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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Gün içerisinde yurtiçi tarafta veri takviminin oldukça yoğun olduğu 

bir gün olacak. Ekim ayı PMI verilerinin yanı sıra, İTO enflasyon ve 

TİM ihracat verilerini takip edeceğiz. Daha da önemlisi TCMB Başkanı 

Çetinkaya tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu ve ardından 

gelecek soru-cevap seansı en önemli gündem maddesi olarak öne 

çıkıyor. Yurtdışında ise Cuma günü ABD tarafındaki istihdam verileri 

öncesinde bugün ADP ve ISM verileri piyasalar üzerinde hareketlilik 

yaratabilecek veriler niteliğinde. Akşam saatlerinde gelecek FOMC 

toplantı kararının ise piyasa üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını 

düşünüyoruz. Sabah erken kotasyonlarda TL tarafında düne göre bir 

miktar güçlenme dikkat çekiyor. Buna ek olarak ABD vadelilerinde de 

olumlu bir görünüm var. Bu çerçevede hafif alıcılı bir açılış 

sonrasında gün içerisinde kar realizasyonları olasılığı görüyoruz. 

Teknik olarak baktığımızda, BIST 100 hedef bölgemiz olan 

110.000/110.500 aralığında günü kapattı. 110.584 zirve noktası 

önemli bir ana direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu zirve 

seviyesinin kırılması yeni bir yükseliş dalgası başlatabilir ama bu 

ihtimali şimdilik oldukça düşük buluyoruz. Bu direnç bölgesinden 

gerçekleşecek realizasyonda ise ilk etapta 107.800’e kadar sürmesini 

bekliyoruz. 107.800’den yükselen kanal trendi ve Fibonacci desteği 

geçmektedir. Hareketli ortalamalar ise 107.000’den yükselmektedir. 

Kısa vadeli 107.000/107.800 alım bölgesi, 110.000/110.500 satış 

bölgesi olarak takip edilmeli. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ 10:30’da TCMB çeyrek dönemli enflasyon rapor açıklanacak. 

▪ Yıllık ticaret açığı Eylül itibariyle 67,8 milyar dolara yükseldi.  

▪ Bugün Ekim İSO/Markit PMI verileri, TİM ihracat verileri ve İTO 

enflasyon verileri açıklanacak. 

▪ Hazine 2018 yılı Finansman programını açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ ALBRK, ASELS, ULUSE – 3Ç17 sonuçlarını açıkladı. 

▪ Coca-Cola İçecek – 3Ç17 sonuçlarını bugün açıklayacak. 

▪ Dünya Gazetesi haberine göre Anadolu Isuzu, BMC ve Vestel 

yerli otonun üretimi için oluşturulan konsorsiyumda yer alacak. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

1 Kasım        Ekim İTO Enflasyon verileri

                     Ekim İSO/Markit PMI 

                     TİM Ekim ihracat rakamları

                     PPK Toplantı Özeti

                     Çeyrek Dönemlik Enflasyon Raporu

2 Kasım        Haftalık Portföy Hareketleri (20 - 27 Ekim)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

3 Kasım        Ekim TÜFE verileri

                     S&P Türkiye Gözden Geçirme Kararı

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 110,143 %1.5 %2.7

BIST-30 135,049 %1.7 %2.7

Banka 171,314 %2.4 %3.8

Sanayi 125,433 %1.4 %2.5

Hizmet 74,381 %0.5 %1.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.95 11.95 11.97

2 yıllık bono faizi 12.80 12.71 12.47

10 yıllık bono faizi 11.83 11.87 11.67

Kur

USD/TL 3.78 %1.7 %6.3

EUR/TL 4.39 %0.7 %4.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.08 %1.2 %5.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 220 218 219

Ortalama işlem hacmi * 1.87 1.74 1.71

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.0x 8.0x

PD/DD 1.10x 1.34x 1.20x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.86x 0.76x

FD/Satışlar 1.32x 1.48x 1.33x

FD/FAVÖK 7.9x 8.1x 7.4x

Kar büyümesi %13.5 %45.2 %12.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.2 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.7 %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 

10:30’da TCMB çeyrek dönemli enflasyon rapor açıklanacak 

Raporun TCMB Başkanı Çetinkaya tarafından sunulması ardından da bir soru cevap seansı 

olması bekleniyor. 

