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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün güne alıcılı başlangıç yapan BİST-100 endeksi, saat 17:00’de 

ABD Başkan Yardımcısı Pence’in ABD’li rahip Brunson ile ilgili 

yaptığı açıklamaların ardından değer kaybetmeye başladı ve günü 

%0,6 değer kaybı ile 94.817’den kapattı. 

Bugün yurtiçinde önemli bir haber akışı bulunmazken yurtdışında 

ise 15:30’da ABD’de açıklanacak olan 2Ç18 büyüme verileri ile 

çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri yatırımcılar tarafından 

takip edilecektir. Küresel piyasalarda ise Uzakdoğu Asya 

piyasalarında yatay bir seyir mevcutken, GOÜ para birimleri ABD 

dolarına karşı hafif değer kazanımları söz konusu. Dün öğleden 

sonra yaşanan sert satışın ardından bu sabah BİST-100 endeksinde 

yatay başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, BİST-100 endeksi 96.000 

seviyesinin üzerine çıktı ama üzerinde kapanamayarak kıramadı. 

Gün içerisinde gelen satışlarda 93.500’den gelen tepki endeksi 

94.800’e kadar taşıdı. Bugün yüksek hacimli satış sonrasında yine 

desteklerin test edilmesini bekleyebiliriz. 93.500 ve 93.000 

destekleri tepki hareketinin devamı dahilinde takip ediyoruz. 

93.000 altında kapanışlarda ise tepki hareketi son bulur ve 91.200 

desteğine gerileyebiliriz. Ana direncimiz ise 96.000 olmaya devam 

ediyor. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ 13 – 20 Temmuz haftasında standart portföy kanallarında 

yabancı çıkışı görüldü. 

Şirket Haberleri 

▪ ANHYT, GARAN, PRKAB, TAVHL, TOASO – 2Ç18 sonuçlarını 

açıkladı. 

▪ ARCLK, TSKB – Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ BRSAN – 53 milyon ABD doları tutarında kredi aldı. 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

31 Temmuz   Haziran Dış Ticaret İstatistikleri

                       Haziran yabancı ziyaretçi verileri

                       TCMB Çeyrek Dönemli Enflasyon Raporu

1 Ağustos      Temmuz İSO/Markit PMI

                       Temmuz TİM İhracat verileri

                       Temmuz İTO enflasyon verileri

2 Ağustos      Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (20 - 27 Tem.)

                       Haftalık Para &  Banka İstatistikleri (20 - 27 Tem.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 94,817 -%0.6 %2.0

BIST-30 116,489 -%0.6 %1.9

Banka 116,345 -%1.3 %4.2

Sanayi 118,329 -%0.2 %1.0

Hizmet 71,159 -%0.2 %2.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19.25 19.25 19.25

AOFM 17.75 17.75 17.75

2 yıllık bono faizi 20.09 20.22 20.46

10 yıllık bono faizi 18.29 17.72 17.71

Kur

USD/TL 4.82 -%0.1 %3.1

EUR/TL 5.65 %0.8 %3.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.23 %0.4 %3.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 159 156 163

Ortalama işlem hacmi * 2.43 2.14 1.96

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.9x 6.0x

PD/DD 1.36x 1.03x 0.91x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.52x 0.46x

FD/Satışlar 1.43x 1.10x 0.97x

FD/FAVÖK 7.8x 6.4x 5.7x

Kar büyümesi %48.9 %9.4 %14.7

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.2 %14.5

Temettü verimi %2.7 %4.6 %5.3

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 

13 – 20 Temmuz haftasında yabancı çıkışı görüldü 

Hisse senedi piyasasında, 13 – 20 Temmuz haftasında 210 milyon dolarlık bir yabancı 

çıkışı yaşandı ve yılbaşından bu yana hisse senedi piyasasında görülen toplam yabancı 

çıkışı 1,26 milyar dolara yükseldi. 

• Yabancı yatırımcılar bono piyasasında (repo işlemleri hariç) da 13 – 20 Temmuz 

haftasında 256 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleştirdi ve yılbaşından bu yana 

yaşanan toplam giriş 553 milyon dolara geriledi. 

• Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı gerilemeye devam ederek 

%17,3’ten %17,2’ye indi – verinin yayınlanmaya başladığı tarih olan 2012’den bu 

yana en düşük seviye. 

