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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

 BİST 100 dün gelen gerçekleşen tepki alımları çerçevesinde %1 

değer kazanırken, günü 108.354 seviyesinden kapadı. Alımların bir 

süredir geride kalan bankacılık endeksinde yoğunlaştığı görüldü. 

Bugün özellikle merkez bankası kararlarının ön planda olacağını 

göreceğiz. Yurtiçinde PPK toplantısında herhangi bir değişiklik 

beklemezken, piyasa etkisinin de sınırlı olacağını düşünüyoruz. ECB 

toplantısının ise bu anlamda daha kritik olduğunu düşünüyoruz. 

Varlık alımlarında beklenen azaltımın beklenenden daha yüksek sesli 

olması durumunda global risk iştahında dolayısıyla Gelişmekte olan 

ülke piyasaları üzerinde negatif olabilir. Bu çerçevede beklentiler 

ECB’nin çok sert adımlar atmaktan kaçınacağı yönünde oluşuyor.  

Bankacılık sektöründeki baskının dün tepkiye dönmesi ile birlikte 

107.800 direnci destek haline geldi. Kısa vadeli ortalamalar 

107.800’den, orta vadeli ortalamalar ise 106.000’den yükseliyor. Kısa 

vadeli pozisyonlar için 107.800, ana trend için ise 106.000 takip 

edilebilir. 107.800 üzerinde kalınmaya devam etmesi durumunda 

109.000/109.200 kısa vadede zorlanabilecek bir hedef iken, 107.800 

üzerinde kalınamaması durumunda yeniden 106.900 ara desteğine 

yeniden dönüş yaşanabilir.   

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün gerçekleştirilecek PPK toplantısında bir değişiklik 

beklenmiyor.   

▪ Ekim Ayı Reel Sektör Güven Endeksi 112,2’ye çıkarak 2011’den 

bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Avivasa, Bizim Toptan, Garanti Bankası ve Ereğli Demir Çelik 

- 3Ç17 sonuçlarını bugün açıklayacak.  

▪ Akbank – 3Ç17 sonuçlarını açıkladı. 

▪ TSKB – 3Ç17 sonuçlarını açıkladı. 

▪ Turkcell – 3Ç17 sonuçlarını açıkladı. 

▪ Anadolu Sigorta, Anadolu Hayat Emeklilik, Çemtas, Ege 

Gübre, İş GYO, İş Yatırım, Vestel Beyaz Eşya 3Ç17 sonuçlarını 

açıkladı. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

26 Ekim        TCMB PPK Kararı

                     Haftalık Portföy Hareketleri (13 - 20 Ekim)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

27 Ekim        Ağustos Konut Fiyat Endeksi

31 Ekim        Eylül Dış Ticaret İstatistikleri

1 Kasım        İTO Enflasyon verileri

                     PPK Toplantı Özeti

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 108,355 %1.1 %1.3

BIST-30 132,827 %1.0 %1.4

Banka 169,135 %2.5 %1.0

Sanayi 123,301 %0.7 %1.7

Hizmet 73,159 %0.1 -%0.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.95 11.94

2 yıllık bono faizi 12.58 12.47 12.26

10 yıllık bono faizi 11.70 11.67 11.42

Kur

USD/TL 3.73 %1.5 %6.1

EUR/TL 4.39 %1.7 %5.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.06 %1.6 %5.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 219 219 219

Ortalama işlem hacmi * 1.71 1.72 1.69

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.8x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.32x 1.18x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.85x 0.75x

FD/Satışlar 1.32x 1.48x 1.32x

FD/FAVÖK 7.9x 8.1x 7.3x

Kar büyümesi %13.5 %45.3 %12.4

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 

PPK’dan bir değişiklik beklenmiyor   

Bugün gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı kararı 14:00’de açıklanacak. Kısa 

vadeli faizlerde herhangi bir değişiklik beklemediğimiz gibi fonlama kompozisyonun da aynı 

kalmasını bekliyoruz. Bu çerçevede GLP borç verme faiz oranının %12,25, O/N borç verme 

faiz oranının %9,25, bir hafta vadeli repo faiz oranının ise %8 olarak kalması bekleniyor. 

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Mayıs ayından beri %12 seviyesinde bulunuyor.  

• PPK bildirisinde ise enflasyonun geldiği seviye itibariyle fiyatlama davranışlarında 

kötüleşmeye işaret ettiği yolundaki söylemlerin devamı ve bu çerçevede sıkı duruşun 

gerekliliği söyleminin devamını bekliyoruz.   

