldu. Dönem içerisinde 9 
yeni şube açan bankanın faaliyet giderleri %4 arttı. 
Aktif kalitesindeki bozulma dikkat çekici. Bank Asya’nın faaliyet 
gelirlerindeki yükselen performansı aktif kalitesindeki bozulmanın 
gölgesinde kaldı. Brüt takipteki krediler stoku önceki çeyreğe göre %12 
artarken (54 milyon TL) özel karşılık giderlerinde de %55 artışla 38 milyon 
TL oldu. Takipteki kredi oranı 14 baz puan bozularak %3,7’ye yükselirken 
nakit karşılık oranının %64’ten %58’e gerilemesi aktif kalitesindeki 
bozulmanın karlılığa etkisini sınırlı tuttu. 
TUT önerimizi koruyoruz. Bankanın üçüncü çeyrek mali tabloları 
beklentilerle uyumlu. Ancak aktif kalitesindeki bozulma ileriye yönelik 
karlılık beklentilerini olumsuz etkileyebilir. Takipteki kredilerin 
yaşlanmasıyla nakit karşılık oranının yeniden %65 düzeylerinde normalize 
olacağı beklentisinin karlılık üzerinde baskı oluşturabileceği beklentisi 
bankanın esas faaliyetlerinde kaydettiği ilerlemeyi gölgede bırakabilir. 
Yakın izlemedeki kredilerin halen yüksek oluşu banka için bekle gör 
stratejisinin devamını getirebilir. Bank Asya hisseleri 2012 tahminlerimize 
göre 6,1x F/K ve 0,7x PD/DD çarpanlarıyla işlem görüyor. 

ASYAB TI TUT 16% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanış 1.93 2.24
PD, mn 1,737 2,018
HAO PD, mn 903 1,049

(x) 2011T 2012T
F/K 7.31 6.14
PD/DD 0.80 0.71
PD/Mevduat   

(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 10.0 23.9
End.Gör.Perf. % 5.6 -19.7

Asya Bank bsengonul@isyatirim.com.tr

kdoganay@isyatirim.com.tr
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Döviz Piyasası Verileri
14/11/2011 İtibari ile Kapanış Günlük Yıliçi

Dolar 1.7852 -0.66 -13.51

Euro 2.4312 0.29 -15.19
Euro/Dolar 1.3619 -0.95 2.01

Sepet 2.1082 -0.11 16.94
Kaynak: Bloomberg

Değişim (%)

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 
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Uğursel Önder
uonder@isyatirim.com.tr

Uğur N. Küçük, PhD
ukucuk@isyatirim.com.tr

Döviz Piyasası 

• Avrupa bölgesindeki hükümet değişikliklerinin yarattığı pozitif hava yerini 

bir miktar endişeye bıraktı. Hükümet değişiklerinin borç krizin 
çözülmesinde etkili olamayacağı düşüncesiyle dün piyasalarda olumsuz 
bir gün yaşandı. EURUSD paritesindeki düşüşe bağlı olarak USDTL bir 
miktar yükseliş gördük ancak sepet bazında çok büyük bir değer kaybı 
gördüğümüz söylenemez. Ancak Avrupa bölgesinden kaynaklanan risk 
algısının daha da kötüleşmesi durumunda sepet bazında da değer kaybı 
görebiliriz. Bugün veri bakımından oldukça yoğun bir gün olacak. Hem 
saat 10:00’da açıklanacak Cari denge verisi, hem de Avrupa ve ABD’de 
gelecek olan veriler piyasalarda dikkatle izlenecek. USDTL’de 1,7700 
seviyesi kısa vadeli destek seviyemiz olacaktır. Yukarıda ise 1,8020 
seviyesi ilk aşama önemli direnç olarak göze çarpıyor. EURTL tarafında 
ise 2,4150 en yakın destek seviyemiz iken 2,4480 ilk direnç seviyesi 
diyebiliriz. Sepette daha yatay bir seyir görüyoruz. 2,0800 ve 2,1300 
izlenmesi gereken seviyeler olarak göze çarpıyor.  

