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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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ABD endeksleri hafta içinde 3 gün üst üste yükselirken %5’in üzerinde getiri sağladı, Avrupa endekslerinde de güçlü seyir izlendi. Rusya-

Ukrayna arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken, Rusya’nın Ukrayna şehirlerindeki bombardımanı sürüyor. Bu açıdan belirsizlik

halen yüksek olsa da gelen açıklamalar diplomasinin de ilerleme kaydettiğine işaret ediyor. Öte yandan piyasaların FED kararlarını da

sindirdiğini anlıyoruz. 2018’den bu yana ilk kez faiz artıran FED’in ardından piyasalarda toparlanma görüyoruz. Bunu üç sebebe

dayandırıyoruz; ilki 25 baz puan artırımın piyasa beklentilerine paralel olması(50 baz puan da bir ihtimaldi), ikincisi Powell’ın ekonomiye

yönelik «sağlam» ifadesi ve üçüncüsü Mayıs ayına dek önümüzde manevra alanı olması şeklinde düşünülebilir. FED’in ardından İngiltere

Merkez Bankası da BoE üst üste 3.kez faiz artırırken, petrol fiyatlarındaki dengelenme ve Rusya’nın yabancı para cinsinden tahvilinin

kupon ödemesi de iyimserliğe katkı sağladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %2.15, Almanya bundu %0.36 ve İngiltere Gilt’i de %1.50’den haftayı

tamamladı.

Gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde pozitif hava hakimdi. Güney Afrika’nın CDS’i 20, Endonezya 24 ve Meksika’nın da 10 baz puan

geriledi. Risk primlerindeki geri çekilmeler 10 yıllık eurobondlarına pozitif yansıdı. Brezilya’nın 10 yıllık kıymeti 24 baz puan gevşeyerek

%5.05’e kadar geriledi. Yurt içinde risk primi 65 baz puan düşerek 685 seviyesine kadar geriledi. Hazine eurobondları tarafında genele

yayılan pozitif seyir hakimdi. Kısa taraf pozitif seyir daha belirgindi. Bankaların tüm vadeleri alıcılı idi. Özel sektör tarafında ise RGYAST

ve AEFES kıymetleri negatif ayrıştı. Hazine’nin son ihracı olan 2027 vadeli %8.48’den, Vakıfbank’ın 2022 vadeli kıymetin getirisi %3.91’dan

haftayı tamamladı. Hazine geçen hafta 5.5 yıl %8.625 ile 2 Milyar ABD Doları borçlandı. Teklif 6.25 Milyar ABD Doları geldi. İhracın spreadi

645.1 oldu. Bu hafta Cuma günü Hazine’nin 2022 vadeli 1 Milyar ABD Dolar nominal büyüklüğe sahip eurobondunun itfası gerçekleşecek.

Geçtiğimiz haftanın en dikkat çeken kıymeti Zorlu’un 2026 vadeli tahvili oldu. Kıymetin fiyatı kabaca 2.11 USD değer kazanarak 83.62 USD

seviyesine yükseldi. Bu hafta yurt içinde ve yurt dışında önemli haber akışı bulunmamaktadır. Yatırımcılarımıza oynaklığın geçen haftalara

göre nispeten düşük olacağı bu hafta Hazine’nin orta taraflı kıymetlerini 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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