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Piyasa Yorumu 

Sabah olumlu açılış sonrası yine ikinci seansta artan satışlarla beraber son 

birkaç gündür trendin tekrarlandığı ve BİST’in yine günü %1,1 aşağıda 

115.022 seviyesinde kapadı.  

Global hisse senedi piyasalarında görünüm oldukça pozitif olurken, global 

enflasyon bekleyişlerindeki artış ve gelişmiş ülke merkez bankalarının 

normalleşme sinyallerini arttırıcı adımlarının sıklaşması faiz hadleri 

üzerinde baskı yaratmaya başladı. Bu çerçevede ABD 10 yıllık tahvil 

faizlerinin %2,5’un üzerine çıktığı görüldü. Diğer taraftan Brent petrol 

fiyatlarının 70 dolar’a yaklaştığı dikkat çekti. Söz konusu artış makro 

dinamikler açısından endişe yaratmaya başlarken TL varlıklar için de satış 

nedeni oluşturuyor.  

Bugün veri takvimde birçok FOMC üyesinin konuşması takip edilecek. 

Yurtiçinde ise önemli bir veri akışı yok. ABD vadelerinde seyrin sakin 

olduğu görülüyor. TL tarafında yatay bir resim mevcut. Dün gelen 

satışlara tepki niteliğinde bugün hafifi alçılı bir başlangıç görebiliriz.  

Seans içi göstergelerin zayıflaması sonrasında 5 günlük hareketli 

ortalamamızı da aşağı yönde kırıp 115.000’de bulunan önemli destek 

seviyesinden kapattık. 115.750 üzerinde kapanış yapmadıkça 115.000 

üzerinde baskıyı hissedeceğiz. Kısa vadede baskıların kalkması için 

kırılması gereken seviyeler ise 116.750 ve 117.400 olacak. Seans içi 

grafiklerde oluşan bu olumsuz görüntü orta vadeli olarak sınırlı bir 

düzeltme durumunda. Bu nedenle 115.000 altında olabilecek ayı tuzakları 

için 114.400 seviyesi takip edilebilir. Güçlü bir trend içerisinde olduğumuz 

için 115.000 yerine stop-loss 114.400 takip edilebilir. 115.000/117.400 ise 

beklediğimiz kısa vadeli dalgalanma bölgesi olacaktır.   

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine dünkü ihalede piyasadan 1,5 milyar TL borçlandı.  

▪ Hazine 2 milyar dolarlık Eurobond ihracı gerçekleştirdi. 

Şirket Haberleri 

▪ Emlak Konut GYO -2018 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪ Garanti Bankası – 2018 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪ İş Bankası -2018 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪ Mavi - Blue International Holding, %19 hissenin 52,25 TL’den 

satışıyla ilgili talep toplama sürecinin sona erdiğini duyurdu. 

▪ Petkim, Rafineri Holding’in %30’unu SOCAR Türkiye Enerji’den 

720 milyon dolara satın alacağını açıkladı. 

▪ Trakya Cam, Polatlı’da kapasite artışı planlıyor. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Ocak      Haftalık Portföy Hareketleri (29 Aralık - 5 Ocak)

                    Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (29 Aralık - 5 Ocak)

12 Ocak      Kasım Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                   TCMB Ocak Beklenti Anketi

15 Ocak      Ekim İşgücü İstatistikleri

16 Ocak      Hazine İhalesi (12 ay)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 115,023 -%1.1 -%2.1

BIST-30 140,686 -%1.2 -%2.9

Banka 168,456 -%1.2 -%3.7

Sanayi 132,054 -%1.0 -%0.1

Hizmet 82,170 -%1.4 -%2.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.75 12.75 12.75

2 yıllık bono faizi 13.41 13.33 13.36

10 yıllık bono faizi 11.67 11.74 11.68

Kur

USD/TL 3.76 -%0.3 -%2.6

EUR/TL 4.48 -%1.2 -%0.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.12 -%0.7 -%1.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 230 233 210

