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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün alımların oldukça yoğun olduğu BİST günü %2,6 yukarıda 

113.024 seviyesinden kapadı. Bankacılık sektöründeki alımların yine 

ön planda olduğu görüldü. Burada özellikle Başbakan Yıldırım’ın 

KGF’nin sistemden kalmaya devam ederek, rotatif hale 

gelebileceğine ilişkin söyleminin etkili olduğu söylenebilir. 

Uluslararası piyasalar tarafında algının olumlu olmaya devam etmesi 

BİST tarafını da olumlu etkilemeye devam ediyor. 

Gün içerisinde yurtiçi taraftan önemli bir veri akışı olmazken 

yurtdışında ABD’de yeni FED Başkanı adayları arasında ön plana 

çıkan Powell’ın 15:30’daki konuşması takip edilecek. Buna ek olarak 

oy verme yetkisi olan NY FED Başkanı Dudley’in de konuşması 

olduğu görülüyor. Türkiye saatiyle 22.00’de ise ABD Başkanı 

Trump’ın yeni Fed Başkanını açıklaması bekleniyor. Bugün için 

bakıldığında ABD vadelileri tarafında görünümün hafif aşağıda 

olduğu görülüyor. Kur tarafında ise görünüm yatay olduğu ve 

USD/TL’nin 3,80 üzerinde kalmaya devam ettiği, Sepet/TL tarafında 

da 4,123 gibi yüksek bir yerde devam edildiği dikkat çekiyor. Bu 

çerçevede dünkü güçlü alım hareketinin sonrasında bugün daha 

yatay bir açılış bekliyoruz.  

BIST 100 dün 110.500’deki TL bazında tarihi zirvesini kırdı ve dolar 

bazlı direnç seviyelerine kadar yükseldi. 29.700 cent (113.150) 

seviyesindeki yatay direncin önemle takip edilmesi gerekiyor. Bu 

yatay direncin de kırılması durumunda yükselişin daha da hız 

kazanması 30.150 cente (114.700) devamı beklenebilir.  29.450 cent 

(112.000) ise geri çekilmelerde en önemli desteğimiz. 112.000 

kırılması durumunda dün yaşanan yükselişi geri verebilir ve 

110.500’e kadar geri dönebiliriz. Bugüne 113.150 direnci zorlayarak 

başlamasını ve kırılması durumunda ise dünkü güçlenmenin devamı 

ile 114.700’e kadar yükseliş beklenebilir. 112.000 ise geri 

çekilmelerde destek olarak izlenebilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ İSO/Markit Eklim ayı PMI endeksi 52,8 olarak açıklandı. 

▪ TCMB Başkanı Çetinkaya “sıkı duruş” söylemini devam ettirdi.  

▪ Başbakan Yıldırım KGF’nin rotatif hale getirileceğini belirtti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anadolu Efes, Logo Yazılım ve Tofaş 3Ç17 sonuçlarını bugün 

açıklayacak. 

▪ Coca-Cola İçecek, 3Ç17’de 241 milyon TL net kâr açıkladı. 

▪ Emlak Konut GYO – 2,5 milyon payı piyasadan satın aldı. 

▪ Şekerbank – 3Ç17 sonuçlarını 25 milyon TL net kar ile açıkladı. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

2 Kasım        Haftalık Portföy Hareketleri (20 - 27 Ekim)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

3 Kasım        Ekim TÜFE verileri

                     S&P Türkiye Gözden Geçirme Kararı

6 Kasım        Ekim Reel Efektir Kur Endeksi

7 Kasım        Ekim Hazine Nakit Bütçe verileri

8 Kasım        Eylül Sanayi Üretim Endeksi

13 Kasım      Eylül Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     Kasım Beklenti Anketi

14 Kasım      Hazine İhaleleri (2yıl, 10yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 113,024 %2.6 %4.3

BIST-30 138,996 %2.9 %4.6

Banka 177,210 %3.4 %4.8

Sanayi 127,467 %1.6 %3.4

Hizmet 76,654 %3.1 %4.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.96 11.96

2 yıllık bono faizi 12.82 12.80 12.58

10 yıllık bono faizi 11.84 11.83 11.70

Kur

USD/TL 3.81 %2.1 %7.2

EUR/TL 4.43 %0.9 %5.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.12 %1.5 %6.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 222 219 219

