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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Türk lirasının değer kazanmasına rağmen BİST-100 endeksi 

günü %3,46 değer kaybı ile tamamladı ve BİST-100’de geçen hafta 

Cuma gününden beri olan kaybı %8’e ulaştı. 

Veri açıklamaları olarak, bu akşam piyasa kapanışı sonrası 

açıklanacak olan S&P değerlendirmesi ve detaylarının yatırımcılar 

tarafından takip edilecek en önemli konu olduğunu düşünüyoruz. 

Yurtdışında ise, Euro Bölgesi enflasyon verilerinin piyasalarda 

üzerinde az da olsa etkili olabileceğini düşünüyoruz. Daha önceki 

günlerde olduğu gibi, bugün de gündemin merkezinde Türkiye-

ABD ilişkilerine yönelik haber akışının olacağını düşünüyor ve bu 

kapsamda rahip Brunson ile ilgili olası haber akışının da piyasa 

üzerinde hareketlilik yaratabileceğini tahmin ediyoruz. Küresel 

piyasalara baktığımız ABD-Çin gerginliğinin bir nebze olsa da 

azaldığını ve buna bağlı olarak küresel risk iştahının az da olsa 

arttığını görüyoruz. Bu sabah itibariyle, Uzakdoğu Asya 

piyasalarında alıcılı seyir bulunurken, GOÜ para birimlerinin ABD 

dolarına karşı yatay seyri bulunmakta olup, bu noktada Türk 

lirasının hafif negatif yönde ayrışmaktadır. Son iki gündür yaşanan 

sert satış dalgasının ardından bugün BİST-100 endeksinin güne 

tepki alımları ile başlamasını bekliyoruz. 

Teknik olarak baktığımızda, geçen hafta 88.000/88.500 aralığında 

rekor işlem hacimler ile tepki vermiş ve 95.000’de bulunan düşen 

kanal direncine kadar yükselmiştik. Fakat kanal direncinden iki 

gündür gelen satışlar ile 88.000/88.500 destek kanalını aşağı 

yönde kırdık. 88.000/88.500 seviyesi 68.300’den başlayan 

yükselişin son düzeltme noktasıydı. Dünkü desteklerin kırılması 

sonrasında düşüş baskısı daha geniş bir vadeye yayılabilir. 

88.000/88.500 direnç bölgesi olmak üzere 85.000’ne doğru geri 

çekilmenin devam etmesini bekleyebiliriz.                               

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ 3 – 10 Ağustos haftasında standart portföy kanallarında sınırlı 

yabancı hareketi devam etti. 

▪ Bugün saat 14:30’da TCMB Ağustos Ayı Beklenti Anketi 

açıklanacak. 

Şirket Haberleri 

▪ ALCTL, DOAS, KARTN, ZOREN - 2Ç18 mali tablolarını 

açıkladı. 

▪ DGKLB, EREGL – Bugün 2Ç18 mali tablolarını açıklayacak. 

▪ DGZTE, HURGZ – SPK çağrı kararları 

▪ TTKOM – BTK izin başvurusu sonucu 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

17 Ağustos    S&P'nin Türkiye Değerlendirmesi

                       Ağustos Tüketici Güven Endeksi

                       TCMB Ağustos Beklenti Anketi

27 Ağustos   Temmuz Merkezi Yönetim Borç Stoku

                       Ağustos Reel Kesim Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 87,143 -%3.5 -%10.3

BIST-30 107,372 -%3.7 -%10.5

Banka 94,653 -%2.5 -%19.3

Sanayi 115,860 -%4.2 -%6.3

Hizmet 62,791 -%1.9 -%12.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19.25 19.25 19.25

AOFM 18.14 17.92 17.75

2 yıllık bono faizi 27.75 28.27 22.80

10 yıllık bono faizi 22.03 21.46 19.74

Kur

USD/TL 5.80 %7.4 %19.9

EUR/TL 6.59 %5.3 %16.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.20 %6.4 %18.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 122 144 151

Ortalama işlem hacmi * 1.73 2.11 1.97

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.3x 5.6x

PD/DD 1.36x 0.94x 0.83x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.42x 0.37x

FD/Satışlar 1.43x 1.07x 0.94x

FD/FAVÖK 7.8x 6.4x 5.7x

Kar büyümesi %49.2 %9.2 %14.0

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.1 %14.4

Temettü verimi %2.7 %5.0 %5.8

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 

3 – 10 Ağustos haftasında standart portföy kanallarında sınırlı 

yabancı hareketi devam etti 

3 – 10 Ağustos haftasında hisse senedi piyasasındaki sınırlı yabancı alımı devam etti. 

