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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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Veri akışının oldukça yoğun olduğu geçen haftayı küresel hisse endeksleri kayıplarla tamamladı. FED, ECB ve BoE, yılın son faiz kararı

toplantısında önceki toplantılara göre faiz artış hızını düşürerek 50 baz puanlık artışlar yapsa da, verilen şahin mesajlar hisse endekslerinde

baskı yarattı. ABD’de geçen hafta TÜFE %7.1 ile beklentilerin altında açıklanırken, FED beklentilere paralel 50 baz puan faiz artışı yaptı. FED

Başkanı Powell, aylık fiyat artışlarında ivmenin azaldığını söylerken, enflasyonun kalıcı bir şekilde düştüğüne ikna olmak için daha çok kanıta

ihtiyaçları olduğunu belirtti. FED yetkilileri 2023 yıl sonu için faizin %5.1 oranında olacağını öngördü. Piyasalarda ise hala faizin Mayıs 2023’te

%4.85 civarında zirve yapacağı fiyatlanıyor. ECB tarafında ise 50 baz puanlık artışla beraber daha şahin mesajlar gördük. Yapılan açıklamada

faizlerin önemli ölçüde ve kademeli olarak artmaya devam etmesi gerektiği belirtildi. ECB Başkanı Lagarde; enflasyonda risklerin yukarı yönlü

olduğunu ve piyasanın fiyatladığından daha fazla faiz artışı yapılması gerektiğini söylerken, bir süre daha 50 baz puanlık artışlar

beklenebileceğini belirtti. Kararın ardından piyasalarda, ECB faiz oranının Temmuz 2023’te %3.2 civarında zirve yapacağı fiyatlanıyor. Haftanın

son gününde açıklanan PMI verilerinde ise ABD’de beklentilerin altında, Avro Bölgesi’nde beklentilerin üzerinde sonuçlar görüldü. ABD’de imalat

PMI Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, bu durum resesyon endişelerini artırdı. Haftaya başlarken ABD 10 yıllık tahvil faizi

%3.52, Euro/Dolar paritesi 1.06, dolar endeksi ise 104.6 seviyesinden işlem görüyor.

Gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde olumsuz bir hava vardı. En fazla Peru ve Mısır negatif performans gösterdi. Peru’nun 5 yıllık risk primi

20 baz puan artış göstererek 129 seviyesine yükseldi. USD bazlı verim eğrisine bakıldığında ise getiriler ortalama 14-16 baz puan aralığında

gerçekleşti diyebiliriz. Ek olarak verim eğrisi inverted olduğundan kısa taraflı kıymetlerin getirisi uzun tarafa göre daha yukarıdan fiyatlaması

gerçekleşmekte. Kısa tarafta %6.00’lı seviyeleri görürken uzun tarafta %5.20’nin üzerinde fiyatları görmek mümkün. Diğer taraftan

Bulgaristan’ın risk primde düşüş devam etmekte. Kasım ortasından bu yana 111 baz puan gerilmeye şahit olduk. Uzun taraflı 7 yıl tenörlü EUR

bazlı kıymetin getirisi %5.58’den %3.96’a kadar daraldı.

Yurt içinde risk primi hafta içi 500 baz puanın altına sarksa da Cuma gününe doğru gelişmekte olan ülkeler ile paralel performans gösterdi.

Hazine’nin yeni ihracı 2028 vadeli kıymetin getirisi %7.28’den haftayı tamamlarken, haftanın dikkat çeken kıymeti Odebank’ın sermaye benzeri

kıymeti oldu. Kıymetin fiyatı 14 USD artarak 77 seviyesine yükseldi.

Bu hafta ABD’de GSYH, cari denge, işsizlik maaşı başvuruları, kişisel gelirler-harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksleri

takip edilecek. İçeride ise TCMB PPK toplantısını izleyeceğiz.
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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



10

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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