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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 enflasyon verisinin gölgesinde geçti. ABD’de yıllık enflasyon bir önceki veriye göre ivme kaybetse de beklentilerin

üzerinde gerçekleşmesi sebebiyle Fed’e yönelik sıkılaşma beklentileri daha da güçlendi. Dolayısıyla, dolar endeksi ve faizlerin

yükselmesine, hisse senetlerinin ise gerilemesine sebep oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.45 seviyesinden işlem görürken, kısa ve orta

vadeli tahvil faizlerinin daha hızlı yükseldiği görüldü. Tahvil faizleri arasındaki getiri farklarına bakıldığında resesyon endişeleri artarken,

Fed’den agresif faiz artışlarının devam edebileceği düşüncesi riskli varlıklarda baskıyı artırdı. ABD endeksleri haftalık bazda %5 civarında

değer kaybederken, S&P500 endeksinde ise kritik 3,900 seviyesinin altına gelindi. İçeride ise bankacılık endeksindeki sert gerileme ve

buna bağlı olarak pozisyon riskleri takip edildi.

Geçen hafta Avrupa ve ABD tarafında bankalar ağırlığında ihraçlar yoğunluktaydı. Ülke bazında sadece Belçika tahvil piyasasında aktif idi.

Gren OLO cinsi tahvil(medium, long or very long term) ile 16.5 yıl vadeli %2.75 ile 4.5 milyar EUR borçlandı. Diğer yandan ING,

Commerzbank, Goldman Sachs ve Citi’nin ihraçları göze çarptı. İhraçlar genel olarak EUR cinsindendi.

GOÜ ülkelerin risk primleri çoğunlukla negatif performans sergiledi. Peru ve Güney Afrika en fazla negatif ayrışanlar arasında yer alıyorken

Polonya ve Macaristan kısmi pozitif ayrıştı. Polonya’nın son 1 aylık getiri eğrisinin performansına baktığımızda EUR bazında 10Y tenörlü

kıymetler risk alınabilir gözüküyor. Diğer yandan Bulgaristan 2 bölümden oluşmak üzere 2.25 Milyar € tahvil ihracı gerçekleştirdi. Uzak

vadelerde ihraca çıkan Bulgaristan, 7 yıllık vadede %4.125, 12 yıllık vadede de %5.625 şeklinde getirilere ulaştı. Son olarak Rusya 2023 ve

2043 vadelerindeki eurobondlarının kupon ödemelerini ruble cinsinden gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yurt içinde baktığımızda risk primi 73 baz puan genişleyerek 746 seviyesine yükseldi. Hazine’nin ve finansal/özel sektörün getirilerinde

yükseliş gözlemledik. Hazine’nin orta ve uzun taraflı kıymetlerinde tekrardan %10.00’un üstüne geldi. Eximbank 500 Milyon USD tutarlı

eurobondunun itfası gerçekleşecek.

Geçen haftanın dikkat çeken kıymeti Turkcell’in 2023 vadeli tahvili oldu. Kıymetin fiyatı kabaca 1.10 USD değer kaybederek 80.60 USD

seviyesine geriledi. Öte yandan bu hafta veri akışı oldukça yoğun, FED, BoJ, BoE ve TCMB faiz kararları takip edilecek. Ayrıca Eylül ayına

ilişkin küresel PMI verileri de yakından izlenecek.
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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



9

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.

Yatırım Danışmanlığı



11

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

mailto:ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr
mailto:EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr
mailto:UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

