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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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Yurt dışı hisse endeksleri Cuma gününü pozitif seyirle tamamladı. ABD’de Dow Jones %1, S&P500 %1.9 ve Nasdaq %2.66 değer kazanırken,

yükselişte teknoloji şirketlerine yönelik bilanço beklentileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları etkili oldu. Fed üyelerinden Waller, faiz artış

büyüklüğünün düşürülmesinden yana olduğunu açıklarken, Philadelphia Fed Başkanı Harker faiz artışında kademeli şekilde adım atılması

gerektiğini savundu. ABD 10 yıllık tahvilinin getirisi ise %3.58 ile %3.32 aralığında dalgalandı.

Avrupa piyasasında tahvil ihraçları yoğunluğunu sürdürmeye devam ediyor. Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan’ın ihraçlarını takip ettik.

EUR bazlı ihraçlarda getiriler %4.00’ün üzerinde oluştu. Tahvil ihraçlarında finans sektörünün ağırlığı varken, yerel yönetim olarak

Quebec’i izledik. Bankalarda subordinated(sermaye benzeri) ihraçlarda KBC ve Caixabank ön plandaydı. Özel sektör tarafında ise EnBW

göze çarpıyor. Geçtiğimiz yıllarda Borusan ile ortak yenilebilir enerji şirketi kurmuşlardı.

Gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde karışık seyir izledik. En iyi performans gösterenler arasında Tayland yer alıyorken, en kötü

performansı Peru gösterdi diyebiliriz. Tayland Eximbank’ın uzak taraflı USD bazlı tahvillerinin getirisi %5.00 civarında işlem görüyorken,

Peru’nun 7-10 yıl tenörlü kıymetleri %5.00’in üzerinde işlem görmekte.

Yurt içinde risk primi sakin bir seyir izlerken 556-565 aralığında dalgalandı. Türkiye’nin USD bazlı verim eğrisinin yakın tarafı ortalama 10

baz puan artış gösterirken, uzak taraf daha sakindi. Diğer taraftan bankalar USD bazlı eurobond ihraçlarına hazırlanıyorlar. Redd

Intelligence’ın haberine göre Yapı Kredi 500 Mio USD yeşil tahvil ihracı, Ziraat Bankası da 5 yıllık ihraca hazırlanırken getirinin %10-10.50

arasında olması bekleniyor.

Ekonomik veri tarafında bugün ABD’de öncü göstergeler endeksi, Avro Bölgesi ve Türkiye’de tüketici güven endeksi takip edilecek. Ayrıca 

AMB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları izlenecek. Çin borsaları ise tatil nedeniyle kapalı olacak. 
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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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