• Piyasa etkisinin ise sınırlı kalmasını bekleriz.  

Reel Sektör Güven Endeksi yüksek seyrini koruyor 

Ekim ayı Reel Kesim Güven Endeksi aylık %1,9 düşüş kaydetmesine rağmen, mevsimsellikten 

arındırılmış RKGE 112,2’ye çıkarak 2011’den beri en yüksek seviyesine yükseldi. Arındırılmış 

RKGE, üretim hacminde görülen iyileşme ve siparişlerdeki olumlu performans ile birlikte aylık 

%0,9 artış kaydetti. 

• Yatırım harcamalarına ilişkin alt kalemin 112 seviyesine çıkarak toparlanmaya devam 

ettiği görülüyor. Yıl başından bu yana olan performansa baktığımızda zayıf yatırım 

eğiliminde hafif bir canlanma olduğunu görüyoruz. Bu canlanmayı önümüzdeki 

çeyreklerde GSYİH büyümesi üzerinde görmemiz beklenebilir. 

• Aynı sinyallerin Kapasite Kullan Oranı’nda (KKU) da görüldüğünü belirtebiliriz. Ekim 

Ayı KKO %79,7’ye ulaşırken, arındırılmış KKO’nın da %79,4 gibi yüksek bir seviyede 

oluştuğunu görüyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Akbank – 3Ç17 net karını 1.499 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 

çeyreksel bazda %7 gerilemeye ve yıllık bazda ise %26 artışı ifade etmektedir. Açıklanan 

net kar rakamı bizim tahminiz olan 1.402 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.384 

milyon TL’den daha yüksektir. Tahminiz ile açıklanan net kar rakamı arasındaki sapma 

beklentilerin altında gerçekleşen provizyon giderlerinden kaynaklanmaktadır. Bankanın 

özsermaye karlılığı 3Ç17’de %16 olup, 9A17 itibariyle özsermaye karlılığı %17,3 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Anadolu Sigorta – Şirket 3Ç17 sonuçlarını 23.9 milyon TL ile açıkladı. Anadolu Sigorta 

2Ç17 ve 3Ç16’da, sırasıyla 37 milyon TL ve 23 milyon TL net kar kaydetmişti. 

Anadolu Hayat Emeklilik - 3Ç17 sonuçlarını 55,2 milyon TL ile açıkladı. Şirket 2Ç17 ve 

3Ç16’da, sırasıyla 64 milyon TL ve 45 milyon TL net kar kaydetmişti. Açıklanan net kar 

rakamı piyasa beklentisi olan 66 milyon TL’nin altındadır. 

Avivasa – Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa 3Ç17 net kar beklentisi 34 milyon 

TL olup, şirket 2Ç17 ve 3Ç16’da sırasıyla, 31 milyon TL ve 21 milyon TL net kar açıklamıştı. 

Bizim Toptan (TUT, hedef fiyat 12,3TL) bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler 

Yatırım beklentisi 2 milyon TL zarar, konsensus 3 milyon TL zarardır.  

Çemtas - 3Ç17 sonuçlarını 48.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %663 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %315 arttı. Net satışlar 109 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %59 büyüdü. 

Şirket, 3Ç17'de 15 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %103 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 294 baz puan artarak %13,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 

gerileyerek 44 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 183 milyon TL 

(3Ç16: 114 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı 

%46.0 (3Ç16: %40.5) olarak kaydedildi.   

Ege Gübre - 3Ç17 sonuçlarını 6.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %242 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %45 arttı. Net satışlar 71 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Şirket, 

3Ç17'de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %56 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 354 baz 

puan artarak %16,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %52 artarak 29 

milyon TL olarak gerçekleşti.  

Ereğli Demir Çelik –  Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Bizim tahminimiz şirketin 

üçüncü çeyrekte 881 milyon TL net kâr açıklaması iken piyasa konsensüsü ise 799 milyon 

TL net kârdır. 

Garanti Bankası – Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 3Ç17 net kar tahminimiz 1.513 

milyon TL olup, piyasa beklentisi 1.516 milyon TL’dir. 3Ç17 net kar beklentimiz çeyreksel 

bazda %3düşüşü ve yıllık bazda ise %14 artışı işaret etmektedir. 

İş GYO - 3Ç17 sonuçlarını 40,9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

37,8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %89 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %30 arttı.  
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İş Yatırım - 3Ç17 sonuçlarını 42.1 milyon TL ile açıkladı. Şirket 2Ç17 ve 3Ç16’da, sırasıyla 

43 milyon TL ve 14 milyon TL net kar kaydetmişti. 