Ortalama işlem hacmi * 2.00 2.19 1.88

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.4x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.75x 0.66x

FD/Satışlar 1.32x 1.33x 1.22x

FD/FAVÖK 7.9x 7.5x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %61.9 %11.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %14.5

Temettü verimi %2.9 %4.0 %4.2

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Hazine dünkü ihalede piyasadan 1,5 milyar TL borçlandı 

Hazine, bugün piyasaya gerçekleştireceği 1,5 milyar TL’lik itfa öncesinde dün 2 yıl 

vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirdi. – başarılı ihale sonuçları  

• İhale sonucunda Hazine piyasadan toplam 1,5 milyar TL borçlandı.  

• İhalede talep – satış rasyosu 3x ile yüksek bir oranda gerçekleşti. Hazine’nin 

borçlanma maliyeti ise piyasa seviyesi paralelinde gerçekleşerek %13,44 oldu.  

• Hazine, Aralık ayı genelinde 7,9 milyar TL’lik piyasa itfası karşılığında 

piyasadan 7,7 milyar TL kadar bir borçlanma öngörüyor. 

• Hazine gelecek haftalarda toplam 5 adet ihale açmayı planlıyor. En yüksek 

itfa, 24 Ocak’ta gerçekleşecek ve 4,7 milyar TL tutarında olacak.  

Daha önce Ocak ayına ilişkin daha yüksek bir geri çevirme rasyosu ile çalışma 

projeksiyonlarının bu ay itibariyle %100’ün altına getirildiği görülüyor.  

• Hazine’nin TCMB’deki hesabının özellikle 2017 yılındaki yüksek borçlanma 

miktarı ile güçlü olması nedeniyle borç çevirme rasyosunun faizler üzerinde 

ekstra baskı yaratmasının önüne bir miktar geçilmeye çalışılıyor. 

Hazine 2 milyar dolarlık Eurobond ihracı gerçekleştirdi 

2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde Hazine Dolar cinsinden 2028 

vadeli bir tahvil ihracı için gerçekleştirdi. Söz konusu ihraçta satış 2 milyar dolar 

oldu. İhraç tutarı 17 Ocak 2018 tarihinde Hazine hesaplarına giriyor olacak. 17 

Şubat 2028 vadeli tahvilin kupon oranı %5,125, yatırımcıya getirisi ise %5,20 oldu. 

• Hazine söz konusu ihraç tutarının yaklaşık üç katı talep geldiğini belirtti. 

Tahvilin %35'i İngiltere, %25'i ABD, %15'i Türkiye, 15'i diğer Avrupa 

ülkeleri ve %10'u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.  

• Bu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye 

piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6,5 milyar dolar tutarına kadar 

gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık 

kısmı tamamlanmış oldu. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Emlak Konut GYO - Emlak Konut GYO 2017 yılının 4. çeyreğinde 2.282 ünitenin ön 

satışını gerçekleştirmiş olup, bu satışlardan 3,2 milyar TL ön satış geliri elde etmiştir. 

Şirket, 3Ç17 ve 4Ç16’da, sırasıyla, 958 ve 4,196 ünite satış olup, bu işlemlerden, sırasıyla 

782 milyon TL ve 3,1 milyar TL gelir elde etmiştir. Böylece, Emlak Konut GYO 2017 yılında 

6.714 ünite ön satış gerçekleştirmiş olup, bu rakam yıllık bazda %16 gerilemeyi işaret 

etmektedir. Şirket 2017 yılında 7,7 milyar TL hasılat elde etmiş olup, yıllık bazda %30 

artmıştır.  