Ortalama işlem hacmi * 2.55 1.91 1.77

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.2x 8.2x

PD/DD 1.10x 1.38x 1.24x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.89x 0.79x

FD/Satışlar 1.32x 1.50x 1.34x

FD/FAVÖK 7.9x 8.2x 7.4x

Kar büyümesi %13.5 %45.3 %12.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.2 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.6 %4.1

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kasım 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

İSO/Markit Eklim ayı PMI endeksi 52,8 olarak açıklandı 

İSO/Markit PMI Endeksi Ekim ayında 52,8 olarak gerçekleşirken, bir önceki aya göre (53,5)  

gerileme kaydetti. Söz konusu gerilemenin ikinci aya taşındığını belirtmek gerekir. PMI 

endeksi Ağustos ayında 55 seviyesinin üzerine çıkmayı başarmıştı. PMI son 8 aydır 50 

seviyesinin üzerinde kalarak aktivitede bir canlılık olduğu işaretini de vermeye devam ediyor.  

• İSO/Markit raporuna bakıldığında belirten unsurlardan birinin firmaların artan 

üretimi karşılamak için kapasitelerini genişlettiğinin olduğu dikkat çekiyor 

• Diğer taraftan alt kalemlerin enflasyonist baskının artışını da işaret ettiği görülüyor.  

TCMB Başkanı Çetinkaya “sıkı duruş” söylemini devam ettirdi 

TCMB Başkanı Çetinkaya dün yılın dördüncü çeyrek dönemli enflasyon raporunu açıkladı. 

Ardından da bir soru cevap seansı gerçekleştirildi. TCMB beklendiği üzere 2017 ve 2018 

yılı enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar gerçekleştirdi. Buna göre 2017 yılı 

enflasyon tahmini %8,5’dan %9,8’e çekildi. En son açıklanan Orta Vadeli Ekonomik 

program içerisinde enflasyonun %9,5 olarak açıklandığı görülmüştü. Aradaki ufak çaplı 

farkın TL’nin son dönemdeki değer kaybı devam ettirmesi olduğunu tahmin ediyoruz. 

2018 yılı için ise enflasyon tahmini 0,6 yüzde puan artırılırken %7’ye çekildi.  

• Enflasyon revizyonlarında önemli olan faktörlerin kur geçişkenliği ve ekonomik 

aktivitedeki artış olduğu belirtildi.  

• Çetinkaya ayrıca Ekim ve Kasım ayı enflasyonuna ilişkin olarak da sinyal verirken, 

söz konusu aylardaki yıllık enflasyonun beklentilerin bir miktar üzerinde 

gerçekleşme riskini işaret etti. Yarın açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileri 

çerçevesinde aylık TÜFE artışını %1,85 olarak bekliyoruz. Söz konusu beklentimiz 

piyasa beklentisi olan %1,7’nin üzerinde bir yeri işaret ediyor. Beklentimiz 

çerçevesinde gelen bir enflasyon rakamı olması durumunda yıllık enflasyonun 

%11,2’den %11,65’e çıkmasını bekliyoruz. Mevcut dinamikler ve TCMB başkanı 

Çetinkaya’nın da açıklamaları çerçevesinde 2017 yılsonu enflasyon tahminimizi 

%10,3’e revize ediyoruz. 2018 yılı TÜFE beklentimiz ise %8,6. 

• 2018 yılı enflasyon tahmin patikası içerisinde çekirdek enflasyon göstergelerinin 

manşet enflasyondaki iyileşmeyi gecikmeli olarak takip edebileceğini ve bu 

noktanın TCMB tarafında dan yakından seyredileceği belirtildi.  

• Çetinkaya söylemlerin sıkı duruşun daha uzun süre daha devam edebileceği 

vurgusunu yinelerken, mevcut noktada da para politikasının enflasyondaki 

kötüleşmenin önünü kesebilecek nitelikte bir yerde olduğunu belirtti.   

Başbakan Yıldırım KGF’nin rotatif hale getirileceğini belirtti 

Başbakan Yıldırım KGF’nin bundan sonra sürekli olarak piyasaya kaynak temininin etmeye 

devam edeceğini belirtti. En son olarak Eylül ayından yayınladığımız Makro Görünüm 

raporumuzda, KGF kapsamında verilen 250 milyar TL’lik limitin 2020 yılına kadar geçerliliğini 

devam ettirmesi söz konusu olabileceğini belirtmiştik. Diğer bir deyişle, her yıl kredi itfası 

karşılığında, bankacılık sektörünün bu limitten boşalan kısmı tekrar KGF kapsamında 

kullandırma imkanı söz konusu olabileceğini belirtmiştik. Başbakan’ın açıklamaları sonrasında 

Hazine’den konuya ilişkin herhangi resmi bir açıklamanın yapılmadığını görüyoruz.  

