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Piyasa Yorumu 

Dün küresel risk iştahındaki gerilemenin yansımalarını Borsa 

İstanbul’da gördük ve BİST-100 endeksi günü %0,8 değer kaybı ile 

92.692 seviyesinden kapattı. Sanayi endeksinin olumsuz yönde 

ayrıştığını görüyoruz.  

Bugüne baktığımızda, yurtiçinde saat 14:00’de açıklanacak olan 

PPK faiz kararı yatırımcılar tarafından takip edilecek. Kurum 

tahminimiz piyasa beklentisi doğrultusunda herhangi bir faiz 

değişikliğinin olmaması yolunda. Yurtdışında ise, saat 15:30’da 

ABD’de açıklanacak olan Dayanıklı Mal Siparişleri verileri takip 

edilecektir. Küresel iştahındaki bozulmanın devam ettiğini 

görüyoruz. Özellikle dün ABD piyasalarında yaşanan sert satış 

dalgası sonrasında Asya piyasalarında da satıcılı seyir hakimdi. 

GOÜ para birimlerinde ise, ABD dolarına karşı değer kayıpları 

olduğunu ve Türk lirasının olumsuz yönde ayrıştığını görüyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, BİST-100’de dün iyi başlangıç 

yapmasına rağmen yine kötü bir kapanış gerçekleştirdi. Böylece 

Eylül ayından bu yana en düşük işlem hacmi ile beşinci işlem 

gününde de düşmüş oldu. 92.600/92.300 düzeltme ve trend 

desteği olarak izliyor olacağız. Düşen kanal desteği Salı günü 

çalışmasına rağmen artı kapanış getirememesi desteklerin 

zayıflığına işaret ediyor. 92.300 desteğinin altında kapanışlar 

91.000/90.800 desteğine doğru geri çekilmeye neden olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ PPK toplantısı- Politika faizinde bir değişiklik beklemiyoruz.  

▪ Bugün saat 14:30’da Ekim Reel Sektör Güven Endeksi ve 

Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak. 

▪ Bugün ayrıca TCMB haftalık portföy hareketlerinin yanında 

para ve banka istatistiklerini de takip edeceğiz. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ ANHYT, EREGL, FROTO, GARAN, TKFEN – Bugün 3Ç18 

sonuçlarını açıklayacak. 

▪ AKBNK, AKGRT, SASA, TCELL – 3Ç18 sonuçlarını açıkladı. 

 

  
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Ekim     Ekim Reel Kesim Güven Endeksi & KKO

                   PPK Toplantısı

                   Haftalık yabancı portföy hareketleri (12 - 19 Ekim)

                   Haftalık para & banka istatistikleri (12 - 19 Ekim)

31 Ekim     Hazine Kasım dönemi iç borçlanma stratejisi

                   Eylül Dış Ticaret İstatistikleri

                   Eylül Yabancı Ziyaretçi verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 92,692 -%0.8 -%6.4

BIST-30 115,133 -%0.9 -%6.6

Banka 110,085 -%1.2 -%8.9

Sanayi 115,792 -%2.1 -%7.7

Hizmet 68,767 %0.9 -%2.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 26.00 26.05 26.52

10 yıllık bono faizi 19.38 19.65 17.90

Kur

USD/TL 5.72 %0.6 -%8.2

EUR/TL 6.53 -%0.6 -%10.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.12 %0.0 -%9.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 131 140 127

Ortalama işlem hacmi * 1.22 1.43 1.51

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.0x 6.0x

PD/DD 1.36x 0.99x 0.88x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.48x 0.44x

FD/Satışlar 1.43x 1.04x 0.87x

FD/FAVÖK 7.9x 6.1x 5.3x

Kar büyümesi %49.2 %6.0 %16.5

Özsermaye karlılığı %15.4 %13.9 %13.0

Temettü verimi %2.7 %4.5 %5.2

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

PPK toplantısı - Politika faizinde bir değişiklik beklemiyoruz 

Bugün gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu toplantısında herhangi bir faiz 

değişikliği kararı beklemiyoruz. Bu çerçevede bir hafta vadeli repo faizi olan politika 

faizinin %24’de sabit bırakılacağını tahmin ediyoruz. Bir önceki PPK toplantısında 

TCMB, beklentilerin oldukça üstünde bir faiz artırımı gerçekleştirerek (625 baz puan) 

politika faizini %17,75’den %24’e yükseltme kararı almıştı. Karar kredibiliteye ilişkin 

endişeler, artan enflasyon ve risk iştahında önemli kayıplar açısından olumlu bir karar 

olarak öne çıkmıştı.  (Ayrıntılı raporumuz için linke tıklayınız)  

• Bir süredir TL varlıklara ilişkin risk iştahında yaşanan olumlu gelişmeler ve 

Ekim ayı enflasyon gerçekleşmesi ile ilgili olumlu sürpriz ihtimalinde artış 

Perşembe günü PPK toplantısında herhangi bir değişiklik beklenmesinin ana 

sebepleri olarak ortaya çıkıyor.  