Ayrıca, Emlak Konut GYO 2018 yılı beklentilerini de paylaştı. Şirket 2018 yılında 9 gelir 

paylaşımı ve bir tane anahtar teslimi proje ihalesi yapacak olup, bu ihalelerin toplam 

ekspertiz değeri 2,2 milyar TL’dir. 2018 yılında, şirket satmayı planladığı ünitelerin toplam 

alanı 829.630 m² olup, bu değer yıllık bazda %24 azalmayı işaret etmektedir. Diğer 

taraftan, Emlak Konut GYO yapacağı satışlardan 7,3 milyar TL hasılat elde etmeyi 

hedeflemektedir. 

Dünkü kapanış fiyatı olan 2.72 TL baz alarak hesapladığımız net aktif iskonto değeri %49 

olup, şirketin son bir yıldaki ortalama net aktif değeri iskontosu %44 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Garanti Bankası – Dün Garanti Bankası yönetimi 2018 yılı faaliyet planını yayınladı. 2017 

yılında yaşanan kuvvetli performanstan sonra 2018 yılında da bankanın güçlü performans 

sergileyeceğini beklemekteyiz.  

Garanti Bankası’nın yönetimi TL kredilerde %14-15 büyüme öngörürken, YP kredilerde 

ABD doları bazında yatay bir seyir olmasını beklemektedirler. TL kredi büyümesinin 

detaylarına baktığımızda, işletme kredilerinin %17 büyüme kaydedeceğini, ihtiyaç ve 

konut kredilerinin, sırasıyla %14 ve %11 büyüme kaydedeceğini ve son olarak kredi kartı 

kredilerinin %13 büyüme kaydetmesi beklenmektedir. Fonlama tarafında ise, banka 

yönetimi TL mevduatlarda %15 büyüme öngörürken, YP mevduatlarda ABD doları 

bazında %5 büyüme öngörmektedir. Ayrıca, banka yönetimi vadesi gelen sendikasyon 

kredilerini %100 çevireceğini düşünmektedir. 

Net faiz marjı görünümü olarak, düzeltilmiş net faiz marjının (swap maliyetleri dahil 

enflasyon endeksli bono getirileri hariç olmak üzere) yatay kalmasını beklenmektedir. 

Garanti Bankası 2018 yılı enflasyonunu %9 beklemekte olup, banka yönetimi 

enflasyondaki her %1’lik artış veya azalışın net faiz marjı üzerinde 8 baz puan etkisi 

olması beklenmektedir. Komisyon gelirlerinde ise düşük çift haneli büyüme 

beklenmektedir. Komisyon gelirleri büyümesinde sigorta ve EFT komisyonlarının 

ortalamanın üzerinde büyüme kaydetmesi beklenmektedir. 

Faaliyet giderlerinde enflasyonun altında büyüme olması beklenmekte olup, gider/gelir 

oranında yıllık iyileşme olması beklenmektedir. Aktif kalitesi cephesinde ise, yönetim 

takipteki krediler oranının %3 seviyesinde ve karşılama oranının %140 olarak 

gerçekleşmesini beklemektedir. Ayrıca, yönetim net toplam kredi riski maliyetinin 2017 

yıl sonunda 70 baz puan olmasını ve 2018 yıl sonunda ise 100 baz puan olmasını tahmin 

etmektedir. (9A17: 49 baz puan).  

Aktif karlılığının %2,2’in ve özsermaye karlılığının %16,5’in üzerinde gerçekleşmesi 

beklenmektedir 
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İş Bankası – İş Bankası yönetiminin 2018 yılında daha önceki yıllarda olduğu gibi 

bankacılık sektörünün karlı segmentlerinde uygun risk-getiri yaklaşımı ile faaliyet 

göstereceğini ve dijital dönüşüm projelerine yoğunlaşarak dijital müşteriler arasındaki 

pazar payı arttırmasını beklenmektedir. Banka yönetiminin 2018 yılına ait beklentileri 

aşağıdaki tabloda mevcuttur. 