• Yerel tarafta gündemi Hazine’nin düzenleyeceği iki tahvil yeniden ihraç 

ihalesi belirleyecek. 20 ay vadeli gösterge kıymetten 5 milyar TL ve 4 yıl 
vadeli sabit kuponlu  kıymette 2 milyar TL toplamda ise 7 milyar TL  
borçlanılmasını bekliyoruz. Günün diğer önemli gündem maddesi Eylül ayı 
ödemeler dengesi verisi olacak. Yurtdışında günün makroekonomik 
güncellemeleri Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi’nde GDP;  İngiltere’de 
TÜFE; Almanya’da ZEW ekonomik duyarlılık anketi; ABD’de ÜFE, 
perakende satışlar, Empire imalat endeksi ve iş stokları verisi olacak.  

Tahvil ve Bono Piyasası 

• Hazine dün Kasım ayı için planladığı beş ihaleden ikisini 3 yıl vadeli sabit 

kuponlu ve 4 yıl vadeli Tüfe endeksli kıymetlerin yeniden ihracını yaparak 
gerçekleştirdi. Borçlanılan 2,5 milyar TL’nin ay için hedeflenen 12 milyar 
TL’nin altında kalması ve borçlanma maliyetinin çok yükselmesi sebebiyle 
ihale sonuçlarını başarısız buluyoruz. Hazine’nin borçlanma maliyeti her 
100 lira için 2 lira artmış durumda bulunuyor.   Kasım ayı için planlanan 
miktarın tamamının artan faiz maliyetinden borçlanılması durumunda 
yükselen faizlerin Hazine’ye 200 milyon TL’den fazla ekstra maliyet 
getireceğini hesaplıyoruz.   

• Son zorunlu karşılık cetvelinden bugüne (11/11/2011) Merkez Bankası 

(MB) haftalık repo fonlama miktarını 23 milyar TL azalttı.  Diğer taraftan 
son yapılan para politikası toplantısından sonra zorunlu karşılık 
oranlarında (ZK) alınan değişik kararlarla piyasaya 11 Kasım’dan itibaren 
en çok 23 milyar TL likidite sağlanması öngörülmüştü. MB ZK’lerle verdiği 
likiditenin tamamını yeni cetvelin ilk gününde geri çekmiş bulunuyor. Bu 
sebeple,  para piyasalarında gecelik repo faizleri tekrar %10 seviyelerinin 
üzerine çıkarken, tahvil piyasasına bütün vadelerde satışlar hakim oldu. 
Hacimsiz de olsa, gösterge kıymet faizi son iki yılık rekorunu kırarak günü 
33bp yukarıda %10,60 basit (%10,25 bileşik) seviyesinden kapattı. 
Satışlardan payını bu sefer alan 8 yıllık tahvil faizi 24 bp artarak %9,59 
basit (%9,82 bileşik) seviyesinden kapanışı yaptı. 

• Piyasada yönü günün iki Hazine ihalesi belirleyecek.  TCMB’nin repo 

fonlama miktarı da faizler üzerinde etkili olmaya devam edecektir. 

• TCMB’nin 6 milyar TL haftalık repo geri dönüşü bulunuyor.  

• Gösterge kıymette (17/07/13) bu sabah geçen kotasyonlar 5bp yukarıda 

%10,30 bileşik seviyesinde bulunuyor.  
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Eurotahvil Piyasası 

• İtalya’da Berlusconi’nin istifası sonrasında hükümet kurma görevinin 

Mario Monti’ye verilmesinin ardından EU’nun taleplerine uyacak bir 
hükümet oluşması beklentisiyle haftaya piyasalar pozitif alanda başladı. 
Yunanistan tahvillerinde de sabah saatlerinde yukarı yönlü fiyat 
hareketleri gözlemlendi. Sabah saatlerinde 5 yıllık Yunanistan tahvili 
$1.25 yükselişle (%37,94 getiri) işlem görürken, bu yükselişler yatırımcılar 
tarafından satış fırsatı olarak değerlendirildi. Aynı şekilde sabah 
saatlerinde 5 yıllık İtalyan tahvil faizleri %6,32 seviyelerinde işlem 
görürken, gün sonunda %6,60 seviyelerine kadar yükseldi. İtalya, €3 
milyar tutarında 5 yıl vadeli bono ihalesinden hedeflediği miktarda 
borçlanırken, Ekim ayındaki bid/offer seviyesine göre daha yüksek bir 
taleple borçlanmış oldu. Borçlanma faizi %6,29 olarak gerçekleşirken 
piyasanın Monti’nin görevlendirilmesi sonrası, Italya’nın piyasadan çok 
daha düşük bir faiz beklentisini karşılayamaması piyasada öğleden sonra 
gözlemlenen satışların bir nedeni oldu. Her ne kadar ihale bir neden 
olarak gösterilse de yenilenen hükümetlere rağmen bu ve diğer ülkelerde 
borcun çok yüksek, büyümenin çok düşük olacağı (alınacak önlemler 
ileride daha da düşük büyümeye neden olacak) ve bunlara çözüm 
üretilemiyor olması satışların asıl nedeni olarak gösterilebilir. İspanyol 10 
yıllık tahvil faizleri de Ağustos ayından bu yana ilk kez %6’nın üzerine 
yükseldi.  ECB’nin gün içinde alımlar yaptığı söylentileri dolaşsa da faizler 
yine yüksek seviyelerde kalmaya devam etti.  

