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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.

ÇekinceYatırım Danışmanlığı



3
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Geride kalan haftada ABD tarafında FOMC ve makro ekonomik veriler ön planda idi. Tutanaklara göre; Fed üyeleri faiz artırımlarının

ardından ekonomiye etkilerini görmeyi tercih ediyor. Haziran ve Temmuz aylarında piyasa katılımcıları tarafından beklenen 50 baz puan

artırım halen masada olsa da sonraki toplantılardaki artış ihtimalleri daha düşük fiyatlanıyor. Üyeler, ekonominin güçlü, istihdam

piyasasının sağlam, enflasyonun ise yukarı yönlü risk barındırdığı konusunda hemfikir görünüyor, bu aşamada önümüzdeki iki toplantıda da

50’şer baz puan faiz artırımı beklemek yanlış olmaz. Tutanaklar sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizi %2.70’ kadar daralırken, dolar endeksi

ise 101.44 seviyesinde işlem gördü.

Gelişmekte olan ülkelerin risk primleri genel olarak daraldı. 21 ülke içeresinden Macaristan ve Romanya’nın risk primleri diğer ülkelere

göre negatif ayrıştı. İki ülkenin risk primleri kabaca 8 baz puanlık yükseliş gerçekleştirdiler. Bununla birlikte uzun taraflı kıymetlerde değer

kayıpları hakim idi. Diğer taraftan S&P Ukrayna'nın yabancı para birimi notunu indirdi. Kredi notu Arjantin ve Mozambik ile aynı seviyede

ve temerrütün sadece beş kademe üzerinde CCC+'ya düşürüldü. S&P yaptığı açıklamada, savaştan kaynaklanan ekonomi, dış dengeler,

kamu maliyesi ve finansal istikrara yönelik risklerin hükümetin borç yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini baltalayabileceği için

ülkeye negatif bir görünüm kazandırdığını söyledi. Ukrayna’nın 10 yıllık ABD doları cinsinden eurobondunun getirisi geçtiğimiz hafta %22-

%23 aralığında dalgalandı. Endonezya’nın risk primi tekrardan 100 baz puanın altına gerileyerek 95.64 seviyesinde haftayı tamamladı.

Yurt içinde baktığımızda CDS 6.5 puan artarak 710 seviyesine geldi. Hazine’nin genel olarak kıymetleri pozitif ayrışırken ve banka/özel

sektör kıymetlerinde genelinde satıcılı hava mevcuttu. Hazine’nin 1-3 yıl tenörlü kıymetlerinin getirileri 10-15 baz puanlık daralma

gerçekleştirdi. Vakıfbank’ın 2022 vadeli kıymetin getirisi %7.30’dan haftayı tamamladı. Bugün Vakıfbank’ın 2022 vadeli 500 milyon ABD

doları tutarındaki eurobondunun itfası gerçekleşecek. Bankalar tarafına ek olarak Fibabanka’nın 2023 vadeli kıymetinin getirisi %10’nun

üzerine attı.

Geçen haftanın dikkat çeken kıymeti yakın taraflı Rönesans Gayrimenkul’ün 2023 vadeli tahvili oldu. Kıymetin fiyatı kabaca 1.77 USD

değer kazanarak 98,99 USD seviyesine yükseldi. Bu hafta yurt içinde enflasyon, ABD cephesinde ise bej kitap ön planda olacak.

Yatırımcılarımıza veri akışının nispeten diğer haftalara göre düşük olacağı hafta için Hazine’nin orta ve uzun taraflı kıymetlerini ve banka

tarafında Fibabanka’nın 2023 vadeli kıymetini 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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