• OVP’den yola çıkarak enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar bekleniyor. 

• Daha çok ise risk senaryoları durumunda para politikası duruşu konusundaki 

söylemler yakından takip edilecek. 

• Buna ek olarak Ekonomi Bakanı Zeybekci hafta içerisinde ZK’lar tarafında bir 

indirimin söz konusu olabileceğini belirtmişti. Cetinkaya’nın makro ihtiyati önlemler 

tarafındaki yorumları yakından takip edilecek.. PPK en son karar metininde söylemini 

daha şahin bir tona taşımıştı. ZK indirimi ise piyasaya likidite sağlaması açısından 

oldukça karmaşık bir mesaj görüntüsü taşıyabilir.  

Yıllık ticaret açığı 67,8 milyar dolara yükseldi 

12 aylık dış ticaret açığı 64,1 milyar dolardan 67,8 milyar dolara (GSYİH’nin %8’i) yükseldi. 

Enerji ve altın harici dış ticaret açığı ise 27,3 milyar dolardan 29,2 milyar dolara çıktı.    

• TÜİK ayrıca 3Ç17 turizm istatistiklerini açıkladı. Eylül ayı turizm gelirlerinin yıllık olarak 

yukarı yönlü performansını devam ettirdi ve %31 oranında bir artış gösterdi. 

• Bu bilgiler ışığında Eylül ayı cari işlemler açığının 4,7 milyar dolar civarında oluşmasını 

ve 12 aylık açığın 40 milyar dolara (GSYİH’nin %4,7’si) yükselmesini beklemekteyiz. 

• Enerji ve altın harici ara malı ithalatı (euro cinsinden), sanayi üretiminin, güçlü takvim 

etkisi ile birlikte Eylül ayında da sağlam bir resim ortaya koyacağını gösteriyor.  

Rapor için tıklayınız.  

Ekim İSO/Markit PMI, TİM ihracat ve İTO enflasyon verileri açıklanacak  

PMI Eylül ayında 55,3’ten 53,5’e gerileme kaydetmişti. Eylül ayında iyileşme kaydeden Reel 

Kesim Güven Endeksi verisi sonrasında, PMI verisindeki gerilemenin şaşırtıcı bir resim ortaya 

koyduğunu gözlemiştik. Mevsimsel etkilerden arındırılmış Reel Sektör Güven Endeksi Ekim 

ayında da yükselişini devam ettirmişti. Bu çerçevede aynı iyileşmenin PMI tarafında da 

devam edip etmediği takip edilecek. 

• İTO verileri tarafında ise özellikle gıda fiyat artışları yakından takip edilecek. Cuma 

günü ise Türkiye geneli TÜFE verileri TÜİK tarafından açıklanacak. Kurum beklentimiz 

%1,85 oranında bir artış. Konsensüs tahminin ise %1,7 olduğu görülüyor. 

Hazine 2018 yılı Finansman programını açıklandı 

Hazine 2018 yılında 163,8 milyar TL toplam borç servisi gerçekleştirecek. 2017 yılında 

toplam servis 140,7 milyar TL idi. İç borç servisine bakıldığında 2018 yılında 122,4 milyar TL 

karşılığında 134,3 milyar TL borçlanma öngörüldüğü dikkat çekiyor. Bu çerçevede iç borç 

geri çevirme oranının 2017’de %128,5 seviyesinden 2018’e %110’ye gerilemesi bekleniyor.  

• Burada özellikle 2018 yılı boyunca aktivite tarafında bir yavaşlama olması 

durumunda maliye politikasının destekleyici olmaya devam edecek beklentisi kamu 

borçlanma gereğinin de artışına ilişkin bir riski işaret edebilir. Bu noktada tahmin 

edilen borç çevirme oranının %110’u aşması mümkün olabilir. 