• 13 – 20 Temmuz haftasında gözlemlenen zayıf yabancı talebine rağmen, TL 

varlıkları bir önceki hafta görülen sert satışların ardından kayıplarının bir kısmını 

telafi ederek pozitif ayrıştı. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

Şirket Haberleri 

Anadolu Hayat Emeklilik - Şirket 2Ç18 net kar rakamını 64 milyon TL olarak açıkladı. 

Açıklanan bu rakam çeyreksel olarak %10 gerilemeyi göstermekle beraber yıllık bazda 

yatay kaldı. Hayat sigortası faaliyetleri, şirketin faaliyet karına önemli ölçüde katkıda 

bulunmakta olup, yıllık olarak, sırasıyla, %20 artış kaydetmiş olup, şirket emeklilik 

faaliyetlerinin net teknik geliri ise yıllık olarak %10 büyüdü ve karlılığa katkıda bulundu. 

Şirketin net finansal gelirleri, çeyreksel ve yıllık olarak, sırasıyla, %26 ve %20 azaldı. 

Şirketin özsermaye karlılığı %31 olarak kaydedilmiş olup, bu değer 1Ç18 ve 2Ç17’de, 

sırasıyla %32,5 ve %31,8 olarak gerçekleşti. 

Arçelik - Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisine göre, şirketin net 

satışları, yıllık bazda %26 artış kaydederek 6,4 milyar TL, FAVÖK’ün, yıllık bazda %18 artış 

kaydederek 579 milyon TL olması beklenmekte olup, şirketin 2Ç18 net karının 192 milyon 

TL olması beklenmektedir. Şirket 2Ç17’de 257 milyon TL net kar açıklamış olup, 2Ç18 

beklentisi %25 gerilemeyi işaret etmektedir. 

Borusan Mannesmann - Şirket faaliyet göstermekte olduğu ana iş kolları içerisinde 

stratejik büyüme alanlarından otomotiv segmentini odağına alan, bununla birlikte katma 

değeri yüksek standart boru ürün gruplarına da hizmet edecek, 75 milyon ABD doları 

tutarındaki sabit kıymet yatırım planının finansmanı ile ilgili olarak 53 milyon ABD doları 

tutarında iki yılı geri ödemesiz toplam altı yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladı. Ayrıca, 

yatırım finansmanının ikinci fazı olan Avusturya Eximbank (Oekb) garantisiyle temin 

edilecek krediye ilişkin sözleşme sürecinin sene sonuna kadar tamamlanması 

hedeflendiği bildirildi. 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_13_-_20_Temmuz.pdf
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Garanti Bankası – 2Ç18 sonuçlarını 1.907 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, çeyreksel bazda %4 gerilemeyi ve yıllık bazda ise %23 büyümeyi işaret 

etmektedir. Açıklanan net kar rakamı beklentimiz olan 1.873 milyon TL ve piyasa 

beklentisi olan 1.837 milyon TL ile uyumludur. Garanti Bankası’nın 2Ç18 sonuçlarında 

artan provizyon giderlerinin güçlü ana bankacılık gelirleri ile önemli bir şekilde telafi 

edildiğini görüyoruz. Ayrıca, banka yönetimi 2018 yılına ait beklentilerini revize etti. Net 

faiz marjı, net ücret ve komisyonlar ve faaliyet giderlerinin beklenenden daha iyi 

seyretmesi, takipteki kredilerdeki normalleşmeyi ve beklentilerden olumsuz gerçekleşen 

makro parametre varsayımlarının etkisini fazlasıyla karşılayacak güçte olup, buna bağlı 

olarak öz sermaye karlılığının %17’nin üzerinde olması beklenmektedir. Önceki beklenti 

%16,5 üzerinde olması yönünde idi. 

TAV Havalimanları – 2Ç18 sonuçlarını 426 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı yıllık bazda %125 büyümeyi işaret etmekte olup, piyasa beklentisinin %38 

üzerinde gerçekleşti. Net kar büyümesinde, şirketin sergilemiş olduğu güçlü faaliyet 

performansı, Antalya Havalimanının satın alınmasının etkisi ve Türk lirasının değer kaybı 

önemli rol oynadı. Şirketin net satışları, EUR ve yıllık bazda %3 artış kaydetti ve 302 

milyon Avro olarak gerçekleşti. Açıklanan net satış rakamı beklentiler dahilinde 

gerçekleşti. Şirketin konsolide FAVÖK’ü 158 milyon Avro olarak kaydedildi ve EUR ve 

yıllık bazda %25 artış kaydetti. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin %23 

