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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, Cuma günü beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşen tarımdışı istihdam raporuyla seans içinde sert şekilde gerilese de

kapanışa doğru toparlandı. S&P500 endeksi %0.16, Nasdaq ise %0.78 negatif tarafta kapandı. Temmuz ayı istihdam raporunda; 250 bin kişi

olarak beklenen tarım dışı istihdam 528 bin kişi, %4.9 beklenen saatlik kazançlar ise %5.2 seviyesinde gerçekleşti. Bu açıdan fiyatlamalara

bakıldığında resesyon korkularının ötelendiğini ancak enflasyon beklentilerinin güçlendiğini görebiliriz. Zira, Fed’in Eylül ayı toplantısında

75 baz puan faiz artırımı fiyatlanıyor. Bununla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi %2.83 seviyesine yükselirken, dolar endeksi 106.6,

Euro/Dolar paritesi ise 1.0188 seviyesinden işlem görüyor. ABD ve Avrupa tarafında tahvil ihraçlarının frekansı sıklaştı. Bankalar ağırlık

olarak sermaye benzeri ihraçlar gerçekleştirirken, teknoloji tarafında Apple, Intel ve Facebook(Meta)’nın ihraçlarını takip ettik. Son

olarak Singapur 50 yıl %3.04 getiri ile 2.4 Milyar Singapur Dolar’ı yeşil tahvil çıkardı.

GOÜ ülkelerinin risk primleri karışık performans gösterdi. Arjantin’in 5 yıllık risk primi geçen hafta 10 bin baz puanın üzerinde gerileme

gösterdi. Rusya, şirketlerin eurobond ödemeleri için 130 Milyar Ruble tutarında yardım edeceğini açıkladı. Evergrande, ilk defa Yuan cinsi

tahvilin ödemesini gerçekleştirmedi.

Yurt içinde baktığımızda risk primi 48 baz puan gerileme ile genel olarak GOÜ’lere paralel performans sergiledi diyebiliriz. Hazine’nin ve

finansal/özel sektörün getirilerinde daralma son iki haftadır devam etmekte. Hazine’nin kısa vadeli kıymetlerinde %9’nun altında işlem

görmeye başladık, orta ve uzun taraflı kıymetleri %10’a yakın getirileri hala görebiliyoruz.

Geçen haftanın dikkat çeken kıymeti Sasa Polyester’in 2026 vadeli converteble tahvili oldu. Kıymetin fiyatı kabaca 11 EUR değer

kazanarak 164 EUR seviyesine yükseldi. Bu hafta yurt içinde önemli bir haber akışı bulunmaz iken, ABD tarafında enflasyon verisi ön

planda olacak. Yatırımcılarımıza Hazine’nin kısa 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



7

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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