


Özel Varlık Yönetimi

Şirket Tahvilleri



Yatırım Yaparken Hedefiniz

OSMANLI ÖZEL 3

Bu hedefleriniz için portföyünüzde Şirket 

Tahvilleri’ne yer verebilirsiniz. 

Enflasyon ve/veya mevduat 

üzerinde getiri sağlamak mı?

Düzenli nakit akışı elde 

etmek mi?



Şirket Tahvili Nedir?

OSMANLI ÖZEL 4

▪ Bankalar ve anonim şirketler tarafından çıkarılan sabit veya değişken faizli borçlanma

araçlarıdır,

▪ Tahvillerin ihracı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınır,

▪ Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara veya tüm

yatırımcı gruplarına yönelik satılabilirler,

▪ Şirket tahvillerinin ihraç koşullarına ve ihraçcı şirket hakkındaki hukuki ve mali bilgilere

ihraç sırasında hazırlanan tanıtım dokümanı veya izahnameden ulaşılabilir.



Şirket Tahvillerine Yatırımın Avantajları

OSMANLI ÖZEL 5

▪ Devlet tahvilleri üzerine ek getiri sağladıkları için daha yüksek getiriye sahiptirler,

▪ Mevduata göre %5 oranında stopaj avantajları vardır,

▪ Kuponlu şirket tahvillerinde önceden belirlenen zaman aralıklarında düzenli nakit akışı

mevcuttur,

▪ Değişken faizli bonolarda, faiz riski içermeme özelliğine sahiptirler.



Şirket Tahvillerine Yatırım Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar

OSMANLI ÖZEL 6

▪ Şirket ve sektör analizi
Şirket tahvilleri, aksi tanıtım dokümanı veya izahnamede belirtilmedikçe, herhangi bir banka

ve devlet garantisi içermezler.

▪ Çeşitlendirme
Portföyün riskinin azaltılması için sektörel ve kurumsal dağılımın sağlanması gerekmektedir.

Bu nedenle, genel yatırım tavsiyesi olarak değişik kurumların tahvillerinden oluşan bir

portföy oluşturulması yararlı olacaktır.

▪ Şirket mali analizi
Yatırım yaparken, borcunu ödememe riski düşük şirketlerin seçilmesi önemlidir. Bu nedenle

ihraççı şirketin mali bilgilerinin ve faaliyetlerinin düzenli takip ve analizi gerekmektedir.

▪ Likidite
Şirket tahvilleri, devlet tahvillerine göre daha düşük likiditeye sahip oldukları için, istenildiği

zaman satım imkanı vermeyebilir.



Tahvil Bazlı Diğer Yatırım Ürünleri

OSMANLI ÖZEL 7

▪ Valörlü bono alım-satım ürünü

▪ Repo ile borçlanma ürünü

▪ Eurobond alım-satım

Bu ürünlerle ilgili detaylı bilgi için Osmanlı Yatırım Menkul

Değerler’de Özel Varlık Yöneticiniz ile görüşebilirsiniz.



Yasal Çekince

OSMANLI ÖZEL 8

Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım

danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen

bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların

kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da

getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik,

haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların

kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler

A.Ş. sorumlu değildir.

Vergi yükümlülüklerine ilişkin sunumda verilen bilgilerin teyit edilmesi müşterinin

sorumluluğunda olup, bu bilgilerdeki değişiklik, yanlışlık ya da eksikliklerden

kaynaklanabilecek zararlardan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.



Merkez ve Şubelerı̇miz

İSTANBUL

00 90 212 366 88 00

info@osmanlimenkul.com.tr

ANKARA

00 90 312 466 93 28

ankara@osmanlimenkul.com.tr

İZMİR

0 90 232 484 35 70

izmir@osmanlimenkul.com.tr

DENİZLİ

0 90 258 262 18 88

denizli@osmanlimenkul.com.tr

ADANA

0 90 0322 458 91 08

adana@osmanlimenkul.com.tr

BURSA

0 90 0224 452 34 36

bursa@osmanlimenkul.com.tr
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