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•PPK Tutanakları-Aralık 2011 

•Yabancıların elinde bulundurdukları DİBS'ler 

•İhracat 2011 Yılında 135 miyar dolara ulaşacak 

Piyasalar 

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 

ABD’de beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ve Italya’nın borçlanma 
ihalalerinden karışık bir sonuç çıkması, küresel piyasalarda ve IMKB’de 
toparlanmaya yol açtı. Olumlu havanın yılın son gününde düşük hacimle 
devam etmesini bekliyoruz. Kasım dış ticaret verileri içeride gündemin en 
önemli maddesi. Öte yandan BDDK’nın kriz döneminde uygulanan şüpheli 
alacakların üç defaya kadar yeniden yapılandırılmasına izin veren 
düzenlemeyi tekrar yürürlüğe koyması ekonominin daralmaya gideceği bir 
ortamda bankalara rahatlama sağlayabilir. Haberin banka hissleri üzerinde 
olumlu etki yaratcağını düşünüyoruz. BU sabah itibarı ile gösterge bono faizi 
10 baz puan yukarıda %11 seviyesinde seyrederken TL 1.912 ile düne göre 
yatay.  

Haberler & Makro Ekonomi 

� Resmi Gazete’de yer alan yönetmeliğe göre BDDK sorunlu 
alacakların yeniden yapılandırmasına bir kez daha izin veriyor.  

Şirket Haberleri  

Sektörel Haberler 

Ajanda 

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

GLYHO 6% KOZAL -4%

AFYON 5% BOYNR -3%
KILER 4% KOZAA -3%

FENER 3% AKENR -2%
BIMAS 3% DOHOL -2%

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

GARAN 6.00 1.69% 169

ISCTR 3.34 0.30% 76
EKGYO 1.98 1.02% 40

VAKBN 2.45 1.24% 39
AKBNK 6.14 1.32% 32

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 ∆

Telekom 0.6% GYO -1.4%

Yarı iletkenler 0.5% Donanım-Yaz. -0.3%
Teknik ekip. 0.5% Enerji -0.2%

Dayanıklı Tük. 0.4% Finansal -0.2%
Temel Tüketim 0.4% Elektrik 0.0%

Piyasa Rakamları Kapanış 1 Gün ∆ 1Ay ∆
IMKB-100, TL 52,054 1.0% -0.1%

İşlem Hacmi TL mn 1,092 -19% -45.6%

MSCI EM Endeksi 914 0.1% 0.5%
MSCI Türkiye Endeksi 396 0.9% -2.8%

TRLIBOR, 3 Ay% 11.01 1 baz 50 baz
Gösterge Tahvil 10.98 -9.0 baz 13 baz
Eurobond -2030 5.99 0.2 baz -5.4 baz

US$/TRY 1.9157 0.89% 3.4%
EUR/TRY 2.4711 -0.44% -0.4%

IMKB 2011T F/K 11.03
IMKB 2012T F/K 9.52

30.12.2011 Piyasalarda Bugün 

Yurtiçi Ajanda
30/12/2011 Dış Ticaret İstatistikleri-Kasım (Piyasa medyan beklentisi: 

8,15 milyar dolar, İş  Yatırım beklentisi: 8,2 milyar dolar) 

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.
30/12/2011 İNG:Nat'wide Konut Fiyatları sa (MoM)   0,4%
 İNG:Nat'wide Konut Fiyatları nsa(YoY)   1,6%
 ABD:NAPM Milwaukee Endeksi   58.3 56.7

TAV Holding Medine Havaalanı işletmesi için Tibah 
Havaalani Geliştirme Şirketi ve Tibah Havaalanları 
İşletmesi adında iki şirket kuruyor. Nötr 

■ TAVHL TI:
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Haberler & Makro Ekonomi 

� PPK Tutanakları-
Aralık 2011 

Başka Sürprizlere Yer Var Mı? 

Merkez Bankası (MB) 22 Aralık’ta gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu’nun (PPK) özetini 

yayınladı. Enflasyon cephesinde ve cari açıkta sonuçlar aslında MB’nin işaret ettiğinden 

daha yüksek olsa da MB uyguladığı politikanın arkasında durmaya devam ediyor. 

