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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı

sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz

ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata

ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri

doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü

kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
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Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta değer kaybı izlendi. ABD endeksleri haftayı %2.7-4.0 bandında gerileyerek kapatırken, Avrupa ve Asya-

Pasifik endeksleri de satıcılı seyretti. Veri akışına baktığımızda geçen hafta açıklanan zayıf PMI verileri satışların ana sebebi gibi görünse de ABD

dolarının ayrışmasına sebep oldu. Bu hafta piyasaların gözü yine ABD’de olacak. Salı günü enflasyon, Çarşamba günü ise Fed faiz kararı

bekleniyor. Ekim ayı enflasyonu sonrasında piyasalarda görülen iyimserlik geçen hafta nispeten törpülenmiş fakat tahvil faizleri yatay seyrini

korumuştu. Bu açıdan oluşan dalgalanmanın geçici olabileceği düşünülebilir. Öte yandan Ekim ayı enflasyon verisi sonrasında hızla gevşeyen

finansal koşullar sebebiyle Fed beklenenden daha şahin bir ton kullanabilir. Bu nedenle önce enflasyon verisini ardından faiz kararını yakından

takip etmek gerekiyor. Fed’in faiz artırımlarını daha yavaş şekilde artırmasını bekliyoruz fakat finansal koşulları da kontrol etmek

isteyeceklerini düşünüyoruz.

Gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde karışık seyir vardı. Bulgaristan, Macaristan ve Romanya negatif ayrışırken, Hindistan ve Filipinler

pozitif ayrıştı. Hindistan’ın son bir aylık USD curve performansı ortalama 8-10 baz puanla daraldı diyebiliriz. Uzak taraftaki kıymetleri %7.20-

%7.40 bandında işlem görmekte.

Yurt içinde risk primi kabaca 3 baz puan daralarak 523 seviyesinde haftayı tamamladı. Hazine kıymetleri karışık seyir izlerken, uzun tarafta

alımları gördük. Geçen haftanın dikkat çeken kıymeti Türk Telekom’un 2025 vadeli tahvili oldu. Kıymet haftayı 2 USD yükselerek 94

seviyesinden tamamladı.

ABD dışındaki gündeme baktığımızda; içeride Cari Denge, İşsizlik Oranı, Sanayi Üretimi, Bütçe Dengesi, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi,

Avrupa’da ise Sanayi Üretimi, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı Toplantısı, TÜFE ve İngiltere Merkez Bankası toplantısı takip edilecek.



4

GrafiklerYatırım Danışmanlığı



5

Hazine’nin USD ve EUR Cinsinden Eurobondları/Sukukları(USD)Yatırım Danışmanlığı
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Bankaların USD Cinsinden EurobondlarıYatırım Danışmanlığı
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Özel Sektörün USD ve EUR Cinsinden EurobondlarıYatırım Danışmanlığı
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Gelişmekte Olan Ülkelerin USD Cinsinden EurobondlarıYatırım Danışmanlığı
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Gelişmiş Ülkelerin Yerel Para Cinsinden TahvilleriYatırım Danışmanlığı
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Terimler

- ISIN: International Securities Identification Number kelimesinin kısaltması olan menkul kıymetlerı tanımlayan koddur.

- Kupon Oranı: Tahvilin yıllık nominal başına verdiği faiz oranıdır.

- Vade: Tahvilin itfa tarihidir.

- Fiyat: Tahvilin piyasadan aldığınız aktif fiyatıdır.

- Getiri: Vade sonunda elde edeceğiniz faiz getirisidir.

- Z – Spread(bps): İlgili tahvilin, gösterge tahvil ile arasındaki baz puan farkıdır.

- Kredi Notu: Tahvilin kredi notudur.

- Min. İşlem Büyüklüğü: İlgili tahvil ile yapacağınız minimum nominal işlem büyüklüğüdür.

- Senior Unsecured: Ülkenin ya da şirketin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda önceliğin tahvil sahiplerinin

olacağını ifade eder.

- Subordinated: Ülkenin ya da şirketin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda önceliğin tahvil sahiplerinin

olmayacağını ifade eder.
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