• 2017 yılı ilk tahminlerinde Hazine %98 oranında bir iç borç geri çevirme rasyosu ile 

çalışmayı öngörürken, yılı %128,5 ile kapaması bekleniyor.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Eylul_Dis_Ticaret_Verileri.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Albaraka Türk – 3Ç17 sonuçlarını 10 milyon TL net kar ile açıkladı. Piyasa beklentisi 23 

milyon TL olup, açıklanan net kar rakamı çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %90 ve %80 

gerilemeyi işaret etmektedir. Albaraka Türk’ün gelirleri çeyreksel bazda %21 gerilerken, 

bankanın karşılık giderleri çeyreksel bazda %29 artış kaydetti. Net kar payı gelirlerindeki 

çeyreksel bazda %18 gerilemenin altında yatan üç sebep mevcuttur. Bunlardan birincisi 

JV olarak iştirak ettiği gayrimenkul projelerinden daha düşük elde edilmesi, menkul 

kıymetler portföyünden daha düşük gelir elde edilmesi ve fonlama maliyetlerindeki 

artışıdır. 

 

Aselsan - 3Ç17 sonuçlarını 263.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

254.6 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %72 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %8 arttı. Net satışlar 1,291 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %76 arttı. Açıklanan net 

satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,142 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 

3Ç17'de 248 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %78 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 222 milyon 

TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 28 baz 

puan artarak %19.2 oldu. Şirketin net borcu 111 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir 

önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 267 milyon TL olarak kaydedilmiştir  

                  

 Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46TL) bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler 

Yatırım beklentisi 232 milyon TL, konsensus 214 milyon TL’dir. 

 

Otomotiv sektörü – Dünya Gazetesi haberine göre Anadolu Isuzu, BMC ve Vestel 100% 

yerli otonun üretimi için oluşturulan konsorsiyumda yer alacak. Konsorsiyumda yer 

alacak isimler yarın Erdoğan tarafından açıklanacak. 

 

Ulusoy Elektrik - 3Ç17 sonuçlarını 25.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %367 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %17 arttı. Net 

satışlar 122 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%125 büyüdü. Şirket, 3Ç17'de 32 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %310 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 1189 baz puan artarak %26,3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel 

bazda yüzde %10 gerileyerek 15 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi 

ise 89 milyon TL (3Ç16: 34 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %23,6 (3Ç16: %18.2) olarak kaydedildi. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

BİST-100 tarafında dün özellikle bankacılık sektörüne gelen yoğun alımlar çerçevesinde 

günü %1,54 yukarıda kapadı. Bankacılık endeksindeki değer artışının ise %2,4’e ulaştığı 

görüldü. 

Gün içerisinde yurtiçi tarafta veri takviminin oldukça yoğun olduğu bir gün olacak. Ekim 

ayı PMI verilerinin yanı sıra, İTO enflasyon ve TİM ihracat verilerini takip edeceğiz. Daha 

da önemlisi TCMB Başkanı Çetinkaya tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu ve 

ardından gelecek soru-cevap seansı en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. 

Yurtdışında ise Cuma günü ABD tarafındaki istihdam verileri öncesinde bugün ADP ve 

ISM verileri piyasalar üzerinde hareketlilik yaratabilecek veriler niteliğinde. Akşam 

saatlerinde gelecek FOMC toplantı kararının ise piyasa üzerindeki etkisinin sınırlı 

kalacağını düşünüyoruz.  

Sabah erken kotasyonlarda TL tarafında düne göre bir miktar güçlenme dikkat çekiyor. 

Buna ek olarak ABD vadelilerinde de olumlu bir görünüm var. Bu çerçevede hafif alıcılı 

bir açılış sonrasında gün içerisinde kar realizasyonları olasılığı görüyoruz.  

Teknik olarak baktığımızda, BIST 100 hedef bölgemiz olan 110.000/110.500 aralığında 

günü kapattı. 110.584 zirve noktası önemli bir ana direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu zirve seviyesinin kırılması yeni bir yükseliş dalgası başlatabilir ama bu ihtimali şimdilik 

oldukça düşük buluyoruz. Bu direnç bölgesinden gerçekleşecek realizasyonda ise ilk 

etapta 107.800’e kadar sürmesini bekliyoruz. 107.800’den yükselen kanal trendi ve 

Fibonacci desteği geçmektedir. Hareketli ortalamalar ise 107.000’den yükselmektedir. 