Enflasyon cephesinde iyimserlik sürüyor ve 2012 son çeyreğinde keskin bir düşüşle 

enflasyonun yıl sonu hedefi olan %5’e ulaşması bekleniyor. Aşağı yönlü düşüş eğilimi 

konusunda MB’ye katılıyoruz fakat yıl sonu enflasyon beklentimiz %7’de tutmaya devam 

ediyoruz.   

MB, döviz kurundaki gelişmeleri, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisini, kötü hava 

koşullarından kaynaklanan mevsimsel etkileri ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki yukarı 

yönlü ayarlamalarının enflasyondaki yükselişin kaynağını oluşturduğunu tekrarlamaya 

devam ediyor.   

MB’ye göre Ekim ayında alınan sıkılaştırıcı tedbirler yıllık enflasyonun düşmesine katkıda 

bulunurken büyüme hızını sınırlayacak. Kısa vadede ise Aralık ayı enflasyonunun çift 

haneli rakamları sınırlı oranda aşacağını düşünen MB, enflasyonun 2012’nin ilk aylarında 

görece yüksek seyrine devam edeceğini düşünüyor. MB’nin kısa vadeli öngörüleri 

tahminlerimizle uyumlu. 

Olumlu olarak değerlendirilebilecek bir nokta ise, MB’nin yükselen enflasyon beklentilerini 

dizginlemek adına görece ihtiyatlı duruşunu koruması.   

Büyüme cephesinde, son iki çeyrek gerçekleşmesinin öngördüğünden daha yüksek 

geldiğini gören MB, iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğini ve bu durumun muhtemelen son 

çeyrekte de devam edeceğini belirtiyor. 

MB, 2012’de büyüme cephesinde beklenilen “yumuşak iniş”in iç ve dış talebin 

dengelenmesine katkıda bulunacağının altını çiziyor. Ancak biz büyümede daha sert bir 

yavaşlama bekliyoruz. Bu nedenle beklentimizi %2,5’ten %1,5’e revize ettik.   

Dış talep cephesinde oldukça karamsar olan MB, gelecek dönemlerde dış talepte 

yaşanabilecek olası bir keskin düşüş konusunda uyarılarda bulunuyor. 

Kredi büyümesindeki yavaşlamadan memnuniyet satır arasında göze çarpan bir başka 

unsur. Uygulanan esnek para politikası çerçevesinde kredi büyümesindeki gelişmeleri 

yakından takip edilmeye devam edilecek.   

MB’yi 2012 yılında zor bir konjonktür bekliyor. Enflasyon cephesindeki riskler yukarı yönlü, 

büyüme cephesinde riskler ise aşağı yönlü.  Yılın ilk yarısında ekonominin hızla 

yavaşlamasına rağmen enflasyonun yüksek kaldığı bir dönem göreceğiz. MB’nin seçimini 

enflasyonu düşürmekten yana değil büyümeyi desteklemekten yana kullanacağına 

inanıyoruz.   

Kaynak: Reuters, İş Yatırım 
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Haberler & Makro Ekonomi 

Yabancıların elinde bulundurdukları DİBS'ler 
 
Merkez Bankası’nın açıkladığı fiyat ve kur farkından arındırılmış net hareketlere göre 23 Aralık’la biten haftada yabancıların 
elinde bulundurdukları devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) 547 milyon dolar arttı. Kasım ayının son haftasından beri net artış 
3,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Böylelikle yerleşik olmayanların elinde bulunan DİBS’lerin piyasa değerleri 37,5 milyar 
dolara (70,5 milyar TL) ulaştı. Piyasa değerlerini kullanarak yaptığımız hesaplamalara göre bu rakam toplam DİBS stokunun 
%17,5’ine tekabül ediyor.  
 
Merkez Bankası’nın lirayı korumak için kararlı olduğu bir ortamda, yükselen carry kazançlarıyla TL nominal getiri eğrisin 
yabancılar için cazip hale geldiğini düşünüyoruz.  
 
İhracat 2011 Yılında 135 miyar dolara ulaşacak 
 
Kalkınma Bakanı Cevdet yılmaz 2011 yılında toplam ihracatın Orta Vadeli Planda hedeflenen 127 milyar doları aşarak 135 
milyar dolar seviyesine ulaşacağını belirtti. Hatırlatmak gerekirse yılın Ekim 2010 itibariyle yıllıklandırılmış ihracat 133 milyar 
dolara ulaştı. Türkiye’nin ihracatında en büyük paya sahip olan Avrupa’da devam eden sorunlarla birlikte dış talepte daralma 
görebiliriz.     