• PPK notunda TCMB’nın sıkı duruş söylemini yinelemesini bekliyoruz. Bu 

çerçevede sözel yönlendirmede herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. 

• PPK toplantısı sonrasında gözler 31 Ekim’de yine TCMB tarafından 

yayınlanacak çeyrek dönemi Enflasyon Raporu’nda olacak.  Söz konusu 

raporda enflasyon ve çıktı açığı tahmin patikalarının yanı sıra enflasyon 

tahminleri üzerindeki temel riskler ve olası para politikası tepkilerine ilişkin 

senaryolar yakından takip edilecek. 

Bugün 14:30’da Ekim Reel Sektör Güven Endeksi ve Kapasite 

Kullanım Oranı açıklanacak  

Eylül ayında RSGE 89,6 seviyesine gerileyerek 2009 yılında beri en düşük seviyesine geldi. 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış RSGE’de de benzer bir şekilde zayıflama görülmüş ve 

90,4 seviyesine gerileme yaşanmıştı. Aynı trendi PMI verilerinde de görmüştük. Sonuç 

olarak öncü göstergelerin, zaten önemli bir zayıflama kaydetmesi beklenen 3Ç18 GSYİH 

büyüme oranı tahminlerinde, riskin aşağı yönlü olduğunu işaret ettiğini görmüştük. Ekim 

ayında TL varlıklara ilişkin iyimser dalganın daha ön planda olması ve jeopolitik riskler 

açısından daha iyimser bir tablo ile karşı karşıya kalınması noktasında öncü 

göstergelerdeki yansımaları takip edilecek 

• KKO tarafına bakıldığında Eylül ayında %76,2 seviyesine kadar gerileme 

yaşanmıştı. 2017 yılsonunda ise KKO %79 seviyesindeydi. Mevsimsel 

etkilerden arındırılmış KKO verisine bakıldığında Eylül ayında %76,2 seviyesini 

görüyoruz. Söz konusu seviye bir önceki ayki %77,8’e göre önemli oranda bir 

zayıflamayı işaret etmişti. 

Bugün ayrıca TCMB haftalık portföy hareketlerinin yanında para ve 

banka istatistiklerini de takip edeceğiz  

12-19 Ekim haftasına ait veriler bugün 14:30’da açıklanacak.  

• Yılbaşından bu yana hisse senedi piyasasında görülen yabancı çıkışı 1,44 milyar 

dolar olarak gerçekleşirken, tahvil piyasasında sınırlı da olsa (0,4 milyar dolar) bir 

giriş gerçekleşti.  Yabancı yatırımcıların bono stoku içerisindeki payı ise %15,2 

seviyesinde.  

• Para ve banka istatistiklerinden takip ettiğimiz yerleşiklerin döviz mevduatlarında 

ise geçen hafta içerisinde 1 milyar dolar artış olduğu dikkat çekmişti.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_Karari_oncesi___Ekim_2018.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akbank – 3Ç18 sonuçlarını 1,327 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla %17 ve %11 gerilemeyi işaret etmekte olup, 

beklentimiz olan 1,342 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1,348 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşmişti. Akbank’ın 3Ç18 sonuçlarında bankanın YP kredilerini ve menkul 

kıymetlerini azalttığını, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirlerinde 

yatay bir seyir olduğunu ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjını çeyreksel 

bazda muhafaza ettiğini, risk maliyetlerinde artış olduğunu ve buna bağlı olarak 

provizyon giderlerinde artış olduğunu ve son olarak da likidite ve sermaye yeterliliği 

rasyolarının güçlü seviyelerini muhafaza ettiğini görüyoruz. 

Aksigorta – 3Ç18 mali tablolarını 69 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı 3Ç17 net kar rakamı olan 21 milyon TL’ye göre ciddi artış gösterdi ve piyasa 

beklentisi olan 62 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net kardaki artış net finansal 

gelirlerdeki artış sonucunda gerçekleşti. 3Ç18’de brüt prim büyümesi %21 olarak 

kaydedildi. Öte yandan, şirketin bileşik rasyosu %99 olarak gerçekleşti ve bu değer 

3Ç17’de %100 idi. Söz konusu bozulmanın alt detaylarına baktığımızda, hasar 

rasyosundaki artışın ana sebep olduğunu (3Ç18: %73, 3Ç17: %64) ve gider rasyosundaki 

iyileşme (3Ç18: %26, 3Ç17: %30) bu olumsuz durumu kısmen azaltmaktadır. Şirketin net 

finansman gelirleri ise, yıllık bazda, %193 arttı ve net kar artışının ana sebebi oldu. 