üzerinde kaydedildi. FAVÖK’teki güçlü büyümenin altında yatan sebepler ise, faaliyet 

giderlerinin sıkı kontrol altında tutulması, TL’nin değer kaybı ve Antalya Havalimanın mali 

tablolara dahil edilmesidir. TAV Havalimanları net borcunu azaltamaya devam etmekte 

olup, çeyreksel bazda %3 ve yıllık bazda %13 azaltmış ve 725 milyon Avro olarak 

kaydedilmiştir. Son olarak şirket yönetimi 2018 yılına ait beklentilerini revize etmiş olup, 

aşağıdaki tabloda detayları bulunmaktadır. 

 

 

Tofaş - 2Ç18 sonuçlarını 368 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

344,1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %18 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %13 arttı. Net satışlar 5,050 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 arttı. Açıklanan net 

satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,123 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18'de 

646 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%33 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 574 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 199 baz puan 

artarak %12,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 2,828 milyon TL 

olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.9 F/K çarpanından ve 6.2 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

TAV Havalimanları Holding - 2018 yılı beklentileri

Eski Yeni

İst. Atatürk Havalimanı dış hatlar yolcu büyümesi %6-8 %8-10

İst. Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hatlar yolcu büyümesi %9-11 %11-13

TAV Havalimanları Holding toplam yolcu büyümesi %10-12 >%30

Ciro Artışı %2-4 %4-6

FAVÖK %5-7 %14-16

Net Kar Çift haneli büyüme Önemli oranda çift haneli büyüme

Yatırımları yaklaşık € 80mn yaklaşık € 120mn

Kaynak: TAV Havalimanları Holding
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Ayrıca şirket yönetimi 2018 yılı beklentilerini revize etti. Revizyonun altında yatan ana 

sebep 2Ç18’de seçimlerden önce oluşan belirsizlikler ve gerek kurlarda gerekse de faiz 

oranlarında yaşanan artışlar nedeniyle iç pazarda %20’lik bir daralmanın gerçekleşmiş 

olmasıdır. Şirket yönetiminin 2018 yılına ait satış beklentileri aşağıdaki tabloda 

bulunmaktadır. 

 

TSKB – Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 2Ç18 net kar beklentimiz 164 milyon TL 

olup, çeyreksel ve yıllık bazda %4 ve %9 artışı işaret etmektedir. Piyasa net kar beklentisi 

160 milyon TL’dir. 

Türk Prysmian Kablo - 2Ç18 sonuçlarını 4.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %27 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1604 arttı. Net 

satışlar 356 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 

büyüdü. Şirket, 2Ç18'de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %228 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 274 baz puan artarak %4,4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde 

%118 yükselerek 73 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 94 

milyon TL (2Ç17: 38 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara 

oranı %7,1 (2Ç17: %3,9) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 23.4 F/K 

çarpanından ve 4.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.     

                  

   

                  

        

                  

        

     

 

 

 

 

 

                  

    

Tofas - 2018 Beklentileri

Eski Yeni

Toplam Yurtiçi Perakende Hafif Araç Pazarı 930-950 bin araç 800-820 bin araç

Tofaş Yurtiçi Satış Adedi Beklentisi 100-110 bin araç 90-95 bin araç

Tofaş İhracat Adedi Beklentisi 270-290 bin araç 270-290 bin araç

Tofaş Üretim Beklentisi 370-390 bin araç 350-370 bin araç

Yatırım Harcamaları Tutarı Beklentisi EUR 150-170mn EUR 120-140mn

Source: Tofas
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Teknik Analiz 

USD/TL 

ABD’li rahip Rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alınmasının ardından ABD Başkanı 

Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in dün Brunson’ın serbest bırakılmaması 

durumunda ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayacağını belirtmesi üzerine Türk lirası 

kazançlarını geri verdi. Bununla birlikte USDTRY paritesi 4,80’li seviyelerden 4,88 üzerine 

yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %18,29’a çıktı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı 