 

Mavi (AL, hedef fiyat 62 TL) – Blue International Holding, %19 (9,58 milyon adet) Mavi 

hissesinin 52,25 TL’den satışıyla ilgili talep toplama sürecinin sona erdiğini ve takas 

işleminin 16 Ocak’ta gerçekleşeceğini duyurdu.  

Migros (AL, hedef fiyat 33TL), SPK talebi üzerine Kipa hisselerini borsa kotundan 

çıkarma ve Migros- Kipa birleşmesi kararlarıyla ilgili detaylı bilgi paylaştı ve çağrı fiyatının 

2,56TL olarak belirlendiğini yineledi. Kipa’nın 2 Şubat’ta gerçekleşecek olağanüstü genel 

kurulu sonrası şirket 5 iş günü içerisinde borsa kotundan çıkmak için BIST’e ve aynı 

dönemde SPK’ya başvuracak. Onaylar sonrası çağrı gerçekleşecek. Çağrı sonrası 

Migros’un payının %98’i geçmesi durumunda (şu anki payı %96,25) Migros Kipa’yıu 

ortaklıktan çıkarma hakkını kullanabilir ve kullanım bedeli belirleyebilir. Migros tüm 

süreçler sonrası Migros ve Kipa’yı birleştirme sürecini Ağustos 2018’e kadar 

tamamlamayı planlıyor. 

Petkim, Rafineri Holding’in %30’unu SOCAR Türkiye Enerji’den 720 milyon dolara 31 

Mart 2019’a kadar satın alma kararını açıkladı. Bilindiği üzere Rafineri Holding STAR 

rafinerisinin %100 sahibi SOCAR Turkey Yatırım’ın %60’ına sahiptir. Böylelikle satın alma 

sonrası Petkim’in STAR rafinerisindeki dolayı payı %18 olacaktır. Ödemeler üç eşit taksitte 

ve ilk taksit ödemesi sözleşme imzalanmasını takiben yapılacaktır. 

 

Trakya Cam’ın bağlı ortaklığı Polatlı Cam, yeni düzcam hat yatırımı kararı almıştır. 

Toplam yatırım tutarı 126,6 milyon dolardır. Kapasite artışı, Trakya Cam’ın düz cam 

kapasitesini %10’a kadar artırabilir. Haberin hafif olumlu algılanabileceğini düşünüyoruz.   

 

 

2018 Beklentisi

Kredi Büyümesi %13-14

TL Krediler %14-15

Yabancı Para Krediler (USD Bazında) %5-6

Mevduat Büyümesi %13-14

TL Mevduat %17-18

Yabancı Para Mevduat (USD Bazında) %6-8

Takipteki Krediler Oranı <%3

Brüt Kredi Riski Maliyeti 115-120 baz puan

Sermaye Yeterlilik Oranı > %14

Net Faiz Marjı %4.2-4.4

Net Faiz Marjı (Swap maliyetine göre düzeltilmiş) %3.7-3.9

Temettü Geliri Artışı %8-9

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı > %15

Faaliyet Gelirleri Artışı %13-14

Faaliyet Giderleri Artışı %13-14

Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri <%44

Ortalama Aktif Karlılığı %1.6-1.7
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dolar endeksindeki toparlanma ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş hareketinin 

sürüyor olması ile birlikte kurun da dün itibariyle 3,7780 seviyesi üzerini test ettiğini 

gördük. Japonya Merkez Bankası, 10 yıldan uzun vadeli tahvil alımlarında azaltıma gitti. 

Söz konusu haberin ardından Avrupa ve ABD bono faizlerinde hızlı yükselişlerin 

yaşandığı ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %2,55 ile Mart 2017’den bu yana en yüksek 

seviyesin yükseldiği görüldü. ABD 10 yıllıklarındaki artışta, ABD enflasyon beklentilerinde 

görülen artış da etkili oldu. Bu noktada, dolar endeksinin sergilemekte olduğu mevcut 

yükseliş hareketinin, geçtiğimiz hafta yaşadığı sert düşüşün ardından gelen teknik bir 

düzeltme olduğu görüşündeyiz. Bu nedenle de endeksin aşağı yönlü potansiyelini 

koruduğunu ve kısa vadede 91 seviyesine doğru yeniden düşüşe geçmesini bekliyoruz. 