• Türk eurotahvilleri küresel piyasaları takiben güne pozitif bir başlangıç 

yaptı.  Gün içerisinde Avrupa’daki belirsizliklerin tekrar konuşulmaya 
başlanmasıyla kırmızı alanda işlem görmeye başlandı. Sonuç olarak, kısa 
vadelerde faizler yatay seviyelerde kalırken, orta ve uzun vadelerde 
kıymetlerde faizler 2-4bp aralığında arttı. Türkiye 2030 vadeli gösterge 
eurotahvil faizi 3bp yükselerek %5,67  bileşik seviyesinden kapanışı 
yaparken, 5 yıl vadeli Türkiye CDS’i ise 37bp genişleyerek 259/264bp 
seviyesinde işlem görüyor. 

ÖNERİLERİMİZ 

Tahvil ve Bono Piyasası: 

• 15-01-2020 Sabit kuponlu kıymet: Geçtiğimiz haftadaki satış dalgasıyla 

faizleri yükselen 8-yıl vadeli kıymette mevcut seviyelerde alım fırsatı 
olduğunu düşünüyoruz. 

• 17-07-2013 Gösterge kıymet: Gösterge kıymette mevcut seviyelerden  
uzun pozisyon öneriyoruz.  

• Mevduat: Kısa vadeli kıymetlerin hem getirilerinin yüksek olması hem de 
vergi avantajı sunmalarından dolayı yatırımcıların bu kıymetleri 
mevduatlara tercih etmeleri gerektiğini düşünüyoruz.  

• TÜFE-Endeksli Kıymetler: 2014 ve 2015 vadeli TÜFE endeksli 
kıymetlerin işaret ettiği başa-baş (breakeven) enflasyon seviyeleri ve 
enflasyon risk primleri kıymetlerde alım fırsatı oluşturuyor. Bu vadelerdeki 
TÜFE endeksli kıymetleri öneriyoruz.  

Eurotahvil Piyasası: 

• 2025-2036 vadeleri arasındaki kıymetlerin diğer vadeli kıymetlere nazaran 

daha iyi performans göstermesini bekliyoruz ve aşağıdaki kıymetleri 
öneriyoruz: 

• 7 3/8% 20-Mayıs-25 USD, 11 7/8% 15 Ocak 2030 USD, 8% 14 Şubat 

2034 USD, 6 7/8 % 17 Mart 2036 USD 
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Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen 
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, 
yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak 
yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 
dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

 Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya 
çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 

En Çok İşlem Görenler 

Iskontolu Tahviller

TRT250112T14 25/01/12 2 m 11,715 213 706 98.272 9.04 9.38 2 7.28 10.18 8.04 0.19 0.027 0.19

TRT140312T15 14/03/12 4 m 2,374 190 206 97.033 9.30 9.59 -10 7.53 10.74 8.34 0.32 0.033 0.31

TRT250412T11 25/04/12 5 m 14,781 108 205 95.966 9.47 9.72 -15 7.62 10.88 8.40 0.43 0.000 0.41

Sabit Getirili Tahviller

TRT150120T16 15/01/20 8.2 y 10,307 55 114 105.050 9.59 9.82 24 8.83 10.07 9.44 5.34 0.000 5.78

TRT040614T12 04/06/14 2.6 y 5,030 35 45 96.400 9.60 9.95 25 8.07 10.20 8.65 2.20 0.000 2.20

TRT170615T16 17/06/15 3.6 y 8,514 10 21 101.500 9.49 9.72 17 8.16 10.00 8.96 2.86 0.000 3.02

Konv.
PVBP 
* 100
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