Draghi’nin açıklamaları sonrasında euroda görülen düşüş ile birlikte yükselişe geçen 

dolar endeksi de kurdaki bu yükselişte etkili oldu. USDTRY paritesi bu sabah saatleri 

itibariyle 4,86 seviyesi civarında hareket ediyor. Dolar endeksinin de görece güçlü 

görünümünü sürdürdüğü ve 94,70 seviyesi civarında seyrettiği görülüyor. Gelişmekte 

molan ülke para birimlerinde ise bu sabah saatleri itibariyle karışık bir görünüm 

hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para 

birimi konumunda olduğunu görüyoruz. Bu noktada, dolar endeksinin kayıplarını telafi 

ediyor ve yeniden güçleniyor olması ve yurt içi piyasalardaki olumsuz veri akışının 

yarattığı negatif algı ile birlikte USDTRY paritesinin kısa vadede 4,80 seviyesi altına 

gerilemesini beklemiyoruz. Bununla birlikte kurun kısa vadede yeniden 4,90 – 4,95 

bandını hedef alabileceği görüşündeyiz. Bugün ABD’de açıklanacak olan 2Ç18 GSYİH 

büyüme oranı ve Çekirdek PCE verileri yakından takip edilecek. Kurun rekor seviyeleri 

yakın 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 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda beklendiği üzere 

para politikasında bir değişikliğe gitmedi. Ancak, ECB Başkanı Mario Draghi’nin toplantı 

kararının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısı ile birlikte euro sert bir şekilde 

dalgalandı. Draghi’nin, konuşmasının başında AB ekonomisine ilişkin yaptığı olumlu 

açıklamalar sonrasında euro önce sert bir şekilde yükselirken, daha sonra faiz 

artırımlarına erkenden başlanmayacağının tekrarlanması üzerine kazançlarını geri vererek 

sert satış baskılarına maruz kaldı. Aslına bakacak olursak Draghi’nin dünkü açıklamaları 

oldukça dengeli ve nötrdü. Ancak Draghi’nin ECB’nin 2019 yazından önce faiz artırımı 

düşünmediğini tekrarlaması üzerine – ki bu söylem ilk olarak Haziran toplantısında 

belirtilmiş ve piyasalar tarafından büyük ölçüde fiyatlanmıştı – euro üzerinde bir satış 

baskısı oluştuğunu gördük. Bu noktada, ECB cephesindeki güvercin söylemlerin EURUSD 

paritesi üzerinde büyük ölçüde fiyatlandığı görüşümüzü korumakla birlikte, paritenin 

1,15 seviyesi altında kalıcı bir hareket sergilemeyeceğine yönelik beklentimizi 

sürdürmekteyiz. Kısa vadeli görünüme bakaç ak olursak: Aşağıdaki grafik üzerinden de 

görülebileceği üzere, EURUSD paritesi bu sabah saatleri itibariyle kısa vadeli yükseliş 

kanalının alt çizgisi üzerinde (kanalın alt sınırında) hareket ediyor. Bu noktada paritenin 

kanal sınırında tutunması durumunda gün içerinde yönünü yeniden yukarı 

çevirebileceğini ve 1,17 seviyesine doğru yükselişe geçebileceğini düşünüyoruz. Bugün 

ABD’de açıklanacak olan 2Ç18 GSYİH büyüme oranı ve Çekirdek PCE verileri yakından 

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

itibariyle 1,1644 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1640 seviyesi 

destek, 1,1700 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1700 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1750, 1,1640 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1600. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin dün gerçekleştirdiği basın 

toplantısında ECB’nin 2019 yazından önce faiz artırımı düşünmediğini tekrarlaması 

üzerine – ki bu söylem ilk olarak Haziran toplantısında belirtilmiş ve piyasalar tarafından 

büyük ölçüde fiyatlanmıştı – euro üzerinde bir satış baskısı oluştuğunu gördük. Euroda 

görülen gerileme ile birlikte güçlenen dolar endeksi ise, ABD Başkanı Trump’ın Fed’in faiz 

artırımlarını eleştiren söylemleri sonrasında yaşadığı kayıpları telafi etmeye devam ederek 

94,70 seviyesi üzerine kadar yükseldi ve altın fiyatlarında yeniden satış baskısı oluşmasına 

neden oldu. Bu sabah saatleri itibariyle 1224 seviyesi civarında seyreden altın fiyatlarının 

görece güçsüz görünümünü sürdürdüğünü görüyoruz. Altındaki genel görünüme 

baktığımızda: ECB’den gelen güvercin açıklamalarla değerlenen dolar endeksi ve petrol 

fiyatlarındaki düşüşün yarattığı dezenflasyon endişeleri ile birlikte altın fiyatlarının Nisan 

ayından bu yana istikrarlı bir düşüş hareketi içerisinde olduğu görülüyor. Ancak, ECB’nin 

