
Haftalık Eurobond Raporu – 05.12.2022

Yatırım Danışmanlığı



2

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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Haftanın son işlem gününde ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve özellikle hisse piyasaları üzerinde

baskı yarattı. Ancak veriye göre oluşan fiyatlama kısa vade için yine de iyimserliğin korunduğuna işaret etti. ABD endeksler gün içinde satıcılı

seyretse de tepki alımlarıyla günü yatay seviyelerde kapattı, haftalık bazda ise tüm endeksler değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.53,

dolar endeksi ise 104.20 seviyelerinden işlem görüyor. Dolayısıyla istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen 13-14 Aralık

FED toplantısına dair beklentileri değiştiremediğini görüyoruz.

Gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde pozitif hava hakimiyeti vardı. Çekya, Polonya ve Bulgaristan negatif ayrıştı. Tayland kabaca 9 baz

puan daraldı. Tayland hazinesinin mevcut olarak USD bazlı kıymeti bulunmamakta. Bu yüzden Tayland Eximbank’ın getirisine bakmak yararlı

olacaktır. Bankanın 2027 vadeli kıymetinin getirisi Kasım’dan bu yana 91 baz puan daralarak %4.91 seviyesine geriledi.

Yurt içinde risk primi kabaca 28 baz puan daralarak 510 seviyesinde haftayı tamamladı. Hazine’nin tüm vadelerinde alımları gördük. 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 değer kaybı devam etti. Hafta sonuna kadar 44 EUR değer kaybederek 354 EUR seviyesine geriledi. Geçen

haftanın kapanışında Vakıfbank 5 Milyar USD tutarlı sermaye benzeri tahvil ihraç için genel müdürlüğe yetki verdiğini açıkladı. Son olarak Hazine

2022 yılı içerisinde son yurt dışı borçlanmasını gerçekleştirdi ve 2028 vadeli ihraçta getiri %9.00 oranında oluştu.

Bugün Avrupa’da Merkez Bankası başkanı Lagarde’ın konuşması ve tüm dünyada PMI hizmet verileri izlenecek. İçeride ise Kasım ayı enflasyon

verisi takip edilecek. Ayrıca ABD’de ISM hizmet verisi yayınlanacak.
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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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