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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün akşam açıklanan ABD’nin yaptırım kararının gündemin ana 

maddesi olacağını ve gelecek haber akışının önemli olduğunu 

düşünüyoruz. 

Veri takviminde, yurtiçinde önemli bir veri açıklaması 

bulunmazken, yurtdışında 15:30’da ABD’de açıklanacak olan 

Dayanıklı Mal Siparişleri takip edilecek. Bu sabah itibariyle, 

Uzakdoğu Asya piyasalarında – özellikle Çin piyasasında ABD’nin 

gümrük vergisi artırımı ile ilgili haberlere bağlı olarak satıcılı seyir 

olduğunu görüyoruz. GOÜ para birimlerinde ise yatay bir seyir 

izlenirken, ABD vadeli işlemleri satıcılı seyretmektedir. Bütün bu 

gelişmeler ışığında Borsa İstanbul’da satıcılı başlangıç olmasını 

bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak baktığımızda ise, BİST-100 endeksinde 

97.000/97.400 direnç bölgesini gün boyunca zorladık ve 

97.200’den kapanış gerçekleştirdik. 97.000/97.400 bugünde direnç 

görevini görmesini bekliyoruz. 96.000 üzerinde yeniden satışlar 

karşılanabilir. 95.300 desteği kırılması durumunda ise tepki 

hareketi sona erer ve düşen trend etkileri egemen olur. 96.000-

97.400 bandında ilk etapta dalgalanma bu dalgalanma 

sonuncunda ise ya düşen trendin kırılmasını ya da tepki 

hareketinin bitmesini bekliyoruz. Yardımcı göstergelere 

baktığımızda da trend göstergesi pozitif bölgeyi kesmeye 

başlamış görünüyor.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ ABD’den Türkiye hakkında yaptırım açıklaması   

▪ Bugün saat 14:30’da 20 – 27 Temmuz haftasına ilişkin yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak.  

▪ PMI Temmuz ayında ihracat siparişlerindeki iyileşme ile yükseldi. 

▪ İTO İstanbul enflasyonunun açıklanması sonrasında TÜFE 

beklentimizi aylık %0,85'te koruyoruz. 

▪ Ticaret Bakanlığı Temmuz ayı geçici dış ticaret verileri açıklandı. 

Şirket Haberleri 

▪ ALARK – Kaynarca-Tuzla metro hattı projesi ile ilgili 

güncelleme 

▪ FROTO, ISCTR, LOGO – 2Ç18 mali tablolarını açıkladı. 

▪ ODAS - Çan-2 termik santrali Bakanlık Kabulü yapıldı. 

▪ TKFEN – Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

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

3 Ağustos      Temmuz TÜFE verileri

6 Ağustos      Temmuz Reel Efektif Kur Endeksi

                        Hazine İhalesi (10 ay)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 97,211 %0.3 %1.9

BIST-30 119,908 %0.4 %2.3

Banka 118,442 -%0.7 %0.5

Sanayi 122,153 %1.8 %3.0

Hizmet 73,199 %0.0 %2.7

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 21.06 20.78 20.22

10 yıllık bono faizi 18.59 18.81 17.72

Kur

USD/TL 4.92 %1.4 %7.9

EUR/TL 5.75 %1.3 %8.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.34 %1.4 %8.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 159 159 171

Ortalama işlem hacmi * 1.74 2.02 1.98

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.0x 6.2x

PD/DD 1.36x 1.05x 0.93x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.53x 0.47x

FD/Satışlar 1.43x 1.11x 0.99x

FD/FAVÖK 7.8x 6.5x 5.8x

Kar büyümesi %48.9 %10.0 %14.4

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.1 %14.4

Temettü verimi %2.7 %4.4 %5.1

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 

ABD’den Türkiye hakkında yaptırım açıklaması   
ABD Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı 

Papaz Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit 

Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ABD'nin yaptırım getireceğini açıkladı.ABD 

kanunlarına göre yaptırım listesine alınan kişilerin ABD'deki muhtemel mal varlıkları 

dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurması da yasaklanıyor. 

• Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye 

ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararının şiddetle protesto edildiği bildirildi. Dışişleri 

Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu 

saldırgan tutumun karşılığının gecikmeksizin aynıyla verileceğini belirtti. 

Bugün saat 14:30’da 20 – 27 Temmuz haftasına ilişkin yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak  

13 – 20 Temmuz haftasında yılbaşından bu yana hisse senedi piyasasında görülen toplam 

yabancı çıkışı 1,26 milyar dolara yükselirken, bono piyasasında (repo işlemleri hariç) 

görülen toplam yabancı girişi 553 milyon dolara geriledi.  

• Sözkonusu haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1 milyar dolar arttı.   

PMI Temmuz ayında ihracat siparişlerindeki iyileşme ile yükseldi  

İSO/Markit PMI Temmuz ayında 46,8’den 49’a yükselirken, 50 sınırının altında kalmaya 

devam ederek ekonomideki yavaşlamanın devam ettiğinin altını çizdi. 

• PMI verisi ile birlikte yayınlan açıklama notunda, Temmuz ayında görülen bu yükselişin 

ihracat siparişleri ve istihdam artışından kaynaklandığı belirtildi. Ancak üretim, yeni 

siparişler ve satış fiyatları yavaşlamaya devam ediyor. 

• Temmuz PMI verisinden de yola çıkarak ihracatın, Türk lirasının rekabetçi gücü ve 

küresel ekonomik aktivitedeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha iyi bir 

performans sergilemesi beklenebilir. 

• PMI verisinin yanı sıra yine bugün açıklanan Temmuz BloombergHT tüketici güven 

endeksi ise 79,6’dan 83,4’e yükseldi. Ancak, tüketim eğilimi endeksinde, enflasyon 

endişeleri ve  TL’deki değer kaybının etkisi ile 57,6’ya bir gerileme söz konusu. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

İTO enflasyonunun sonrasında TÜFE beklentimizi  koruyoruz  

İTO İstanbul enflasyonundaki gıda kalemi ile TÜİK tarafından yayınlanan gıda enflasyonu 

arasında anlamlı bir korelasyon bulunuyor. Ancak Temmuz ayında İstanbul gıda fiyatları ve 

TÜİK gıda fiyatları arasındaki korelasyonun %38 ile yüksek bir seviyede oluşmadığı dikkat 

çekiyor.  

• Bu çerçevede İstanbul gıda fiyat artışı (%0,69) Temmuz ayı uzun vadeli ortalamasının 

(%0,5) üzerinde gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. 

• İTO İstanbul enflasyonu verisi sonrasında Temmuz TÜFE beklentimizi %0,85 

seviyesinde koruyoruz. Piyasa beklentisi %0,9.  Verinin beklentilerimiz dahilinde 

gerçekleşmesi durumunda yıllık TÜFE %15,4’ten %16,2’ye yükseliyor olacak.  

Ticaret Bakanlığı Temmuz ayı geçici dış ticaret verileri açıklandı   

Ticaret Bakanlığının yayınladığı geçici dış ticaret verilerine göre Temmuz ayında ihracat yıllık 

bazda %11,84 artışla 14,1 milyar dolar olurken, ithalat %6,43 azalarak 20,1 milyar dolara indi.  

• Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre %0,33 artarak 34 milyar 215 milyon 

dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %70,1’e yükseldi. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Temmuz_iSO_Markit_PMI_Endeksi.pdf
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Şirket Haberleri 

Alarko Holding – Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin %50 hisseye sahip 

olduğu Ortak Girişimin (Ortak Girişim), 14.04.2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile 

"Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve 

İşletmeye Alma İşleri" projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı 

Sistem Müdürlüğü'ne karşı taahhüt ettiği 1.613.815.000 TL (KDV hariç) sözleşme bedelli 

projenin İşveren İdare tarafından iptal edildiği 02.01.2018 tarihinde yapılan açıklama ile 

kamuoyuna duyurulmuştu. İşveren İdare tarafından gönderilen yazıda, söz konusu 

projenin Ortak Girişimin yükleniminde devam etmesine karar verildiğini Şirkete bildirildi. 