Kısa vadeli 107.000/107.800 alım bölgesi, 110.000/110.500 satış bölgesi olarak takip 

edilmeli. 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

ABD Başkanı Donald Trump, kademeli bir vergi kesintisi programının gündeminde 

olmadığını belirterek, Cumhuriyetçilerin kurumlar vergisinde kademeli ve yavaş kesintiler 

yapacaklarına yönelik söylentileri yalanladı. Trump’ın bu açıklaması sonrasında dolar 

endeksi 94,50 seviyesi üzerine yükselirken, USDTRY paritesinin ise 3,80 seviyesi üzerini 

test ettiğini gördük. Bu sabah saatleri itibariyle ise kurun yeniden 3,78’li seviyelere 

gerilmiş olduğunu görüyoruz. Bu noktada kurun kısa vadede 3,75 – 3,80 seviyeleri 

arasında dalgalanmasını bekliyoruz. Ancak, kurun 3,75 seviyesini aşağı yönlü kırması 

durumunda düşüş eğiliminin artabileceğini ve 3,70 – 3,73 seviyelerinin hedef 

alınabileceği görüşündeyiz. Bugün içerisinde ABD’den gelecek olan ADP Tarım Dışı 

İstihdam Değişimi verisi, ISM İmalat Endeksi ve FOMC kararını takip ediyor olacağız. 

FOMC’nin bugün gerçekleşecek olan toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik 

beklenmiyor. Toplantının ardından da herhangi bir basın konferansı gerçekleşmeyecek. 

Ancak karar metni piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor olacak. Herhangi 

bir basın toplantısının takip etmeyeceği bir FOMC toplantısı olması dolayısıyla, piyasa 

etkisinin oldukça sınırlı kalmasını bekleriz.  Toplantıya ilişkin beklentilerimizi detaylı 

olarak anlattığımız analizimizi “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz. 

Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7921 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,80 seviyesi direnç, 3,7880 

seviyesi ise destek konumunda. 3,80 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,80, 3,7880 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 3,78. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası’nın geçtiğimiz haftaki toplantısının ardından düşüşe geçen 

EURUSD paritesi, eurodaki zayıflamanın etkisi ile birlikte genel düşüş eğilimini koruyor. 

Bu noktada EURUSD paritesinin kısa vadede 1,1650 seviyesi üzerinde bir ahreket 

sergilemesinin zor olduğunu ve paritenin 1,16 seviyesi altını hedef alabileceğini 

düşünmekteyiz. Dolayısı ile paritenin mevcut düşüş hareketini 1,15’li seviyelere kadar 

devam ettirmesi beklenebilir. Bugün ABD cephesinde yoğun bir veri akışı söz konusu 

olacak.  Öğle saatlerinde ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam ve ISM İmalat Endeksi 

verilerini takip ediyor olacağız. Akşam saatlerinde ise FOMC kararını izliyor olacağız. 

FOMC’nin bugün gerçekleşecek olan toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik 

beklenmiyor. Bu noktada, toplantıda herhangi bir karar beklenmiyor olsa dahi, Aralık 

ayında ilişkin faiz artırımı beklentileri dolayısı ile FOMC’nin bugünkü bildiride bu konuya 

atıfta bulunması beklenebilir. Herhangi bir basın toplantısının takip etmeyeceği bir FOMC 

toplantısı olması dolayısıyla, piyasa etkisinin oldukça sınırlı kalmasını bekleriz.  Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1630 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1600 

seviyesi destek, 1,1640 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1640 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1711, 1,1600 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1545. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksinin hafta başındaki gerilemesi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı 

yönlü kıran altın fiyatlarının, dolar endeksinin dün akşam saatlerinde kayıplarının bir  

kısmını telafi etmesi ile birlikte 1270 seviyesi altına gerilediğini görüyoruz. Ancak, altının 

kanal kırılması sonrasındaki yükseliş eğilimini genel olarak koruduğu görülüyor. Kısa 

vadeli düşü kanalını aşağı yönlü kırmış olan altının, bu sabah saatlerinde eski kanal 

sınırının hemen üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu noktada altın fiyatlarının eski 

kanal sınırından yönünü yukarı çevirmesini ve yükseliş eğilimini sürdürerek kısa vadede 

