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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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YorumYatırım Danışmanlığı

ABD Merkez Bankası’nın yöneticilerinden gelen Eylül ayı FOMC toplantısında 75 puan faiz artışını destekleyici açıklamalarıyla ABD 10 yıllık

tahvil faizi %3.37 seviyesine kadar genişledi. Diğer taraftan geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddesi olan ECB toplantısıydı ve ECB

piyasa beklentisine paralel şekilde, tarihinde ilk kez faizi 75 baz puan artırarak ve politika faizini %1.25 seviyesine çekti. Bu kararla

beraber ECB’nin büyüme endişelerine rağmen enflasyonu kontrol altına almak için agresifleşebileceğine piyasa ikna oldu. Bu aşamada

tahvil faizleri farklarına dikkat etmekte fayda var, nitekim Avrupa’da son dönemde alınan önlemlerin ana sebebi ülkeler arası ayrışma

kaynaklı oldu. Geçen hafta hem ABD hem de Avrupa tarafında tahvil ihraçlarının hacmi çok yüksekti. Fransa 20 yıl vadeli %2.50 kupon

oranıyla 5 milyar EUR tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yandan İngiltere Hazinesi, 2053 vadeli %1.50 getiri oranı ile yeşil tahvil ihracı için

bankalara yetki verdi. Son olarak ABD tarafında Salı günü 18 adet AAA+ ratingli şirketler tahvil ihraçları gerçekleşti. İhraç edenlerin

arasında Walmart, Nestle ve McDonald’s vardı.

GOÜ ülkelerin risk primleri çoğunlukla pozitif performans sergiledi. Polonya ve Macaristan en fazla negatif ayrışanlar arasında yer

alıyorken Filipinler ve Şili kısmi pozitif ayrıştı. Macaristan’ın verim eğrisi dikkate alındığında kısa tarafındaki tahvillerinde risk alınabilir.

Endonezya’nın üç bölümden oluşmak üzere 2.65 Milyar USD tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. (İhraçlar sırasıyla 5Y - %4.40, 10Y -

%4.80, 30Y – %5.55)

Yurt içinde baktığımızda risk primi 80 baz puan gerileyerek 680 seviyesine geriledi. Hazine’nin ve finansal/özel sektörün getirilerinde

daralma gözlemledik. Hazine’nin orta ve uzun taraflı kıymetlerinde tekrardan %10.00’un altına geriledi. Salı günü Garanti Bankası’nın 750

milyon USD tutarındaki tahvilinin itfası gerçekleşecek. Banka haberlerine ek olarak Türk Eximbank Yönetim Kurulu, yurt dışında azami

toplam 1,5 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya

birkaç seferde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğü

yetkili kılmıştır.

Geçen haftanın dikkat çeken kıymeti Sasa Polyester’in 2026 vadeli convertable tahvili oldu. Kıymetin fiyatı kabaca 2 EUR değer

kaybederek 184 EUR seviyesine geriledi. Bu hafta ABD ve Avrupa’da enflasyon verileri takip edilecek. İçeride ise cari denge, sanayi üretimi

ve TCMB piyasa katılımcıları anketi yakından izlenecek. Özellikle yarın ABD’de açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyon verisinde ivme kaybı

beklentisi (Beklenti:%8.1, Önceki:%8.5) ağır basıyor, bu nedenle verinin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin yüksek olmasını bekleriz
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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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