Bu nedenle de, kurda da aşağı yönlü potansiyelinin sürdüğünü ve dolar endeksinin 

beklediğimiz üzere düşüş hareketine devam etmesi durumunda kurun da 3,70 – 3,71 

bandına doğru hızlı bir geri çekilme gerçekleştirebileceği görüşündeyiz. Ancak, kurun 

3,70 – 3,75 bandında bir dip oluşumu gerçekleştirerek bu bölgeden orta vadeli alım 

fırsatı vereceğine yönelik görüşümüzü halen daha koruyoruz. Yurt içi yerleşiklerin artan 

döviz talebi ile birlikte kurun 3,70 civarındaki seyrinin alım fırsatı vereceğini ve 3,70 – 

3,75 bandının orta vadeli alım bölgesi olacağını düşünüyoruz. Kurdaki teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7672 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,7700 seviyesi direnç, 3,7535 seviyesi ise destek konumunda. 

3,7700 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,7800, 

3,7535 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,7465. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksinde geçtiğimiz hafta Cuma gününden bu yana görülen yükseliş 

hareketlerinin etkisi ile birlikte kısa vadeli yükseliş trendini aşağı yönlü kıran EURUSD 

paritesi, dün itibariyle 1,1915 seviyesine kadar geriledi. Bu noktada, gerek dolar 

endeksindeki mevcut yükselişi teknik bir “düzeltme” olduğuna yönelik görüşümüz, 

gerekse de Almanya’da devam eden koalisyon görüşmeleri ile birlikte eurodaki yükseliş 

potansiyelinin korunuyor olması, EURUSD paritesindeki düşüş alım fırsatı olarak sınırlı 

kalabileceği ihtimalini doğuruyor. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankasının piyasadaki “parasal 

genişlemenin süreceği” algısından rahatsızlık duyan banka üyelerinin parasal genişlemeyi 

bitirecekleri tarihe kara verme yönündeki adımları eurodaki yükselişin devam 

edebileceğinin sinyalini veriyor. Dolayısı ile paritedeki yükseliş potansiyelinin devam 

ettiğini düşünmekle birlikte, EURUSD paritesindeki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak 

sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1937 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1915 seviyesi 

destek, 1,1960 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1960 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1984, 1,1915 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1887. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Japonya Merkez Bankası, 10 yıldan uzun vadeli tahvil alımlarında azaltıma gitti. Söz 

konusu haberin ardından Avrupa ve ABD bono faizlerinde hızlı yükselişlerin yaşandığı ve 

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %2,55 ile Mart 2017’den bu yana en yüksek seviyesin 

yükseldiği görüldü. ABD 10 yıllıklarındaki artışta, ABD enflasyon beklentilerinde görülen 

artış da etkili oldu. Altın fiyatları ise, ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvil faizlerinin Mart 

2017’den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından düşüşünü üçüncü güne 

taşıdı. ABD 10 yılıklarında görülen sert yükseliş altın fiyatlarının sert satış baskılarına 

maruz kalmasına neden olurken, altının günlük grafiğindeki üçgen formasyonunun 

çalışmasına engel oldu. Böylelikle altın, beklentilerimizin aksine dün yükseliş hareketine 

kaldığı yerden devam etmek yerine aşağı yönlü düzeltme hareketini sürdürdü. Bu 

noktada atın fiyatlarının kısa vadede 1300 seviyesi üzerindeki seyrini koruyacağını 

düşünmekle birlikte, mevcut geri çekilmenin düzeltme orak sınırlı kalacağı görüşündeyiz 