faiz artırımları konusunda acele etmeyeceği ve piyasaları desteklemeye devam edeceğine 

yönelik söylemlerin büyük ölçüde fiyatlanmış oluğunu düşünüyoruz. Ayrıca, küresel 

jeopolitik risklerin ve ABD’de hızlanan enflasyon ve bunun karşısında çok da aceleci 

davranmak istemeyen FOMC üyelerinin de altında orta – uzun vadede yükseliş 

potansiyeli oluşturabileceği görüşündeyiz. Bu noktada altının düşüş eğiliminin 1220 

seviyeleri civarında doyuma ulaşacağını düşünmekle birlikte, fiyatlardaki mevcut yükseliş 

çabasının devam etmesini ve kısa vadede 1250 seviyesinin hedef haline gelmesini 

beklemekteyiz. Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1224,54 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1220 seviyesi 

destek, 1225 seviyesi ise direnç konumunda. 1225 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1230, 1220 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1216. 

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 2,837 -%0.3 %1.2 %5.1 -%1.2 %6.1

DAX 12,809 %1.8 %1.0 %3.7 -%4.0 -%0.8

FTSE 7,663 %0.1 -%0.3 %0.5 %0.0 -%0.3

Nikkei 22,713 %0.6 %0.1 %2.0 -%3.9 -%0.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 94,817 -%0.6 %0.8 -%1.2 -%21.4 -%17.8

Çin 2,882 -%0.3 %1.6 %2.2 -%19.2 -%13.1

Hindistan 36,985 %0.8 %2.1 %5.8 %3.4 %9.5

Endonezya 5,946 %0.3 %1.6 %3.0 -%10.5 -%6.2

Rusya 2,293 %0.4 %2.0 %1.8 -%0.1 %8.7

Brezilya 79,405 -%1.0 %2.5 %12.5 -%7.2 %3.9

Meksika 49,438 -%0.3 %1.4 %5.5 -%3.2 %0.2

Güney Afrika 56,743 %0.6 -%0.4 %2.5 -%7.9 -%4.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%1.2 -%5.7 -%23.7 %9.6 %10.0

EM VIX 17 %1.3 -%3.4 -%14.6 -%7.6 %7.6

MOVE 49 %2.0 %4.6 -%4.0 -%11.4 %5.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 4.8648 %1.9 %1.2 %5.4 %29.7 %28.1

Brezilya 3.7471 %1.5 -%2.2 -%1.4 %19.0 %13.3

Güney Afrika 13.2437 %1.0 -%2.2 -%2.2 %11.6 %7.0

Çin 6.7927 %0.3 %0.3 %3.2 %7.3 %4.4

Hindistan 68.665 -%0.2 -%0.6 %0.6 a.d. %7.5

Endonezya 14460 %0.0 -%0.1 %2.0 %8.6 %6.6

CDS *

Türkiye 311.2 -5.0 0.9 10.2 29.1 19.8

Brezilya 211.9 -7.5 -25.5 -17.2 30.3 52.4

Güney Afrika 176.6 -0.4 -10.6 -18.1 14.5 31.1

Endonezya 107.3 -2.5 -7.0 -19.4 27.2 26.6

Rusya 133.4 -1.7 -0.7 -6.3 19.7 36.6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18.3 0.6 0.6 1.4 6.4 6.6

Brezilya %11.1 0.1 -0.1 -0.8 1.4 a.d.

Hindistan %7.8 0.0 0.0 -0.1 a.d. 0.4

Endonezya %7.7 0.0 -0.1 0.0 1.5 1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.0 0.01 0.08 0.08 1.75 a.d.

Brezilya %5.5 0.04 -0.09 -0.47 0.80 0.92

Güney Afrika %5.2 0.00 0.00 -0.01 0.78 0.66

Endonezya %4.2 0.00 -0.03 -0.25 0.64 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 74.54 %0.8 %2.7 -%2.3 %5.7 %11.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 69.61 %0.4 %0.2 -%1.3 %5.2 %15.2

Altın - USD / oz 1225.7 -%0.5 %0.1 -%2.5 -%9.3 -%6.4

Gümüş - USD / t oz. 15.438 -%0.6 %0.6 -%5.0 -%11.5 -%10.0

Commodity Bureau Index 433.59 %0.1 %0.7 -%1.3 -%1.4 %0.3

* 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. 

 

 

 

 

 


