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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 piyasalarda geçtiğimiz hafta pozitif kapanış görülmesine karşın bu hafta özellikle Asya-Pasifik endekslerindeki satış tüm endekslere

sirayet etmiş görünüyor. Çin’de artan vakalar sebebiyle genişletilen karantina önlemlerini protesto eden yüzlerce kişi Şanghay'da sokağa

çıkarken, ülke çapında da protestolar başladı, endeksler de buna bağlı olarak %2.5 civarında satışla karşılaştı. Geçen hafta ABD endeksleri, zayıf

ekonomik veriler ve FED üyelerinin açıklamalarıyla pozitif tarafta kapanmıştı. Dow Jones ve S&P500 endeksleri tatil sebebiyle kısa olan haftada

%1.5-1.7 değer kazanırken, Nasdaq endeksi de %0.7 yükseliş kaydetti. Özellikle FED toplantı tutanakları bir süredir devam eden FED

beklentilerini destekledi. Hatırlanacağı üzere, özellikle enflasyon verileri sonrasında FED’in faiz artırımlarında yavaşlayabileceği beklentisi

güçlenmişti, ardından FED üyelerinin açıklamaları ve tutanaklar da bu yönde fikir oluşturdu. Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.65

seviyelerine kadar geriledi ancak kısa vadeli faizlerin halen yüksek kaldığını ve resesyon endişelerinin sürdüğünü görüyoruz.

Geçtiğimiz hafta ABD ve Avrupa bölgesinde tahvil ihraçları düşük hacimde devam ediyor. Commerzbank, Credit Agricole ve National Bank of

Greece’in ihraçları göze çarptı. Commerzbank’ın sermaye benzeri pound cinsi ihracında getirisi %8.461 şeklinde gerçeklirken, Credit Agricole’da

bu getiri 5.846%’da oluştu. Mercedens-Benz ilk defa yeşil panda tahvili ihracı gerçekleştireceğini paylaştı.

Yurt içinde risk primi kabaca 42 baz puan daralarak 542 seviyesinde haftayı tamamladı. Hazine’nin yakın ve uzak tarafında alım ağırlıklı izledik.

Banka ve özel sektör tarafında Hazine kıymetlerini takip etti diyebiliriz. Geçen haftanın dikkat çeken kıymeti Sasa Polyester’in convertable

tahvili oldu. Hisseye linkli bir tahvil olduğu için çok fazla oynaklık hakim olmaya devam etti. Haftasonuna kadar 23 EUR değer kaybederek 389

EUR seviyesine geriledi.

Bugün veri akışı sakin, Avrupa’da Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Haftanın devamında ise Avrupa’da enflasyon, ABD’de istihdam ve PMI,

içeride ise tüketici güven endeksi ve büyüme verileri takip edilecek.
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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



8

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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