Böylelikle söz konusu hafta içerisinde yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 

45,8 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirirken, yılbaşından bu yana hisse senedi 

piyasasında görülen yabancı çıkışı 1,1 milyar dolara hafif bir gerileme kaydetti.  

• Bono piyasasında ise (repo işlemleri hariç) 3 – 10 Ağustos haftasında 218 

milyon dolarlık bir yabancı çıkışı gerçekleşirken, yılbaşından bu yana görülen 

toplam yabancı girişi 130 milyon dolara geriledi.  

• Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı ise %16,7’den %16,3’e 

geriledi – verinin yayınlanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviye. 

Bu cephede Temmuz ayının ilk haftasından bu yana istikrarlı bir düşüş 

yaşandığı görülüyor.  

Bugün saat 14:30’da TCMB Ağustos Ayı Beklenti Anketi 

açıklanacak 

Temmuz ayı anketinde 2018 yıl sonu enflasyon beklentisi %12,28’den %13,88’e 

yükselmişti. 12 ve 24 aylık enflasyon tahminleri ise sırasıyla %11,07 ve %9,54’e 

yükseldi. 

• Enflasyon bekleyişlerinin yanı sıra katılımcıların yılsonu dolar/TL ve 

önümüzdeki dönemde politika faizi seviyesine ilişkin  tahminleri de yakından 

takip edilecek. Bütün bunlara ek olarak yine anketle yayınlanan büyüme 

tahminlerinin de aşağı yönlü revizyonu beklenebilir. 

 

Şirket Haberleri 

Alcatel Teletaş - 2Ç18 sonuçlarını 21.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %549 arttı. Şirket, 1Ç18'da 7.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net 

satışlar 149 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 

yükseldi. Şirket, 2Ç18'de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %110 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 626 baz puan artarak %21.9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda 

yüzde %65 düşerek 49 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 224 

milyon TL (2Ç17: 86 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara 

oranı %42.4 (2Ç17: %19.8) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.5 F/K 

çarpanından ve 3.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Demirören Gazetecilik ve Hurriyet Gazetecilik – SPK Demirören Gazetecilik’in Doğan 

Holding dışındaki diğer ortaklarının da kontrolün elde edilmesi amacıyla yapılan bu 

ödemeden faydalandırılmasını teminen 1,-TL nominal değerli Demirören Gazetecilik payı 

için pay alım teklifi fiyatının en az 1,41585 $ olarak belirlenmesine ve 1,41585 $’ın Türk 

Lirası karşılığının belirlenmesinde; Tebliğ’in 17 nci maddesi çerçevesinde payların devir 

tarihinde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru (4,4581) ile pay alım teklifinin 

başlayacağı günden önceki iş günü TCMB açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanının 

kullanılmasına karar verdi. Ayrıca, SPK Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin 
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(HURGZ TI) sermayesinin yaklaşık %77,67’sine tekabül eden payların Demirören Medya 

Yatırımları Ticaret A.Ş. (Demirören Medya) tarafından satın alınması nedeniyle Hürriyet’in 

diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Demirören Medya’nın zorunlu pay alım 

teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu karşılanmasına karar 

verdi.  

Doğuş Otomotiv - 2Ç18 sonuçlarını 55.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 61.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %33 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %32 azaldı. Şirketin satış hacmi 

2Ç18’de, yıllık bazda, %26 geriledi ve detaylarına baktığımızda, Volkswagen binek 

otomobillerinin ve ticari vasıtalarının, yıllık bazda ve sırasıyla, %33 ve %24 gerilediğini 

görüyoruz. Net satışlar 3,050 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %3 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,333 milyon 

TL'nin altında gerçekleşti. Şirket, 2Ç18'de 151 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı 

piyasa beklentisi olan 155 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 124 baz puan artarak %5.0 oldu. İştiraklerden elde edilen 

gelirler ise, yıllık bazda, %22 gerileyerek 20 milyon TL olarak kaydedildi. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 2,397 milyon TL olarak gerçekleşti. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 4.8 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  

Eregli Demir Çelik- Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisine göre, 

şirketin net satışları, yıllık bazda %33 artış kaydederek 6,239 milyon TL, FAVÖK’ün, yıllık 

bazda %61 artış kaydederek 1,943 milyon TL olması beklenmekte olup, şirketin 2Ç18 net 

karının ise, yıllık bazda %61 artış kaydederek, 1,406 milyon TL olması beklenmektedir. 

Ereğli Demir Çelik’in güçlü faaliyet performansının ve kar büyümesinin altında yatan 

sebepler yüksek seyreden çelik fiyatları sonucu, çelik spreadlerindeki güçlü seyir ve Türk 

lirasındaki değer kaybı olduğunu düşünüyoruz. 