Resmi Gazete’de yer alan yönetmeliğe göre BDDK sorunlu alacakların yeniden yapılandırmasına bir kez daha izin 
veriyor. Buna göre bankalar tahsili gecikmiş sorunlu kredilerini 2012 sonuna kadar en fazla üç kez yeniden yapılandırabile-
cek. Benzer bir uygulama 2009 yılında da getirilmişti ve Mart 2011’e kadar devam etmişti. Bu yeniden yapılandırma imkanı 
denizcilik sektörü kredilerini hariç tutuyor. Ayrıca borçlunun likidite sıkışıklığı nedeniyle borç taksitlerini ödeyememesi duru-
munda BDDK bankalara ilave kredi açma hakkı da tanıyor. Denizcilik sektörü için izin verilen yeniden yapılandırma biraz da-
ha farklı. Buna göre anaparanın belli bir kısmının ödenmesi koşuluyla bu krediler yeniden standart kredi olarak sınıflandırıla-
bilecek. İlave bir karar da Mayıs ayında yürürlüğe alınan genel karşılıklarla ilgili. Buna göre bankalar çok kısa vadede kullan-
dırılan, riski düşük, düzenli ödeme yapılan ve en geç bir yıl içinde anaparaları geri ödenecek kredileri ilave genel karşılığa 
tabi tutulmayabilecek.  
 
Yorum: BDDK, 2012 yılında aktif kalitesinin bozulacağı yönündeki endişerin arttığı dönemde 2009 yılında gördüğümüz gibi 
bir kez daha ihtiyatlı adımlar atıyor. Kurum bu sayede bankaların sermayelerindeki olası zayıflamanın da önüne geçmiş ola-
cak. 2009 yılındaki uygulama ile toplam kredilerin yaklaşık %3’ü yeniden yapılandırılarak aktif kalitesine yönelik önemli başarı 
elde edildi. Bu tedbirlerin bir kez daha işe yarayacağını düşünüyoruz. Bu gelişmeler şüphesiz sektörün tamamını olumlu etki-
leyecek. Katılım bankaları ve özellikle Bank Asya bu gelşmelerden daha olumlu etkilenen isimler olabilir. 
 
  

Sektörel Haberler 
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Şirket Haberleri 

TAV Holding Medine Havaalanı işletmesi için Tibah Havaalani 
Geliştirme Şirketi ve Tibah Havaalanları İşletmesi adında iki şirket 
kuruyor. Nötr 
 
TAV, Medine Havaalanı işletmesi için Al Rahi Holding ve Saudi Oger ile 
birlikte Suudi Arabistan Medine merkezli Tibah Havaalani Geliştirme Şirketi 
ve Tibah Havaalanları İşletmesi adında iki şirket kuruyor. 99.000 Suudi 
Arabistan Riyali sermayeyle kurulacak olan Tibah Havaalanı Geliştirme 
Şirketinde her üç tarafında eşit miktarda payı bulunacak. Diğer bir yandan, 
100.000 Suudi Arabistan Riyali sermayeyle kurulacak olan Tibah 
Havaalanları İşletmesinde ise TAV’ın %51, Saudi Oger ile Al Rajhi’nin ise 
%24,5’erlik payları bulunacak. Nötr 

TAVHL TI AL 27% Potansiyel
(TL) Geçerli Hedef
Kapanış 8.04 10.20
PD, mn 2,921 3,706
HAO PD, mn 1,168 1,482

(x) 2011T 2012T
F/K 22.23 15.29
PD/DD 2.39 2.16
FD/FAVÖK 9.85 8.21

(TL) 1Ay Yıliçi
Ort.Hac.Mn 1.7 5.1
End.Gör.Perf. % 4.2 36.3

TAV Holding ihomris@isyatirim.com.tr

ekalkandelen@isyatirim.com.tr
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Döviz Piyasası Verileri
29/12/2011 İtibari ile Kapanış Günlük Yıliçi

