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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 hisse endeksleri yılın son işlem gününü negatif seyirle tamamladı. S&P500 Cuma gününü %0.25 değer kaybıyla tamamlarken, Dow

Jones %0.22, Nasdaq %0.11 düşüş kaydetti. Yüksek enflasyon, faiz artırımları, resesyon korkuları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Covid-19 ile

ilgili devam eden endişeler, 2022 yılında endekslerde oldukça kötü bir performansa neden oldu. Faizlerin yükseldiği ortamda en çok baskı

altında kalanlar büyüme hisseleri olurken, değer hisseleri daha iyi performans gösterdi. Sektörel olarak ise petrol fiyatlarındaki yükselişin

de etkisiyle enerji sektörü S&P500’de en iyi performans gösteren sektör oldu.

Yeni yıla başlarken başta FED olmak üzere merkez bankalarının para politikasında izleyeceği yol, enflasyonun seyri, resesyon endişeleri,

Rusya-Ukrayna savaşı, Çin’in Covid-19 ile ilgili politikası ve buna bağlı olarak Çin’deki büyümenin seyri küresel piyasalarda fiyatlamaları

etkileyecek en önemli başlıklar olarak görünüyor. BIST100 endeksi ise 2022 yılında yurt dışı endekslerden ayrıştı ve yılı oldukça güçlü bir

getiri ile tamamladı. Enflasyondaki yükseliş, negatif reel faiz ortamı ve güçlü şirket finansalları bu seneki rallinin ana sebepleri olarak

görünüyor.

ABD ve AB tarafında son haftalarda ihraçlar oldukça düşük seyir izlerken, Endonezya USD bazlı eurobond ihracı için bankalara yetki

verdiğini açıkladı. Yurt içinde yeni yıla risk primi 512 baz puan seviyesinde başlangıç yaparken, verim eğrisinin uzak tarafı %8.00-9.00

bandında işlem görüyor. Ocak ayı içerisinde TSKB ve Petkim’in itfalarını izleyeceğiz.

Piyasalarda bugün veri akışı sakin; Çin, Japonya, ABD ve İngiltere’de piyasalar kapalı olacak. Avro Bölgesi ve Türkiye’de ise PMI rakamlarını 

takip edeceğiz.
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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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