• Bu durumun, 2018 büyümesi üzerinde ek bir ivme sağlaması ve özellikle 

kredilerdeki trend büyüme üzerinde olabilecek aşağı yönlü bir baskıyı 

hafifletmesi beklenebilir. Diğer taraftan enflasyon dinamikleri açısından da 

TCMB’nin elini para politikası adımları çerçevesinde zorlaştırabilir.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Efes (AL, hedef fiyat 26TL) bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler 

Yatırım beklentisi 271 milyon TL, konsensus 222 milyon TL net kârdır. 

 

Coca Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46TL) - 3Ç17 sonuçlarını 241 milyon TL net kar ile 

açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 214 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde, 232 

milyon TL Tacirler Yatırım beklentisine yakındır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %56 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 arttı. Net satışlar 2,750 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Yurtiçi 

satışlardaki %16 büyüme ve yurtdışı satışlardaki %29 büyüme konsolide bazda ciro 

artışını destekledi. Şirket, 3Ç17'de 517 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %24 artış gösterdi. Açıklanan net satış ve FAVÖK 

rakamları beklentimize paraleldir. Net işletme sermayesi ise 492 milyon TL (3Ç16: 646 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.0 (3Ç16: 

%9.3) olarak kaydedildi. Şirket yıl sonu beklentilerini korumaya devam ediyor. Bilindiği 

üzere şirket 2017’de orta tek haneli hacim büyümesi, hacim büyümesinin üzerinde ciro 

büyümesi, yatay veya 2016 verisinin hafif üzerinde FAVÖK marjı bekliyor.  

Emlak Konut GYO-  Şirket 2,5 milyon adet EKGYO hissesini 2.64-2,70TL fiyat aralığından 

satın aldığını açıkladı. Şirket tarafından satın alınan payların toplam 

adedi 122.579.862 paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %3,23 seviyesine 

ulaştı. 

Logo Yazılım bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak.  

Şekerbank –3Ç17 sonuçlarını 25 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

çeyreksel bazda %6 ve yıllık bazda %25 gerilemeyi işaret etmektedir. Çeyreksel bazda 

azalan gelirler ve yatay kalan provizyon giderleri net kardaki gerilemenin ana 

sebepleridir. Bankanın kredileri, çeyrek bazında %5 büyüdü ve büyümede YP kredi artışı 

önemli rol oynadı. Net faiz marjı 94 baz puan geriledi. Bunun altında yatan sebepler, 

daralan çekirdek spreadler ve menkul kıymetleri portföyünden elde edilen gelirlerdeki 

azalmadır. Net faiz gelirleri ise %7 azaldı. Aktif kalitesi göreceli olarak zayıf gerçekleşti. 

Takibe dönüşen kredilerin toplam kredilere oranı %5.5 olarak kaydedildi ve çeyreksel 

bazda 14 baz puan gerileme düştü. Spefisik risk maliyetleri 247 baz puan olarak 

kaydedilirken, brüt risk maliyetleri 240 baz puan olarak gerçekleşti. Bankanın özsermaye 

karlılığı %4 olarak gerçekleşti ve çeyreksel bazda yatay kaldı. 

Tofaş (TUT, hedef fiyat 33TL) bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım 

beklentisi 252 milyon TL, konsensus 256 milyon TL net kârdır. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün alımların oldukça yoğun olduğu BİST günü %2,6 yukarıda 113.024 seviyesinden 

kapadı. Bankacılık sektöründeki alımların yine ön planda olduğu görüldü. Burada 

özellikle Başbakan Yıldırım’ın KGF’nin sistemden kalmaya devam ederek, rotatif hale 

gelebileceğine ilişkin söyleminin etkili olduğu söylenebilir. Uluslararası piyasalar tarafında 

algının olumlu olmaya devam etmesi BİST tarafını da olumlu etkilemeye devam ediyor. 