TSKB - 3Ç17 net karını 161 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel 

bazda %7 ve yıllık bazda ise %37 artışı ifade etmektedir. Açıklanan net kar rakamı bizim 

tahminiz olan 156 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 151 milyon TL ile uyumludur.  Kredi 

büyümesi %3,6 olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte kredi büyümesi %5.5 olarak 

kaydedilmişti. Net faiz marjı çeyreksel bazda 24 baz puan iyileşti ve %4,15 olarak 

kaydedildi. Net kredi makası 20 baz puan iyileşirken %3,4 olarak kaydedildi. Kredi 

kalitesinde herhangi bir bozulma kaydedilmedi. Bankanın özsermaye karlılığı 3Ç17’de 

%19,6 olup, 9A17 itibariyle özsermaye karlılığı %19,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Turkcell -  3Ç17 sonuçlarını açıkladı.  Satış gelirleri 4.597 milyon TL (beklenti: 4.505 

milyon TL), FAVÖK 1.632 milyon TL (beklenti: 1.553 milyon TL) ve net kar rakamı 601 

milyon TL (beklenti: 623 milyon TL) olarak açıklandı. Şirket bu çeyrekte abone sayısında 

artış yaşamaya devam ederken marjlarındaki iyileşme de devam etmiştir. Operasyonel 

görünüm olumlu olmakla birlikte, son dönemde artan borçluluk oranları dikkatimizi 

çekmekte. Henüz bilanço riskinin arttığı bir noktada olmasak da önümüzdeki dönemde 

borçluluk oranlarındaki gelişmelerin yakından takip edileceğini düşünüyoruz. TCELL 

2018T FD/FAVÖK 5.2x ile işlem görmekte, bizce bu çarpan mevcut büyüme momentumu 

düşünüldüğünde çekici görünüyor.  

Vestel Beyaz Eşya 3Ç17’de 70 milyon TL (yıllık %22 aşağıda) net kâr açıkladı. Net satışlar 

ve FAVÖK yıllık %56 ve %11 büyürken, FAVÖK marjı yıllık 455 baz puan azalmayla 

%11,3’e geriledi.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

BİST 100 dün gelen gerçekleşen tepki alımları çerçevesinde %1 değer kazanırken, günü 

108.354 seviyesinden kapadı. Alımların bir süredir geride kalan bankacılık endeksinde 

yoğunlaştığı görüldü. 

Bugün özellikle merkez bankası kararlarının ön planda olacağını göreceğiz. Yurtiçinde 

PPK toplantısında herhangi bir değişiklik beklemezken, piyasa etkisinin de sınırlı 

olacağını düşünüyoruz. ECB toplantısının ise bu anlamda daha kritik olduğunu 

düşünüyoruz. Varlık alımlarında beklenen azaltımın beklenenden daha yüksek sesli 

olması durumunda global risk iştahında dolayısıyla Gelişmekte olan ülke piyasaları 

üzerinde negatif olabilir. Bu çerçevede beklentiler ECB’nin çok sert adımlar atmaktan 

kaçınacağı yönünde oluşuyor.  

Bankacılık sektöründeki baskının dün tepkiye dönmesi ile birlikte 107.800 direnci destek 

haline geldi. Kısa vadeli ortalamalar 107.800’den, orta vadeli ortalamalar ise 106.000’den 

yükseliyor. Kısa vadeli pozisyonlar için 107.800, ana trend için ise 106.000 takip edilebilir. 

107.800 üzerinde kalınmaya devam etmesi durumunda 109.000/109.200 kısa vadede 

zorlanabilecek bir hedef iken, 107.800 üzerinde kalınamaması durumunda yeniden 

106.900 ara desteğine yeniden dönüş yaşanabilir.   

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Dolar endeksindeki hızlı geri çekilmeye rağmen, Türk lirasındaki sert değer kaybı 

nedeniyle USDTRY paritesi dün akşam saatlerinde 3,80 seviyesi üzerini test etti. Türk 

lirasında dün akşam görülen sert değer kaybının nedeni, dün akşam saatlerinde Alman 

banka ve kurumlarının Türkiye'ye finansmanı azalttıklarına yönelik iddialardı.  Bugün 

içerisinde, TCMB ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararlarını takip ediyor 

olacağız. PPK toplantısında kısa vadeli faizlerde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. 