1280 seviyesi üzerini hedeflemesini beklemekteyiz. Altındaki kısa vadeli görünüm 

açısından bugün ABD’den gelecek olan veriler ve akşam saatlerinde FOMC’den gelecek 

olan açıklamalar önemli olacaktır. FOMC’nin bugün gerçekleşecek olan toplantısında 

faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Toplantının ardından da herhangi bir basın 

konferansı gerçekleşmeyecek. Ancak karar metni piyasa katılımcıları tarafından yakından 

takip ediliyor olacak. Herhangi bir basın toplantısının takip etmeyeceği bir FOMC 

toplantısı olması dolayısıyla, piyasa etkisinin oldukça sınırlı kalmasını bekleriz.  Altın 

fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1269,80 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1265,28 seviyesi destek, 1270 

seviyesi ise direnç konumunda. 1270 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1272, 1265,28 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1262. 

 

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 2,575 %0.1 %0.2 %2.2 %7.8 %15.0

DAX 13,230 %0.1 %1.7 %3.1 %6.4 %15.2

FTSE 7,493 %0.1 -%0.4 %1.6 %4.0 %4.9

Nikkei 22,012 %1.4 %2.8 %9.6 %15.6 %16.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 110,143 %1.5 %2.7 %7.0 %16.4 %41.0

Çin 3,393 %0.2 %0.1 %1.5 %7.8 %9.5

Hindistan 33,213 %0.4 %0.9 %6.6 %11.5 %25.2

Endonezya 6,006 %0.2 -%0.2 %1.9 %5.8 %13.6

Rusya 2,064 %0.0 %0.1 -%0.6 %2.4 -%7.5

Brezilya 74,308 -%0.7 -%2.7 %0.0 %13.6 %23.4

Meksika 48,626 -%0.5 -%3.1 -%3.4 -%1.3 %6.5

Güney Afrika 58,980 %0.2 %1.9 %6.1 %9.6 %16.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%3.0 -%8.8 %7.7 %0.7 -%27.5

EM VIX 17 -%6.1 %1.7 %4.2 %15.3 -%23.6

MOVE 51 -%1.0 -%8.6 -%6.1 -%13.9 -%28.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7915 %0.2 %1.3 %6.3 %6.7 %7.6

Brezilya 3.2713 -%0.3 %0.7 %3.7 a.d. %0.7

Güney Afrika 14.1272 %0.5 %2.8 %3.9 %5.3 %2.8

Çin 6.635 -%0.2 %0.0 a.d. a.d. -%4.5

Hindistan 64.7462 -%0.2 -%0.5 a.d. a.d. -%4.7

Endonezya 13563 -%0.2 %0.2 %0.2 a.d. %0.7

CDS *

Türkiye 185.7 0.0 5.5 -3.0 -27.2 -18.0

Brezilya 171.9 -0.9 1.0 -21.3 -6.6 -6.6

Güney Afrika 185.0 1.4 8.0 -6.2 a.d. a.d.

Endonezya 93.6 -0.4 0.0 -9.5 -14.3 -3.0

Rusya 129.6 2.6 -2.9 -7.2 10.7 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.8 0.0 2.1 0.9 a.d. 0.4

Brezilya %9.9 0.0 0.2 0.2 a.d. a.d.

Güney Afrika %9.1 0.0 0.2 0.5 a.d. 0.2

Hindistan %6.9 0.0 0.1 a.d. a.d. 0.3

Endonezya %6.8 0.0 0.1 0.3 a.d. -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 0.03 0.80 0.27 a.d. -0.58

Brezilya %4.7 0.01 0.01 0.28 0.03 -0.79

Güney Afrika %4.9 0.00 0.35 0.26 0.26 0.05

Endonezya %3.5 -0.02 -0.05 0.00 a.d. -0.83

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61.37 %0.8 %5.2 %9.4 %19.1 %8.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 54.38 %0.4 %3.6 %7.5 %11.3 %1.2

Altın - USD / oz 1270.5 -%0.6 -%0.4 -%0.2 %1.2 %10.3

Gümüş - USD / t oz. 16.693 -%0.9 -%1.6 %0.2 -%0.5 %4.4

Commodity Bureau Index 427.62 -%0.1 -%0.4 %0.3 %0.1 %1.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 


