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E-ŞUBE’DE BONO İŞLEMLERİ

Bono ve Tahvil Nedir?
Bonolar (vadesi 1 yıldan kısa süreli), tahviller (vadesi 1 yıldan uzun süreli);
hazine veya özel şirketlerin ödünç para almak için çıkardığı borçlanma araçlarıdır.
Hazine bonosu ve tahvili; ülkelerin hazineden sorumlu müsteşarlıkları tarafından
ihraç edilen borçlanma araçlarıdır.
 Vade sonunda ana para ve faiz Hazine tarafından yatırımcısına ödenir.
 Faiz ödeme şekline göre iskontolu, kuponlu, tüfe, bono ya da döviz endeksli olarak
çıkarılabilirler.
Şirket bonosu ve tahvili; şirketlerin finansman sağlamak amacı ile çıkardıkları
borçlanma senetleridir.
 İhraççı şirketler bankalar, finans, sanayi ya da hizmet şirketi olabilir.
 Bu borçlanma araçları halka arz edilerek ya da nitelikli yatırımcılara tahsisli satış
şeklinde çıkarılırlar.
 Ülkemizde son yıllarda artan bu yatırım enstrümanları ağırlıklı olarak hazine faizi
üzerine ek getiri sunarak ihraç edilmektedir. Bu yüzden de hazine tahvili ya da
mevduat faizine göre daha yüksek getiri ve değişken faizli olmaları sebebiyle faiz
seviyesindeki oynaklığa karşı koruma sağlamaktadırlar.
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Bono ve Tahvilde Getiri Nasıl Oluşur?
Tahviller, sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilebilmektedir.
• Kupon ödemeli tahviller, vadeden önce belirli ara dönemlerde faiz ödemesi
sağlar

• Kuponsuz, ya da iskontolu tahviller de ise, tahvili almak için ödenen tutar ile
vadede ele geçen tutar arasındaki fark faiz gelirini oluşturur.
• Borçlanma senetleri, vade sonuna kadar elde tutulduğu takdirde, belirli bir faiz
kazancını garanti eder.
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Bono ve Tahvilde Getiri Nasıl Oluşur?

Ancak yatırımcı, tahvil veya bonoyu vade sonuna kadar tutmak zorunda değildir;
• Tahvil ve bonolar ikincil piyasalarda alım satıma da tabi olabilir.

• Tahvil ve Bononun birinci ya da ikinci el fiyatlaması tamamen paranın zaman
değeriyle ilgilidir.
 Eğer piyasadaki faiz oranları gerilemiş ise tahvil/bononun fiyatı artar, faiz
oranları artmış ise fiyatı düşer. Başka bir deyişle faiz oranları düştüğünde
tahvilin değeri yükselecek ve bunların vadesinden önce satılması halinde
artı kazanç sağlanacaktır.
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Bono ve Tahvilde Riskler Nedir?
1) Tahvil ve bono yatırımlarında en büyük risk borçlanma aracını çıkaran kurumun
anapara veya kuponları ödeyememe riskidir.
• Şirket tahvilleri, şirketin iflas etmesi ve faiz, anapara ödemesinde temerrüde
düşmesi açısından devlet tahvillerine oranla daha yüksek risk
taşıdıklarından, devlet tahvillerinden daha yüksek faiz getirisiyle işlem
görürler.
• Tahvil bir borç senedi olduğu için, borcun anapara ve faizleri gereğinde yargı
yoluna başvurarak tahsil edilebilir. Şirketin iflası veya tasfiyesi halinde de,
tasfiyede önce borçlar ödendiği için tahvil sahipleri şirket ortaklarından
(hisse senedi sahipleri) önce alacaklarını alırlar.
2) Tahvil ve bonolar faiz oranı riski altındadır.
• Piyasa faizleri; global gelişmeler, risk iştahı, enflasyon gerçekleşmeleri
vb. gibi bir çok değişkenin etkisi altındadır.
3) Tahvil ve bono yatırımcıları için diğer bir risk ise enflasyon riskidir. Tahvil sahibi
sadece enflasyonun kendisinden alıp götürdüğü değerden daha fazla faiz aldığında
gelir elde etmiş olur.
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Bono ve Tahvilde Avantajlar Nelerdir?
 Vergilendirme avantajı:
• Mevduatta faiz getirisi üzerinden %15 oranında stopaj kesintisi uygulaması
vardır.

• Tahvil ve bonoda gerek faiz kazançları gerekse ikincil piyasada alım
satmaktan kaynaklı sermaye kazançları %10 oranında stopaja tabidir.
Anonim şirket, limited şirket ve komandit şirketler için ise %0’dır.
 Risklerinin farkında olan ve kontrol edebildiğini düşünen yatırımcılar, özel sektör
tahvil ve bonoları alarak mevduat faizlerine göre daha yüksek getiri elde etme
şansı yakalarlar.
 Likidite avantajı:
• Tahvil ve bono likittir; satılmak istenildiğinde birikmiş faizi alma imkanı sunar.
• Mevduat likit değildir; vade bozulduğunda faiz kaybına uğrarsınız.
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E-Şube Bono Platformu Avantajları

 Alacağınız bono tahvili vadeye kadar tuttuğunuzda elde edeceğiniz getiriyi basit bileşik
ve mevduat eşleniği olarak görebilirsiniz,
 Haftanın 7 günü 24 saat alım satım yapabilirsiniz,

 Bono alım satım işlemleri için komisyon ödemezsiniz,
 Alım satım fiyatları arasında farklar azdır,
 Minimum alım satım tutarları 100 TL gibi oldukça düşüktür,
 Başka kurumlardaki bono ve tahvillerinizi Osmanlı Yatırım’a transfer ettiğinizde
rahatlıkla satabilirsiniz.
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Mevduatla karşılaştırmalı alım getirileri
E-şube de İhraççı ve Vade matrisinde size uygun bölüme seçtiğinizde uygun
kombinasyondaki tüm bono/tahvilleri vade, yıllık bileşik getiri ve
mevduat eşdeğerlerine göre listeleyebilir ve anında işlem yapabilirsiniz.
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Osmanlı Yatırım E-şube Bono Platformu
İlgilendiğiniz bono ya da tahvilin detaylarına ihraççı ve vade matris ekranının
altında listelenen bölümünden ‘AL’ butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Gelecek dönem ödemeleriniz
Portföyünüzde bulunan bono/tahvillerin nakit akışını
kupon ve anapara ödeme takvimini görebilirsiniz.
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BorsaDirekt.com
Bunlara ek olarak ; www.borsadirekt.com finansal portalımızdan Osmanlı e-şubede
alınan ve satılan bono/tahvilleri alım satım fiyatları ve getirileri mevduat ile
karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsiniz.
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BorsaDirekt Mevduat Bono Hesap Makinası
Banka vadeli mevduat oranını girerek hesapla tuşuna bastığınızda Osmanlı
Yatırım E-Şube'den bu mevduat oranı ve daha yüksek getiriye sahip,
7 gün 24 saat alabileceğiniz tahvil bono listesine ulaşabilirsiniz.
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Merkez ve Şubelerimiz
İSTANBUL
00 90 212 366 88 00
info@osmanlimenkul.com.tr
ANKARA
00 90 312 466 93 28
ankara@osmanlimenkul.com.tr
İZMİR
00 90 232 484 35 70
izmir@osmanlimenkul.com.tr
DENİZLİ
00 90 258 262 18 88
denizli@osmanlimenkul.com.tr
ADANA
00 90 222 453 15 37
adana@osmanlimenkul.com.tr
BURSA
00 90 224 452 34 36
bursa@osmanlimenkul.com.tr