Ford Otosan - 2Ç18 sonuçlarını 486.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 463.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %34 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %12 arttı. Net satışlar 8,190 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,928 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 2Ç18'de 761 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %60 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 634 

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

167 baz puan artarak %9,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %36 artarak 

2,753 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,454 milyon TL (2Ç17: 745 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5,0 (2Ç17: 

%3,5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.7 F/K çarpanından ve 9.6 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Ayrıca, şirket yönetimi yurtiçi satış beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, ihracat 

beklentisini yükseltti. 

 

İş Bankası - 2Ç18 sonuçlarını 1.528 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı çeyreksel bazda %15 gerilemeyi ve yıllık bazda %23 artışı ifade etmekte olup, 

beklentimiz olan 1.428 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.437 milyon TL’nin üzerinde 

gerçekleşti. İş Bankası’nın 2Ç18 sonuçlarında güçlü ana bankacılık gelirleri olduğunu ve 

bunun iyi yönetilen kredi/mevduat makasından ve TÜFE endeksli menkul kıymetlerden 

elde edilen gelirlerin arttığını görüyoruz. Öte yandan, İş Bankası’nın takipteki krediler 

oranının %2,3’den %2,7’ye yükseldi ve net toplam risk maliyetlerinin 2Ç18’de 182 baz 

puan (1Ç18’de 68 baz puan) olarak gerçekleşti. Ayrıca, İş Bankası 2Ç18’de 150 milyon TL 

serbest karşılık ayırdı. 

 

Ford Otosan - 2018 Beklentileri

x 000 adet Eski Yeni

Toplam sektör büyüklüğü 950 - 1,000 780 - 830

Ford Otosan

Perakende satış adedi 110 - 120K 85 - 95K

İhracat adedi 305 - 315K 320 - 330K

Toptan satış adedi 415 - 435K 410 - 430K

Üretim adedi 385 - 395K 385 - 395K

Yatırım tutarı €210-230 milyon € €190-210 milyon €

Kaynak: Ford Otosan
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Logo Yazılım - 2Ç18 sonuçlarını 17.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 13,3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %30 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 azaldı. Net satışlar 72 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 büyüdü. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 71 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Yurtiçi ciro, yıllık bazda, %10 artarken, Totalsoft’un cirosu, yıllık bazda, %26 artış kaydetti. 

Şirket, 2Ç18'de 26 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %15 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 24 

milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Yurtiçi operasyonların FAVÖK’ü %2 gerilerken, 

Totalsoft’un FAVÖK’ü 3,1 milyon TL olarak kaydedildi ve bu değer 2Ç17’de -0.2 milyon TL 

idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 18 baz puan artarak %36,5 

oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 gerileyerek 16 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 32 milyon TL (2Ç17: 18 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %11,3 (2Ç17: %7,5) olarak 

kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 15.0 F/K çarpanından ve 10.3 FD/FAVÖK 

çarpanından işlem görmektedir.  

Odaş – Şirketten gelen açıklamada 340 MWm/ 330 MWe kurulu güce sahip olan Çan-2 

Yerli Kömür Termik Santralinin Bakanlık Kabulü dün itibariyle yapıldı ve santral ticari 

faaliyet geçti.  

Tekfen Holding- Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisine göre, şirketin 

net satışları, yıllık bazda %50 artış kaydederek 2.564 milyon TL, FAVÖK’ün, yıllık bazda 

%61 artış kaydederek 281 milyon TL olması beklenmekte olup, şirketin 2Ç18 net karının 

252 milyon TL olması ve yıllık bazda %13 artması beklenmektedir.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devam ediyor olması gerekçesiyle ABD, İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı aldı. ABD 

Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından alınan 

karara göre bakanlar Gül ve Soylu ABD’deki mal varlıklarına el konulması öngörülüyor. 