Dolar 1.9172 0.02 -19.47

Euro 2.4805 0.00 -16.87
Euro/Dolar 1.2938 0.02 -3.08

Sepet 2.1989 0.01 21.97
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 

• Merkez Bankası’nın son açıklamalarından sonra değer kaybeden TL, 

tekrar değer kazanmakta zorlanıyor. Bir süredir yurtdışı tatillerle hacimsiz 

seyreden döviz piyasasında lokal döviz alımlarının devam ettiğini 

görüyoruz. Ayrıca yurtdışından herhangi bir giriş göremiyoruz. Sene sonu 

dolayısıyla zaten çoğunlukla kapanmış olan pozisyonların yerine yeni 

girişler olması için yeterli güven ortamına sahip değiliz. Bugün de 

piyasalarda nispeten durağan bir gün geçirebiliriz. Ancak özellikle 

USDTL’de tarihi seviyelerde bulunmamızdan dolayı daha yukarı seviyeleri 

yeni rekorları denemek daha kolay olacaktır. USDTL’de 1,9070 ilk 

aşamada destek olacaktır, yukarıda ise 1,9500 seviyesinde ilk direnç 

olacaktır. EURTL’de 2,4600 ve 2,5000 önemli seviyeler olacaktır. En 

büyük direnç seviyesi 2.22 olacaktır, aşağıda ise 2,1850 önemli destek 

olacaktır. 

• Kasım ayı dış ticaret istatistikleri yerel tarafta günün veri açıklaması 

olacak. Dış ticaret açığı için piyasa medyan beklentisi 8,15 milyar dolar 

iken  İş Yatırım olarak beklentimiz 8,2 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. 

Yurtdışında ise İngiltere de konut fiyatları endeksi ve ABD’de NAPM 

Milwaukee endeksi açıklanacak. 

Tahvil ve Bono Piyasası 

• Merkez Bankası’nın (MB) repo ihaleleriyle ilgili belirsizlik nedeniyle tahvil 

piyasası günü satıcılı açtı. MB %5,75’ten fonlama yaptığı ihale yerine 

Çarşamba açıklandığı gibi faizlerin piyasalar tarafından belirlendiği bir 

repo ihalesi açmayı tercih etti. İhalede faiz %10,63 basit seviyesinde 

gerçekleşirken MB 15 milyar lira fonlama yaptı. Miktarın piyasa 

ihtiyaçlarını karşılaması sonucunda, ihaleden sonra İMKB’de oluşan 

gecelik faizlerde de 200 baz puana kadar düşüş oldu. Bu durum tahvil 

piyasasında olumlu algılanırken, dünkü kayıpların küçük bir kısmı geri 

alındı.  Yeni gösterge kıymet (TRT041213T23)  9bp düşerek %10,69 basit 

(%10,98 bileşik) seviyesinden kapattı. Eski gösterge kıymet 

(TRT170713T17)  dünkü kapanıştan 19bp aşağıda %11,20 basit (%10,88 

bileşik) seviyesinden günü sonlandırdı. 8 yıllık tahvil faizi ise 24bp 

gevşeyerek %9,61 basit faiz (%10,84 bileşik) ve 104,9 TL’den günü 

kapatarak en çok kazandıran kıymet oldu. 

• Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre 23 Aralık’la biten haftada 

yabancıların elinde bulundurdukları DİBS stoku 547 milyon dolar arttı. 

Kasım ayının son haftasından beri net artış 3,5 milyar dolar düzeyinde 

bulunuyor. Böylelikle yerleşik olmayanların elinde bulunan DİBS’lerin 

piyasa değerleri 37,5 milyar dolara (70,5 milyar TL) ulaştı.  Piyasa 

değerlerini kullanarak yaptığımız hesaplamalara göre bu rakam toplam 

DİBS stokunun %17,5’ine tekabül ediyor. Merkez Bankası’nın lirayı 

korumak için kararlı olduğu bir ortamda, yükselen carry kazançlarıyla TL 

nominal getiri eğrisin yabancılar için cazip hale geldiğini düşünüyoruz.  

• MB’nin 6 milyar TL’si haftalık repo dönüşü bulunuyor. %5,75’ten yapılan 

haftalık repo fonlaması 21 milyar TL düzeyinde. Bu fonlama miktarının 

miktarı tahvil piyasasında faizler üzerinde etkili olmaya devam edecektir.   