Gün içerisinde yurtiçi taraftan önemli bir veri akışı olmazken yurtdışında ABD’de yeni FED 

Başkanı adayları arasında ön plana çıkan Powell’ın 15:30’daki konuşması takip edilecek. 

Buna ek olarak oy verme yetkisi olan NY FED Başkanı Dudley’in de konuşması olduğu 

görülüyor. Türkiye saatiyle 22.00’de ise ABD Başkanı Trump’ın yeni Fed Başkanını 

açıklaması bekleniyor.  

Bugün için bakıldığında ABD vadelileri tarafında görünümün hafif aşağıda olduğu 

görülüyor. Kur tarafında ise görünüm yatay olduğu ve USD/TL’nin 3,80 üzerinde kalmaya 

devam ettiği, Sepet/TL tarafında da 4,123 gibi yüksek bir yerde devam edildiği dikkat 

çekiyor. Bu çerçevede dünkü güçlü alım hareketinin sonrasında bugün daha yatay bir 

açılış bekliyoruz.  

BIST 100 dün 110.500’deki TL bazında tarihi zirvesini kırdı ve dolar bazlı direnç 

seviyelerine kadar yükseldi. 29.700 cent (113.150) seviyesindeki yatay direncin önemle 

takip edilmesi gerekiyor. Bu yatay direncin de kırılması durumunda yükselişin daha da hız 

kazanması 30.150 cente (114.700) devamı beklenebilir.  29.450 cent (112.000) ise geri 

çekilmelerde en önemli desteğimiz. 112.000 kırılması durumunda dün yaşanan yükselişi 

geri verebilir ve 110.500’e kadar geri dönebiliriz. Bugüne 113.150 direnci zorlayarak 

başlamasını ve kırılması durumunda ise dünkü güçlenmenin devamı ile 114.700’e kadar 

yükseliş beklenebilir. 112.000 ise geri çekilmelerde destek olarak izlenebilir. 

  

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

USDTRY paritesi, dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC bildirisinin şahin ifadeler 

içeriyor olması ile birlikte 3,82 seviyesi üzerini test etmiş olsa da, kurun bu sabah saatleri 

itibariyle kısmen geri çekilmiş olduğunu görüyoruz. Dolar endeksi, gerek yeni Fed 

başkanın beklendiği kadar şahin bir isim olmayacağı yönünde çıkan haberler, gerekse de 

ABD seçimlerine ilişkin Rusya soruşturtmasının devam ediyor olmasının yarattığı endişeli 

hava ile birlikte 95 seviyesi altındaki seyrini sürdürüyor. Teknik göstergeler ve temel 

konjonktür dolar endeksindeki mevcut düşüşün 20 haftalık hareketli ortalamasına denk 

gelen 93,85 seviyesine doğru devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Bununla birlikte 

kurun kısa vadede bir süre 3,75 – 3,82 seviyeleri arasında dalgalanmasını bekleyebiliriz. 

Ancak kısa vadede 3,82 üzerine bir hareket görmeyi beklememekle birlikte 3,82 seviyesi 

üzerinde tutunulamaması durumunda 3,70 – 3,73 bandına doğru devam etmesini 

beklemekteyiz. Bugün yeni Fed başkan adayının belli olması bekleniyor. Donald Trump’ın 

yeni Fed başkanını Türkiye saatiyle bugün 22:00’da yapması bekleniyor. Kurdaki teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8029 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8155 seviyesi direnç, 3,80 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,8155 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,8290, 3,80 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 3,7880. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

FOMC dün sona eren toplantısının ardından beklendiği üzere faizlerde bir değişikliğe 

gitmezken, ekonomik görünüme ilişkin söylemini şahinleştirdi. Fed, ekonominin “sağlam 

bir hızda” genişlemekte olduğunu kaydederek, önceki söylemi olan “ılımlı” büyüme 

görünümünü iyileştirildiğini açık bir şekilde işaret etti. Fed'in büyüme değerlendirmesini 

bu şekilde yükseltmesi, FOMC'nin Aralık ayında faiz artırımına hazırlandığını işaret etti. 