Bu kararla, ABD vatandaşlarının Gül ve Soylu ile ticaret yapması da yasaklanmış oldu. 

Kararın açıklanmasının ardından Türk lirası dolar karşısında rekor düşük seviyeye geriledi 

ve USDTRY paritesi 5,01 seviyesi üzerini test etti. Türkiye 5y CDS primi ise sert bir şekilde 

yükselerek 334 seviyesi üzerine çıktı. Bunun yanı sıra, FOMC dün sona eren toplantısı 

sonucunda beklendiği üzere faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmezken, toplantı 

metninde de önemli bir değişikliğe gidilmediği görüldü. Bununla birlikte, Fed toplantı 

kararının açıklanmasının ardından dolar endeksindeki tepkinin oldukça sınırlı olduğunu 

gördük. Endeks, kararın ardından 94,50 – 94,65 seviyeleri arasındaki seyrine devam etti.  

Bu sabah saatleri itibariyle USDTRY paritesi 4,98’li seviyelerden işlem görüyor. Bu 

noktada, TL varlıklarına yönelik negatif fiyatlamanın devam edeceğini düşünmekteyiz. Bu 

nedenle kurun, dünkü sert yükseliş hareketinin ardından bir süre sakin bir seyir 

izlemesini, ancak daha sonra yeniden 5 seviyesi üzerini hedef almasını bekliyoruz. 

USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 4,98 seviyesi civarında işlem görüyor. 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 

Dün akşam saatlerinde açıklanan Fed toplantı kararı sonucunda Baka beklendiği üzere 

faizlerde değişikliğe gitmezken, toplantı metninde de piyasada hareketlilik yaratacak 

denli önemli bir değişikliğe gidilmediğini gördük. Fed toplantı kararının açıklanmasının 

ardından dolar endeksindeki tepkinin oldukça sınırlı olduğunu gördük. Endeks, kararın 

ardından 94,50 – 94,65 seviyeleri arasındaki seyrine devam etti.  EURUSD paritesi de dün 

gün içerisinde 1,1655 – 1,1665 seviyeleri arasında yatay bir seyir izlemesinin ardından, 

Asya seansında kısmi satış baskılarına maruz kalarak 1,1650 seviyesine hafif bir gerileme 

kaydetti. Aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğimiz üzere EURUSD paritesi bu sabah 

saatleri itibariyle kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında hareket ediyor. Bu noktada 

paritenin kanal bünyesindeki yükselişini sürdürmesini beklemekle birlikte, paritenin 

kanalı aşağı yönlü kırma ihtimalini düşük görüyoruz. Bu noktada paritenin kısa vadede, 

kanalın alt çizgisine denk gelen 1,1640 desteği altına gerilemesini beklememekteyiz. 

Paritenin kısa vadede 1,1640 seviyesi üzerinde tutunmasını ve 1,17 seviyesine doğru 

yükselişe geçmesini bekliyoruz. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 1,1650 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 

Altın fiyatları 1220 seviyesi civarındaki dalgalı seyrine devam ediyor. Dün akşam 

saatlerinde açıklanan Fed toplantı kararı sonucunda Baka beklendiği üzere faizlerde 

değişikliğe gitmezken, toplantı metninde de piyasada hareketlilik yaratacak denli önemli 

bir değişikliğe gidilmediğini gördük. Fed toplantı kararının açıklanmasının ardından dolar 

endeksindeki tepkinin oldukça sınırlı olduğunu gördük. Endeks, kararın ardından 94,50 – 

94,65 seviyeleri arasındaki seyrine devam etti. Altının ise 1215 – 1220 seviyeleri arasında 

dalgalandığını gördük. Altının bu sabah saatleri itibariyle 1220 seviyesinin hemen 

üzerinde hareket ettiğini görmekteyiz. Bu noktada altın fiyatlarındaki mevcut satıcılı 

seyrin 1200 – 1220 aralığında doyum noktasına ulaşacağını ve altının bu seviyelerden 

yönünü yukarı çevirerek düşüş eğilimini sonlandırabileceğini düşünüyoruz.  Dolayısı 

altındaki mevcut seviyelerin kısa – orta vadeli alım fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. 

Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1220,44 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 2,813 -%0.1 -%1.1 %3.2 %1.9 %5.2

DAX 12,737 -%0.5 %1.3 %4.1 -%0.4 -%1.4

FTSE 7,653 -%1.2 -%0.1 %1.4 %2.8 -%0.5

Nikkei 22,747 -%1.2 -%0.5 %3.0 -%3.5 -%1.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 97,211 %0.3 %1.9 %0.5 -%17.7 -%15.7

Çin 2,825 -%2.5 -%4.4 -%0.7 -%20.4 -%16.7

Hindistan 37,522 -%0.7 %0.7 %5.6 %6.2 %9.4

Endonezya 6,033 -%0.2 %1.3 %4.8 -%9.1 -%5.2

Rusya 2,315 -%0.3 %1.4 -%0.2 %1.5 %9.7

Brezilya 79,302 %0.1 -%1.1 %8.9 -%5.6 %3.8

Meksika 49,449 -%0.5 -%0.3 %6.0 -%1.9 %0.2

Güney Afrika 57,400 -%0.1 %1.8 %0.4 -%2.1 -%3.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %2.5 %7.0 -%18.3 -%2.4 %19.1

EM VIX 18 %0.7 %3.9 -%13.7 -%10.1 %10.3

MOVE 48 %4.0 %0.2 -%5.4 -%16.3 %3.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 4.9946 %1.6 %4.6 %8.7 %33.8 %31.5

Brezilya 3.7503 -%0.2 %1.6 -%3.3 %18.3 %13.4

Güney Afrika 13.2207 -%0.4 %0.9 -%3.7 %11.5 %6.8

Çin 6.823 %0.1 %0.8 %3.1 %8.3 %4.9

Hindistan 68.4312 -%0.2 -%0.5 -%0.1 %6.9 %7.1

Endonezya 14440 %0.1 -%0.1 %0.8 %7.6 %6.4

CDS *

Türkiye 333.4 12.0 5.2 16.6 33.9 16.7

Brezilya 216.3 2.8 -6.0 -51.2 26.6 45.1

Güney Afrika 186.8 5.4 4.4 -39.0 19.7 24.7

Endonezya 111.5 0.7 1.1 -26.4 23.6 25.4

Rusya 133.1 1.5 -3.5 -6.1 28.7 34.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18.6 -0.2 0.9 1.8 6.9 6.9

Brezilya %11.3 0.1 0.4 -0.4 1.6 a.d.

Hindistan %7.7 -0.1 -0.1 -0.2 0.1 0.4

Endonezya %7.7 0.0 0.0 -0.1 1.5 1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.3 0.07 0.24 0.43 1.94 a.d.

Brezilya %5.5 0.07 0.09 -0.47 0.76 0.97

Güney Afrika %5.2 0.00 0.00 -0.01 0.78 0.66

Endonezya %4.3 0.02 0.09 -0.16 0.64 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 72.39 -%2.5 -%2.1 -%8.9 %3.9 %8.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 67.66 -%1.6 -%2.4 -%8.8 %2.8 %12.0

Altın - USD / oz 1217.9 -%0.5 -%1.1 -%2.9 -%9.4 -%7.0

Gümüş - USD / t oz. 15.452 -%0.7 -%0.5 -%4.0 -%9.9 -%9.9

Commodity Bureau Index 429.28 -%0.9 -%0.8 -%2.2 -%3.2 -%0.7

* 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. 

 

 

 

 

 


