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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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Geçtiğimiz hafta ABD tarafında enflasyon verisi ön plandaydı. Aylık %1,10, yıllık %8,80 beklenen Haziran TÜFE, aylık %1,30, yıllık ise %9,10

olarak açıklandı. Fed’in 27 Temmuz tarihindeki toplantısı için 75 baz puan faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puan faiz

artırım olasılığı fiyatlanmaya başlandı. Bu veriler ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizinin getirisi %2.90’a kadar daraldı. Avrupa tahvil

piyasası da ABD’ye paralel performans gösterdi diyebiliriz. İngiltere Kilisesi Vakfı tarihinde ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi. İki bölümden

oluşmak üzere toplamda 550 Milyon Sterlin borçlandı. Diğer yandan Avrupa Birliği Next Generation borçlanma programına 8 Milyar EUR ile

başladı. Özel sektör tarafında ise Pepsi’nin ihracını izledik. İki bölümde toplamda 750 Milyon Sterlin tutarlı borçlandı.

Güney Kore harici diğer gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen hepsinin risk primleri genişleme kaydetmeye devam etti. Bulgaristan ve

Macaristan olumsuz ayrışmada ön plandaydı. Kenya, IMF’e verdiği taahhattüleri yerine getirememesi nedeniyle 2024 vadeli dolar bazlı

eurobondunun getirisi %20’nin üzerinde işlem gördü. Gana tarafında da IMF haberleri yoğunluktaydı. IMF’nin kurtarma planındaki

belirsizlikten dolayı dolar bazlı 2026 vadeli eurobondunun getirisi %21’e yaklaştı. GOÜ haber akışına devam edersek, Ukrayna Demir Yolları

2024 ve 2026 vadeli eurobondlarına 36 Milyon USD tutarında kupon ödemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yurt içinde baktığımızda risk primi 11 baz puan genişleme kaybetti. Hazine’nin ve finansal/özel sektörün getirilerinde genişlemeyi takip

ettik. Hazine’nin orta ve uzun taraflı kıymetleri %11’in üzerinde işlem gördü. Vakıfbank’ın 2022 vadeli kıymetin getirisi %9.02’den haftayı

tamamladı.

Geçen haftanın dikkat çeken kıymeti Rönesans Gayrimenkul’ün 2023 vadeli tahvili oldu. Kıymetin fiyatı kabaca 2.50 USD değer kazanarak

98.35 USD seviyesine yükseldi. Bu hafta yurt içinde TCMB enflasyon verisi, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ön planda

olacak. Yatırımcılarımıza Hazine’nin kısa taraflı kıymetlerini, banka tarafında Garanti Bankası’nın 2022 vadeli kıymetini ve özel sektör

tarafında ise Hyundai Assan’nın 2026 vadeli kıymetini öneririz.
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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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