3Ç18’de Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %43 oldu, bu değer 2Ç18’de %30 idi. 30 Eylül 

2018 itibariyle Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %35 olarak kaydedildi. 

Anadolu Hayat Emeklilik – Bugün 3Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar 

beklentisi 69 milyon TL olup, şirket 3Ç17’de 54 milyon TL net kar açıklamıştı. 

Ereğli Demir Çelik – Bugün 3Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 1,493 

milyon TL olup, yıllık bazda %86 artışı işaret etmektedir. Piyasa net satış beklentisi 7,342 

milyon TL olup, yıllık bazda, %68 büyümeyi işaret etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 

ise, 2,291 milyon TL olup, yıllık bazda, %97 büyümeyi işaret etmektedir. 

Ford Otosan – Bugün 3Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 384 milyon 

TL olup, yıllık bazda %11 büyümeyi göstermektedir. Piyasa net satış beklentisi 7,989 

milyon TL olup, yıllık bazda, %46 büyümeyi işaret etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 

ise, 714 milyon TL olup, yıllık bazda, %45 büyümeyi işaret etmektedir. 

Garanti Bankası – Bugün 3Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Banka için 3Ç18 net kar 

beklentimiz 1,665 milyon TL olup, piyasa beklentisi 1,607 milyon TL’dir. Garanti Bankası 

için yapmış olduğumuz net kar tahminimiz çeyreksel bazda %13 gerilemeyi ve yıllık 

bazda %6 büyümeyi işaret etmektedir. 

Sasa - 3Ç18 sonuçlarını 143.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %260 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %36 azaldı. Net satışlar 651 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 büyüdü. 

Şirket, 3Ç18'de 156 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %241 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1298 

baz puan artarak %24 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 

1337 baz puan iyileşti ve %28,2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, 

yıllık bazda, 10 baz puan geriledi ve %4,4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık 

bazda, %57 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %49 büyüdü. Şirketin net 
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borcu çeyreksel bazda yüzde %49 artarak 2,227 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme 

sermayesi ise 1,399 milyon TL (3Ç17: 655 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %69 (3Ç17: %41.9) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına 

göre, şirket 12.3 F/K çarpanından ve 19.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Tekfen Holding – Bugün 3Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 369 

milyon TL olup, yıllık bazda %182 artışı işaret etmektedir. Piyasa net satış beklentisi 3,315 

milyon TL olup, yıllık bazda, %92 büyümeyi işaret etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 

ise, 365 milyon TL olup, yıllık bazda, %98 büyümeyi işaret etmektedir. 

Turkcell – 3Ç18 sonuçlarını 241 milyon TL net kar ile açıkladı. Piyasa beklentisi 50 milyon 

TL zarar idi. Turkcell’in 3Ç18 sonuçlarında güçlü faaliyet sonuçlarının olduğunu 

görüyoruz. Şirketin net satışları, yıllık bazda, %26 artarken, şirketin konsolide FAVÖK’ü, 

yıllık bazda, %47 artış kaydetti. Net satış büyümesinin detaylarına baktığımızda yurtiçi 

operasyonların %23 büyüme kaydettiğini, uluslararası operasyonların %55 büyüme 

kaydettiğini ve diğer operasyonlardan elde edilen gelirlerin ise %75 büyüdüğünü 

görüyoruz. Şirketin konsolide FAVÖK’ü 2,393 milyar TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda 

%47 büyüdü. Açıklanan FAVÖK rakamı beklentilerden %6 daha iyi gerçekleşti. Artan net 

finansman giderleri, Turkcell’in net karında olumsuz rol oynadı. Artan kur farkı ve faiz 

giderleri sonucu, net finansman giderleri 165 milyon TL’den 869 milyon TL’ye yükseldi. 