• Yeni gösterge kıymette (TRT041213T23) bu sabah geçen kotasyonlar 10 

bp yukarıda %11,08  bileşik seviyesinde bulunuyor.  
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Şirketler 

• Fitch Ratings Merinos Halı’nın uzun dönem yabancı ve yerel para birimi 
Ihraçcı reytingini B’den B+’ya yükseltti. Yılın ilk 9 ayında şirketin satış ve 
operasyonel performansındaki ilerlemenin etkili olduğu belirtildi. Reyting 
derecelendirme kuruluşu ayrıca şirketin coğrafi olarak çeşitlendirilimiş 
ihracatlar sebebbiyle artan döviz cinsi gelirlerinin de olumlu bir gelişme 
olduğunu ifade etti.  

Eurotahvil Piyasası 

• 10 yıl vadeli İtalyan tahvilleri dün gerçekleşen ihalede İtalya’nın hedefinin 
altında borçlanabildiği için değer kaybetti. Dünkü ihalede 2014 ve 2022 
vadelilerin satışı gerçekleşti. Toplamda 7,02 milyar Euro borçlanma 
gerçekleştiren İtalya’nın hedefi ise 8,5 milyar Euro idi. 2014 vadelilerde 3 
milyar Euro’luk satış hedeflenirken, 2,5 milyar Euro’su gerçekleşmiş oldu 
ve bid-to-cover oranı 1,36 oldu. İtalya 2022 vadelilerde %6,98 borçlanma 
maliyetini kabul etmek durumunda kaldı ve bu oran kritik 7% oranına çok 
yaklaşmış oldu. İtalyan 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla %6,98 
seviyesine gelmiş oldu. İhaledeki başarısızlık sonrası İspanyol ve Portekiz 
tahvilleri de değer kaybetti. İspanyol 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan artışla 
5,15% seviyesine yükseldi. Portekiz 10 yıllık tahvil faizi ise 17 baz puan 
artışla 13% seviyesine geldi. 10 yıllık Fransa tahvili 8 baz puan artışla 
4,02% seviyesine yükseldi. 10 yıllık Belçika tahvil faizi de 8 baz puan 
artışla 3,07% seviyesine yükseldi. Alman tahvilleri ise enflasyonun 
yavaşlamasına dair verilerle beraber değer kazandı. 10 yıllık Alman tahvil 
faizi 3 baz puan düşüşle %1,86 seviyesine geriledi. Amerikan tahvilleri 
dün gerçekleşen başarılı İtalya ihalesinin ardından fazla bir değişime 
uğramadı. 10 yıl vadelilerde de getiri 1 baz puan artışla 1,93% seviyesine 
geriledi. Amerika için yapılan 2012 tahminlerine göre büyüme oranı %2,1 
olacak. 2011’de ise büyüme %1,8 seviyesinde olmuştu. Bu beklentiler 
şimdiden olumlu bir hava yaratmış durumda. 

• Göreceli olarak sakin geçen günde Türk eurotahvillerinde işlem hacmi 
düşük olurken büyük bir fiyat hareketi de görülmedi. Getiri eğrisinin kısa 
tarafındaki bazı kıymetler hariç diğer kıymetler günü yatay seviyelerden 
kapattı. Türkiye 2030 vadeli gösterge eurotahvil faizi yatay  %5,99 bileşik 
seviyesinden kapanışı yaparken, tezgahüstü piyasalarda işlem gören 5 yıl 
vadeli Türkiye CDS’i de 1bp genişleyerek 288/293 bp 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. 

• 04-12-2013 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: 
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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

TRT150513T11 15/05/13 17 m 12,344 150 255 86.756 11.10 10.88 -48 35 8.32 11.36 9.90 1.31 0.019 1.04

TRT071112T14 07/11/12 10 m 18,298 135 482 91.380 11.00 11.08 -10 29 8.13 11.29 9.81 0.82 0.008 0.72

TRT080812T26 08/08/12 7 m 13,412 84 223 93.751 10.96 11.19 11 36 8.10 11.39 9.90 0.58 0.001 0.54

Sabit Getirili Tahviller

TRT150120T16 15/01/20 8.1 y 11,871 105 351 104.900 9.61 9.84 -24 20 9.42 10.29 9.79 0.00 -0.005 0.00

TRT100413T17 10/04/13 15 m 7,903 57 156 99.250 10.63 11.06 -14 8.31 11.29 9.93 1.13 0.060 1.18

TRT070312T14 07/03/12 2 m 9,565 56 147 100.802 11.09 11.60 20 71 7.53 11.60 9.56 0.18 0.038 0.20

Konv.
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Enstruman İtfa Tarihi Vade