Kartonsan - 2Ç18 sonuçlarını 25.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %178 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %51 arttı. Net 

satışlar 159 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 

büyüdü. Şirket, 2Ç18'de 37 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %123 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 993 baz puan artarak %23.1 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel 

bazda yüzde %4 gerileyerek 61 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına 

göre, şirket 12.3 F/K çarpanından ve 7.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Türk Telekom - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 

Türk Telekom'un hisselerinin %55'ine sahip olan OTAŞ'ın hisselerinin tamamının, OTAŞ'a 

kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketine (SPV) devir işlemlerine 

izin verilmesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan TT 

MOBİL İletişim Hizmetleri AŞ, TTNET AŞ, 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri AŞ ve TT 

International Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin %100 hissedarı olan Türk 

Telekom bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin söz konusu şirketler bakımından 

herhangi bir sakınca doğurmayacağı hususlarına karar verildiği açıklandı.  
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Zorlu Enerji - 2Ç18 sonuçlarını 41,9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, piyasa zarar beklentisi olan 15,9 milyon TL’den daha iyi gerçekleşti. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %52 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %67 arttı. Net 

satışlar 1,409 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%46 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,092 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç18'de 336 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %66 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı 

piyasa beklentisi olan 329 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 280 baz puan artarak %23,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %31 büyüyerek 10,315 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/özsermaye 

7.5x olarak kaydedilirken, net borç/FAVÖK rasyosu 9.8x olarak gerçekleşti. 30 Haziran 

2018 itibariyle, Zorlu Enerji’nin net açık döviz pozisyonu 1,483 milyon ABD doları olarak 

kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 27.5 F/K çarpanından ve 12.2 FD/FAVÖK 

çarpanından işlem görmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Ağustos 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

Teknik Analiz 

USD/TL 

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, ABD'li rahip Brunson'ın acilen serbest bırakılmaması 

durumunda ABD'nin Türkiye'ye daha fazla yaptırım hazırlığında olduğunu belirtti. 

Mnuchin’in bu ifadesinin ardından Türk lirasında ani bir değer kaybı yaşandığı ve 

USDTRY paritesinin 5,70’li seviyelerden 5,95 seviyesi üzerine çıktığı görüldü. USDTRY 

paritesinin bu sabah saatleri itibariyle yeniden 5,80 seviyesi üzerinde yerleşmiş olduğu 

görülüyor. Bunda, ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı ve 

ABD’nin Türkiye ile ilişkilerini azalttığını belirttiği paylaşımın da etkili olduğu belirtilebilir. 

Yurt dışlı piyasalara baktığımızda ise, dolar endeksindeki yükselişin, Çin’den bir heyetin 

Ağustos ayı sonlarına doğru ABD’li bir grupla buluşacağı ve mevcut ticaret gerginliğini 

görüşeceğine yönelik çıkan raporlar sonrasında durulduğunu görüyoruz. Gelişen ülke 

para birimlerinde de bugün pozitif bir seyir hâkim. Ancak, dolardaki gerilemeye ve 

gelişen ülke para birimlerindeki olumlu seyre rağmen, TL’nin bu sabah saatleri itibariyle 

dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olduğu, hatta dolar karşısında 

değer kaybeden tek para birimi konumunda bulunduğunu görmekteyiz. Bu noktada, 

ABD cephesinden gelen olumsuz söylemlerin devam ediyor olması ile birlikte, kurun 6 

seviyesi altına kalıcı olmayacağı yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Kurun kısa vadede 

yeniden 76 seviyesi üzerini hedef alabileceğini düşünüyoruz. USDTRY paritesi bu sabah 

saatleri itibariyle 5,8180 seviyesinden işlem görüyor. Kurun rekor seviyelerde seyrediyor 

olması nedeniyle düşüş hareketlerinde destek görevi görebilecek ya da yükseliş 

hareketlerinde sınırlayıcı rol üstlenebilecek güçlü bir destek / direnç seviyemiz 

bulunmamakta. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Çarşamba günü 1,13 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran EURUSD paritesi, son iki 

gündür yükseliş çabasına istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Dolar endeksindeki 

yükselişin, Çin’den bir heyetin Ağustos ayı sonarlarına doğru ABD’li bir grupla buluşacağı 

ve mevcut ticaret gerginliğini görüşeceğine yönelik çıkan raporlar sonrasında durulması 

ile birlikte 1,1380 seviyesi üzerine kadar yükselen paritenin, bu sabah saatleri itibariyle 

1,1370 – 1,1380 bandında hareket ettiğini görmekteyiz. Paritenin bugün içerisinde 

yükseliş çabasını sürdürmesini ve 1,14 seviyesi üzerini hedef almasını beklemekteyiz. Kısa 

vadede 1,14 – 1,1460 seviyeleri arasında bir seyir görmeyi bekliyoruz. Bugün Euro 