Şirket yönetimi 30 Eylül 2018 sonuçlarına istinaden 2018 yılı beklentilerini yukarı yönlü 

revize etti. Şirket yönetimi daha önce 2018 yılı net ciro artışını %16-18 bandında 

öngörürken şimdi %20-22 bandında öngörmektedir. Ayrıca, şirket yönetiminin FAVÖK 

marjı beklentisi %39-40 aralığına revize edilirken bu değer daha önce %37-40 bandında 

idi. Bloomberg’de bulunan tahminler 2018 yılı için %21,7 ciro artışı olacağını gösterirken, 

FAVÖK marjının %39,4 olacağını işaret etmektedir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türk lirası, dolar endeksinde görülen yükseliş hareketine rağmen, dün Salı günkü 

kayıplarının bir kısmını telafi ederek dolar karşısında değer kazandı ve USDTRY paritesi 

de bu doğrultuda 5,70 seviyesi altını test etti. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dün 

itibariyle satış hareketine ara verdiğini ve Türk lirası ve Hindistan rupisi öncülüğünde 

kazançlarının bir kısmını telafi ettiğini gördük. Ancak, küresel piyasalarda artan güvenli 

liman talebi ile birlikte, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki bu değer kazancının 

sınırlı kalacağı görüşündeyiz. Öyle ki, dün ABD ve Avrupa borsalarında görülen sert 

satışlar ve bu sabah saatleri itibariyle Asya piyasalarında hâkim olan satıcılı görünüm, 

piyasalarda hisse senetlerinden yaşanan kaçış hareketinin hızlandığını ve güvenli 

limanlara olan talebin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte dolar endeksi 

dün 96,50 seviyesi üzerini test derken, ABD 10 yıllık tahvil faizinin de %3,10 seviyesi 

altına indiğini gördük. Bu nedenle, Ekim ayı içerisinde 5,50 seviyesine kadar gerileyen 

USDTRY paritesinde, olumsuz risk iştahı ve güçlenen dolar endeksi ile birlikte düşüş 

hareketlerinin sınırlanabileceğini ve kurun kısa vadede 5,70 seviyesi atında kalıcı olmakta 

zorlanabileceğini düşünüyoruz. Kurun kısa vadede 5,70 – 5,85 seviyeleri arasında hareket 

etmesini beklemekteyiz. 5,85 seviyesi, aşağıdaki grafik üzerinde görülen düşüş trendinin 

sınır çizgisine denk geliyor. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılması, söz konusu düşüş 

trendinin yukarı yönlü kırılması anlamına geleceğinden, yükseliş hareketlerinin 6 

seviyesine doğru hızlanmasına neden olabilir. Bugün gerçekleştirilecek olan Para 

Politikası Kurulu toplantısında herhangi bir faiz değişikliği kararı beklemiyoruz. Bu 

çerçevede bir hafta vadeli repo faizi olan politika faizinin %24’de sabit bırakılacağını 

tahmin ediyoruz. Bir süredir TL varlıklara ilişkin risk iştahında yaşanan olumlu gelişmeler 

ve Ekim ayı enflasyon gerçekleşmesi ile ilgili olumlu sürpriz ihtimalinde artış, bugünkü 

PPK toplantısında herhangi bir değişiklik beklenmesinin ana sebepleri olarak ortaya 

çıkıyor. 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki güçlenme ve euroda gözlemlenen zayıf seyir ile birlikte 1,15 seviyesi 

altında seyrini sürdürmekte olan EURUSD paritesi, bu sabah saatlerinde 1,14 seviyesinin 

hemen üzerinde hareket ediyor. Bugün gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası 

(ECB) toplantısı sonucunda bir politika değişikliğine gidilmesi beklenmiyor (kararın 

ardından bir basın toplantısı gerçekleşmeyecek.) Ancak Aralık ayı itibariyle parasal 

gevşemenin bitecek olması, Aralık toplantısını piyasadaki hareketlilik açısından daha 

önemli bir hale getiriyor. ECB her ne kadar 2019 yılının yaz ayları öncesinde bir faiz 

artırımına gitmeyi planlamadığını ifade etmiş olsa da, bu ifade bu yıl içerisinde 

piyasalarda büyük ölçüde fiyatlandı. Bu nedenle, ECB cephesindeki gündemin “parasal 

gevşeme”den “faiz artırımı”na dönüyor olması ve faiz artırımlarının erken 

başlamayacağına yönelik söylemlerin fiyatlamalar içerisinde yer alıyor olması, euronun 

Aralık ayı itibariyle daha şahin bir fiyatlama dinamiği içerisine girmesine neden olabilir. 