Dolayısı ile altın fiyatlarının bir süre 1300 – 1325 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir 

izlemesini, 1325 seviyesinin aşılması durumunda ise altının önümüzdeki dönemlerde 

1350 seviyesini hedef almasını bekliyoruz. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1310,58 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1310 

seviyesi destek 1314,34 seviyesi ise direnç konumunda. 1314,34 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1317,07, 1310 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1305. 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,751 %0.1 %2.1 %3.8 %13.3 %2.9

DAX 13,386 %0.1 %4.0 %1.8 %7.6 %3.6

FTSE 7,731 %0.4 %1.1 %4.6 %4.9 %0.6

Nikkei 23,850 -%0.1 %4.5 %4.4 %18.6 %4.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 115,023 -%1.1 -%2.1 %6.6 %13.8 -%0.3

Çin 3,414 %0.3 %1.6 %4.1 %6.6 %3.6

Hindistan 34,443 %0.1 %2.0 %3.6 %8.7 %1.2

Endonezya 6,373 %0.2 %2.2 %5.9 %10.7 %0.5

Rusya 2,225 %0.8 %5.8 %5.7 %15.6 %5.5

Brezilya 78,864 -%0.6 %1.2 %8.4 %25.1 %3.2

Meksika 49,701 -%0.6 -%0.7 %4.5 -%1.8 %0.7

Güney Afrika 60,114 %0.1 %0.6 %3.6 %15.2 %1.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %5.9 %3.2 %7.9 -%9.3 -%8.7

EM VIX 17 %3.3 -%0.3 %8.4 %3.3 %2.1

MOVE 47 %3.0 -%3.8 %1.5 -%11.1 %1.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7696 %0.6 %0.1 -%1.7 %4.5 -%0.8

Brezilya 3.2495 %0.4 -%0.4 -%1.6 -%0.2 -%1.8

Güney Afrika 12.3449 -%0.3 -%0.9 -%9.2 -%8.4 -%0.3

Çin 6.5297 %0.5 %0.6 -%1.3 -%4.0 %0.4

Hindistan 63.7162 %0.3 %0.4 -%1.0 -%1.3 -%0.2

Endonezya 13438 %0.1 -%0.6 -%0.8 %0.3 -%1.0

CDS *

Türkiye 163.4 2.1 -0.1 -23.3 -20.1 119.8

Brezilya 145.7 -0.6 -10.8 -10.2 -52.4 99.2

Güney Afrika 147.0 -3.0 -7.1 -20.9 -28.1 a.d.

Endonezya 77.0 -2.1 -6.2 -8.5 -21.4 68.4

Rusya 114.3 -2.5 -0.8 -11.3 -40.5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.7 -0.1 0.0 -0.3 0.9 0.0

Brezilya %10.0 0.0 a.d. -0.2 -0.5 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.4 -0.7 0.2 a.d.

Hindistan %7.4 0.0 0.0 0.2 0.9 0.0

Endonezya %6.2 0.1 -0.1 -0.3 -1.0 -0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 0.04 0.48 0.40 a.d.

Brezilya %4.5 0.04 -0.08 -0.05 -0.41 -0.07

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.15 -0.08 0.00

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 68.82 %1.5 %3.4 %6.4 %46.8 %2.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 62.96 %2.0 %4.3 %8.6 %41.8 %4.2

Altın - USD / oz 1313.7 -%0.5 -%0.2 %5.6 %8.3 %0.3

Gümüş - USD / t oz. 17.01 -%0.8 -%1.1 %8.4 %9.2 -%0.8

Commodity Bureau Index 439.83 %0.7 %1.4 %2.5 -%1.6 %1.7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 

Akmerkez Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 324) 238 11 89

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta 

olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında 

değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri 

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

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım 

Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile 

uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda 

bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice 

itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans 

verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz 

konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru 

olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

ve çalışanları sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 

 