Bölgesi’nden gelecek olan TÜFE verileri paritedeki kısa vadeli görünüm açısından önemli 

olacak. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1379 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1377 seviyesi 

destek, 1,1406 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1406 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1445, 1,1377 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1330. 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Altın fiyatları dün Asya seansında, emtia fiyatlarında güçlü dolar ile tetiklenen genel 

düşüş hareketinin etkisiyle 1160,30 seviyesine kadar gerileyerek Ocak 2017’den bu yana 

en düşük seviyesine inmişti. 1160 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran altın, dünden bu 

yana kayıplarını telafi etme çabası içerisinde. Dolar endeksindeki yükseliş hareketinin de 

durulmuş olması ile birlikte dün 1180 seviyesi üzerini test eden altın fiyatları, bu sabah 

saatleri itibariyle 1176’lı seviyelerden işlem görüyor. Bu noktada altın fiyatlarının bugün 

içerisinde 1173 seviyesi üzerinde tutunmasını ve gün içerisinde 1173 – 1182 seviyeleri 

arasında hareket etmesini bekliyoruz. Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1176,40 seviyesinden işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1174,55 seviyesi destek, 1177,69 seviyesi ise direnç konumunda. 1177,69 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1180, 1174,55 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1171,74. 

 

 

XAUUSD (Haftalık, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,841 %0.8 -%0.5 %1.1 %4.0 %6.2

DAX 12,237 %0.6 -%3.5 -%3.4 -%1.7 -%5.3

FTSE 7,556 %0.8 -%2.4 -%0.9 %3.6 -%1.7

Nikkei 22,192 %0.5 %0.1 -%1.7 %2.7 -%2.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 87,143 -%3.5 -%10.3 -%4.9 -%25.2 -%24.4

Çin 2,705 -%0.4 -%3.6 -%3.7 -%15.8 -%18.5

Hindistan 37,664 -%0.5 -%0.9 %3.1 %10.7 %10.6

Endonezya 5,784 -%0.6 -%4.6 -%1.3 -%12.3 -%9.0

Rusya 2,261 -%0.3 -%2.1 -%2.2 %0.3 %7.2

Brezilya 76,819 -%0.3 -%2.5 -%1.7 -%9.1 %0.5

Meksika 48,059 -%1.0 -%2.4 -%1.3 -%1.7 -%2.6

Güney Afrika 56,562 %1.6 -%2.1 %0.8 -%4.3 -%4.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 -%8.1 %19.3 %4.8 -%30.9 %21.8

EM VIX 21 -%7.2 %25.3 %23.5 -%7.1 %32.1

MOVE 51 -%1.8 %6.9 %5.9 -%19.7 %8.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.8268 -%1.6 %5.0 %20.2 %55.6 %53.5

Brezilya 3.9069 %0.1 %2.8 %1.2 %20.9 %18.1

Güney Afrika 14.7367 %1.2 %7.5 %11.5 %27.1 %19.0

Çin 6.8853 -%0.7 %0.9 %2.9 a.d. %5.8

Hindistan 70.1575 a.d. %2.1 %2.3 %9.3 %9.8

Endonezya 14615 %0.1 %1.4 %1.7 a.d. %7.7

CDS *

Türkiye 476.5 -35.9 139.7 45.7 93.2 9.6

Brezilya 236.8 -7.2 19.7 -21.2 37.5 37.8

Güney Afrika 215.1 -4.7 28.4 9.9 24.2 21.7

Endonezya 124.1 0.2 12.5 -5.5 34.5 24.7

Rusya 161.6 -3.2 8.0 30.1 21.9 21.4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %22.0 0.6 2.3 3.7 10.1 10.4

Brezilya %11.7 0.1 0.2 0.3 1.9 a.d.

Hindistan %7.9 a.d. 0.1 0.1 0.3 0.5

Endonezya %8.0 0.0 0.3 0.4 a.d. 1.7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8.2 -0.49 0.62 1.02 2.57 a.d.

Brezilya %5.7 0.00 0.06 0.04 0.83 1.10

Güney Afrika %5.2 0.00 0.00 -0.01 0.38 0.65

Endonezya %4.4 0.03 0.08 0.19 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 71.43 %0.9 -%0.9 -%0.6 %10.2 %6.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 65.46 %0.7 -%2.0 -%3.8 %6.1 %8.3

Altın - USD / oz 1176.2 -%0.1 -%2.9 -%5.1 -%13.1 -%10.2

Gümüş - USD / t oz. 14.713 %1.8 -%4.8 -%6.5 -%12.0 -%14.2

Commodity Bureau Index 414.17 -%0.9 -%2.5 -%4.8 -%6.1 -%4.2

* 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: 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

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - 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 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(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. 

 

 

 

 

 