Paritedeki kısa – orta vadeli beklentimiz, 1,15 seviyesi altında seyrin kalıcılık 

sağlamayacağı ve 1,13 – 1,15 bandının orta vadeli alım fırsatı vereceği yönünde. Bugün 

içerisinde ise paritenin 1,14 – 1,1460 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz.   
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XAUUSD 

Küresel piyasalarda bozulan risk iştahı ve artan güvenli liman talebi ile birlikte hisse 

senetlerinden çıkışın hızlandığını ve altın, dolar endeksi ve ABD tahvilleri gibi güvenli 

liman görünümündeki varlıkların değer kazanmaya devam ettiğini görüyoruz. Küresel 

çapta görülen siyasi ve politik gerilimlerin küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceğine 

yönelik endişeler ve artan jeopolitik riskler ile birlikte riskli varlıklardan kaçış hareketi 

önemli ölçüde hızlanmış durumda. Artan güvenli liman talebi ile birlikte 1230 seviyesi 

üzerindeki hareketini sürdüren altın, bu sabah saatleri itibariyle 1237 seviyesi üzerinde 

işlem görüyor. Piyasalarda hisse senetlerinde görülen satış baskısı, artan küresel siyasi ve 

jeopolitik riskler ve negatif risk algısının altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği 

görüşündeyiz. Bununla birlikte altın fiyatlarının kısa vadede yeniden 1240 seviyesi üzerini 

hedef almasını ve önümüzdeki dönemde yükseliş hareketini 1250 seviyesine doğru 

devam ettirmesini beklemekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

XAUUSD  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Ekim 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,656 -%3.1 -%5.5 -%8.9 %0.6 -%0.7

DAX 11,192 -%0.7 -%4.5 -%9.6 -%9.9 -%13.4

FTSE 6,963 %0.1 -%1.3 -%7.3 -%5.6 -%9.4

Nikkei 22,091 -%3.4 -%5.9 -%10.9 -%4.0 -%6.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 92,692 -%0.8 -%6.4 -%6.6 -%13.7 -%19.6

Çin 2,603 -%1.7 %3.0 -%7.9 -%17.9 -%22.6

Hindistan 34,034 -%1.2 -%3.4 -%8.3 -%2.6 -%1.3

Endonezya 5,709 %0.0 -%2.3 -%2.8 -%6.1 -%10.1

Rusya 2,336 %1.3 -%3.1 -%4.4 %3.7 %10.7

Brezilya 83,064 -%2.6 -%3.1 %5.6 -%2.3 %8.7

Meksika 45,959 -%1.1 -%4.0 -%7.4 -%4.4 -%6.9

Güney Afrika 50,877 -%0.6 -%2.9 -%10.6 -%10.7 -%14.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 25 %21.8 %45.0 %106.8 %40.0 %128.5

EM VIX 32 %16.6 %29.6 %56.4 %58.9 %95.0

MOVE 58 %4.9 %17.8 %19.4 %8.9 %23.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.7027 -%0.6 %2.1 -%7.3 %39.6 %50.1

Brezilya 3.7345 %1.1 %1.3 -%8.7 %7.5 %12.9

Güney Afrika 14.5658 %2.2 %2.2 %1.3 %18.2 %17.6

Çin 6.944 %0.1 %0.2 a.d. %10.1 %6.7

Hindistan 73.155 -%0.6 -%0.6 %0.7 %10.2 %14.5

Endonezya 15197 %0.0 %0.3 %2.2 %9.4 %12.0

CDS *

Türkiye 401.1 -2.1 19.3 18.7 125.1 15.3

Brezilya 212.8 -2.4 5.3 -53.7 51.5 9.8

Güney Afrika 223.2 1.4 7.6 6.6 21.1 18.7

Endonezya 153.6 2.7 4.4 12.4 11.6 8.8

Rusya 150.1 -5.3 6.5 -5.4 9.1 2.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19.4 -0.3 1.5 0.7 6.7 7.7

Brezilya %10.4 0.2 0.2 -1.4 0.5 a.d.

Hindistan %7.9 0.0 0.0 -0.3 0.2 0.5

Endonezya %8.6 -0.1 -0.1 0.4 1.6 2.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.5 -0.09 0.04 0.18 1.53 a.d.

Brezilya %5.5 0.05 0.05 -0.37 0.45 0.95

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 0.33 0.64

Endonezya %4.9 0.00 0.13 0.35 0.54 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 76.17 -%0.4 -%4.8 -%6.2 %3.1 %13.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 66.82 %0.6 -%4.2 -%7.3 -%1.3 %10.6

Altın - USD / oz 1227.8 -%0.5 %0.3 %2.4 -%7.8 -%6.2

Gümüş - USD / t oz. 14.676 -%0.8 %0.1 %3.0 -%12.1 -%14.4

Commodity Bureau Index 415.42 -%0.2 -%0.6 -%0.1 -%6.6 -%3.9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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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. 

 

 

 

 

 