AOFM’nin de %12 seviyesinde kalmaya devam etmesini bekliyoruz. En son PPK 

bildirisinde enflasyon tarafından fiyatlama davranışları üzerinde riskin oluştuğuna ilişkin 

söylemin devamını bekliyoruz. ECB tarafında ise bugünkü toplantıda parasal genişleme 

programına ilişkin azaltım programının (tapering) açıklanacağı, ECB Başkanı Draghi 

tarafından bir önceki toplantı sonrasında belirtilmişti. Dolayısı ile bugünkü toplantı 

sonucunda 2017 yılı sonunda bitecek olan varlık alım programının uzatılması bekleniyor. 

Ancak ne kadar uzatılacağı ile hangi adımlarla azaltıma gidileceği konusunun birbiriyle 

oldukça alakalı olduğu ve değişik tahminlere yol açtığı görülüyor (Konuya ilişkin detaylı 

analizimizi “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz). ECB’nin alacağı karar, 

gelişmekte olan ülke para birimleri ve dolayısı ile Türk lirası açısında kritik bir öneme 

sahip. Kurdaki görünüme dönecek olursak: Yurt içerisindeki olumsuz veri akışının devam 

ediyor olması, Türk lirasındaki değerlenme ve kurda 3,60’lara kadar geri çekilme 

beklentimizi ne yazık ki ekarte etmiş durumda. Olumsuz haber akışının yurt içi 

piyasalarda etkili olmaya devam ettiğini görüyoruz.  Kurun bugün içerisinde 3,75 seviyesi 

üzerinde tutunma çabası sergilemesini ve 3,75 – 3,78 seviyeleri arasında hareket etmesini 

beklemekteyiz. Bu sabah saatleri itibariyle 3,7579 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 (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksinin 94 sınırından geri çekilmesi ile birlikte kayıplarının bir kısmını telafi 

eden EURUSD paritesi, yeniden 1,18 seviyesi üzerine yükseldi ve kısa vadeli düşüş 

trendini yukarı yönlü kırdı. EURUSD paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından Avrupa 

Merkez Bankasının (ECB) bugünkü toplantı kararı oldukça belirleyici olacak. Bu toplantıda 

parasal genişleme programına ilişkin azaltım programının (tapering) açıklanacağı, ECB 

Başkanı Draghi tarafından bir önceki toplantı sonrasında belirtilmişti. Dolayısı ile 

bugünkü toplantıda 2017 yılı sonunda bitecek olan varlık alım programının uzatılması 

kararının alınması bekleniyor. Ancak ne kadar uzatılacağı ile hangi adımlarla azaltıma 

gidileceği konusunun değişik tahminlere yol açtığı görülüyor. Medyan beklenti; mevcut 

durumda 60 milyar euro olan aylık alım tutarının 40 milyar euro’ya düşürülüp, şu an için 

Aralık 2017’de bitmesi planlana varlık alım programının 9 ay uzatılması yönünde. Bu 

beklenti global risk iştahı açısından en olumlu senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Bu 

çerçevede nispeten para birimindeki güçlenmeyi temkinli karşıladıkları ve bu durumdan 

pek de hoşnut olmadıkları izlenimi veren ECB’nin, euro üzerinde ekstra değerlenme 

baskısı yaratacak bir tutumundan kaçınabileceği beklentisi daha kuvvetli olarak karşımıza 

çıkıyor. Euronun tarihi ortalamalarının altında seyrettiği görülse de son dönemde oldukça 

hızlı bir değerlenme sürecine girmiş olmasının ECB tarafından da rahatsızlık yaratıcı 

olarak karşılandığını düşünüyoruz. Dolayısı ile ilk aşamada 40 milyar euro’ya indirilen ve 

6-9 ay kadar uzatılan QE programının global risk iştahı açısından olumlu olacağını 

düşünüyoruz. Bu çerçevede EURUSD paritesinin kısa vadede 1,18 seviyelerinin altını 

hedefleyeceğini düşünüyoruz. Daha hızlı bir indirim olması durumunda (<30 milyar euro) 

bir sonraki adımda QE’nin tamamen bitirileceği beklentisi ortaya çıkacağı için EUR/USD 

paritesinde 1,20’ye doğru hareketin olduğunu görebiliriz. EURUSD paritesindeki teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1832 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1818 seviyesi destek, 1,1861 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1861 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1887, 1,1818 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1758. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Güvenli liman talebindeki azalma ve dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte 1271’li 

seviyelere kadar gerileyen altın fiyatları, dolar endeksinin dün itibariyle 94 seviyesinden 

geri dönerek kazançlarının bir kısmını geri vermesi ile birlikte yönünü yeniden yukarı 

çevirdi. Dolar endeksindeki gerilemenin yanı sıra, piyasalardaki risk iştahında görülen 

azalma da altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Hisse senetlerindeki ve ABD 10 yıllık tahvil 

faizlerindeki geri çekilme de piyasalarda azalan risk iştahının bir diğer göstergesi olarak 

karşımıza çıkıyor. Dünkü yükselişi sonrasında 1280 seviyesi üzerinde çıkmış olan altın 

fiyatları, bu sabah saatleri itibariyle 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1282 

seviyesi civarında dalgalanıyor. Bu noktada altın fiyatlarındaki kısa vadeli gidişat açısında 

altının 20 günlük hareketli otalamasını yukarı yönlü kırıp kıramayacağı önemli olacak. 

Ortalamanın yukarı yönlü kırılamaması durumunda altının yeniden 1280 seviyesi altına 

doğru gerilediği görülebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 1282,47 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 

1277,76 seviyesi destek, 1283 seviyesi ise direnç konumunda. 1283 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1285, 1277,76 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1275. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,557 -%0.5 -%0.2 %2.4 %7.1 %14.2

DAX 12,953 -%0.5 -%0.7 %2.8 %3.9 %12.8

FTSE 7,447 -%1.1 -%1.3 %2.2 %2.2 %4.3

Nikkei 21,708 %0.1 %1.4 %6.9 %12.7 %13.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 108,355 %1.1 -%0.1 %4.3 %14.6 %38.7

Çin 3,397 %0.3 %1.1 %1.9 %8.4 %9.7

Hindistan 33,043 -%0.1 %1.3 %4.4 %9.5 %23.9

Endonezya 6,025 %0.1 %2.1 %2.9 %5.4 %13.9

Rusya 2,049 -%0.6 -%1.1 -%1.0 %1.1 -%8.2

Brezilya 76,671 %0.4 %0.1 %3.2 %18.2 %27.3

Meksika 48,876 -%2.6 -%2.1 -%2.9 -%1.4 %7.1

Güney Afrika 58,123 %0.4 %0.4 %5.5 %8.3 %14.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %0.6 %11.5 %10.0 %4.4 -%20.0

EM VIX 17 %3.8 %12.0 -%1.4 %15.1 -%22.0

MOVE 57 %2.5 %14.1 %12.2 -%8.0 -%19.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7676 %0.7 %2.5 %6.1 %5.3 %6.9

Brezilya 3.2347 -%0.4 %2.0 %2.4 %2.8 -%0.5

Güney Afrika 14.0529 %2.2 %3.5 %5.4 %7.6 %2.3

Çin 6.6391 %0.0 %0.2 %0.3 -%3.6 -%4.4

Hindistan 64.8975 -%0.3 -%0.2 -%0.3 %1.0 -%4.5

Endonezya 13578 %0.3 %0.5 %1.9 %2.2 %0.8

CDS *

Türkiye 182.3 2.2 5.2 -17.3 -34.4 -28.6

Brezilya 174.5 2.7 -5.2 -28.1 -2.5 -18.7

Güney Afrika 182.9 7.3 3.3 -19.6 a.d. a.d.

Endonezya 92.5 -1.5 -3.8 -4.0 -11.9 -8.4

Rusya 130.8 0.9 -0.9 -20.7 11.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.7 0.0 1.9 0.7 1.1 0.3

Brezilya %9.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.6 a.d.

Güney Afrika %9.2 0.3 0.4 a.d. 0.5 0.2

Hindistan %6.8 0.0 0.1 0.2 -0.1 0.3

Endonezya %6.8 0.1 0.2 0.5 -0.2 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 0.06 0.82 0.22 0.07 -0.56

Brezilya %4.7 0.02 0.16 0.28 0.02 -0.78

Güney Afrika %4.6 0.00 0.01 -0.05 -0.04 -0.30

Endonezya %3.6 0.02 0.10 0.21 -0.23 -0.76

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 58.44 %0.2 %0.5 -%1.0 %12.2 %2.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.18 -%0.6 %0.3 -%0.1 %5.3 -%2.9

Altın - USD / oz 1275.4 %0.0 -%0.4 -%2.4 %0.8 %10.7

Gümüş - USD / t oz. 16.925 -%0.2 -%0.4 -%0.8 -%3.8 %5.9

Commodity Bureau Index 429.95 %0.1 %0.4 %0.2 %2.1 %1.6

* 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. 

 

 