Toplantı sonrasında EURUSD paritesinde gerileme gözlemlense de, dolar endeksindeki 

yükseliş hareketlerinin sınırlı kalıyor olması paritenin yeni işlem gününe yükseliş 

başlamasına neden oldu. Dolar endeksi, gerek yeni Fed başkanın beklendiği kadar şahin 

bir isim olmayacağı yönünde çıkan haberler, gerekse de ABD seçimlerine ilişkin Rusya 

soruşturtmasının devam ediyor olmasının yarattığı endişeli hava ile birlikte 95 seviyesi 

altındaki seyrini sürdürüyor. Bununla birlikte EURUSD paritesinin bir süre 1,15 – 1,1650 

seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlemesini beklemekteyiz. Bu sabah saatleri itibariyle 

1,1652 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1640 seviyesi destek, 

1,1711 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1711 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1758, 1,1640 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1600. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki analizimizde, kısa vadeli düşüş kanalını aşağı yönlü kırmış olan altının eski 

kanal sınırının hemen üzerinde hareket ettiğini belirtmiş, altın fiyatlarının eski kanal 

sınırından yönünü yukarı çevirmesini ve yükseliş eğilimini sürdürerek kısa vadede 1280 

seviyesi üzerini hedeflemesini beklediğimizi ifade etmiştik. Eski kanalının sırından dün 

itibariyle yönünü yukarı çeviren altın fiyatları, öngördüğümüz üzere 1280 seviyesine 

doğru yükselişe geçti. Bu sabah saatleri itibariyle 1278’li seviyelerde hareket eden altın, 

fiyatlarının mevcut yükselişini 128 seviyesi üzerine doğru taşıyabileceğini görüşündeyiz. 

Bugün, yeni Fed başkanının belli olması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın söz 

konusu açıklamayı Türkiye saatiyle 22:00’da yapması bekleniyor. Trump’ın yapacağı 

açıklama dolar endeksi ve altın fiyatlarındaki görünüm açısından önemli olacak. Bu sabah 

saatleri itibariyle 1278,55 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. 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kasım 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,579 %0.2 %0.9 %2.0 %7.9 %15.2

DAX 13,466 %1.8 %3.5 %4.4 %7.7 %17.3

FTSE 7,488 -%0.1 %0.5 %0.7 %3.3 %4.8

Nikkei 22,420 %0.1 %3.2 %10.0 %15.4 %17.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 113,024 %2.6 %4.3 %8.7 %19.8 %44.6

Çin 3,396 -%0.6 -%0.9 %0.8 %7.4 %8.8

Hindistan 33,600 %0.1 %1.4 %7.5 %12.4 %26.3

Endonezya 6,038 %0.4 %1.1 %2.5 %6.8 %14.5

Rusya 2,083 %0.9 %1.6 %0.3 %2.8 -%6.7

Brezilya 73,824 -%0.7 -%3.7 -%0.7 %10.6 %22.6

Meksika 48,334 -%0.6 -%1.1 -%4.3 -%2.5 %5.9

Güney Afrika 59,514 %0.9 %2.4 %6.7 %10.4 %17.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %0.2 -%9.2 %7.9 %0.9 -%27.4

EM VIX 16 -%3.4 -%5.3 %0.7 %11.3 -%26.2

MOVE 50 -%2.4 -%12.9 -%8.3 -%15.9 -%30.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.813 %0.6 %1.2 %6.9 %7.3 %8.2

Brezilya 3.2667 -%0.1 %1.0 %3.6 a.d. %0.5

Güney Afrika 14.0651 -%0.4 %0.1 %3.4 %4.9 %2.4

Çin 6.602 -%0.5 -%0.6 a.d. a.d. -%4.9

Hindistan 64.5975 -%0.2 -%0.5 a.d. a.d. -%4.9

Endonezya 13580 %0.1 %0.0 %0.3 a.d. %0.8

CDS *

Türkiye 188.6 2.9 3.3 -0.9 -28.5 -10.4

Brezilya 171.2 -0.7 -2.6 -18.5 -9.8 -0.5

Güney Afrika 184.4 -0.6 2.1 1.1 a.d. a.d.

Endonezya 92.6 -1.0 1.1 -11.0 -15.6 -4.6

Rusya 129.3 -0.4 -1.1 -6.4 8.3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.8 0.0 2.1 0.9 a.d. 0.4

Brezilya %10.0 0.1 0.4 0.3 a.d. a.d.

Güney Afrika %9.0 -0.1 -0.1 0.4 a.d. 0.1

Hindistan %6.9 0.0 0.1 a.d. a.d. 0.4

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 0.05 0.86 0.32 a.d. -0.53

Brezilya %4.7 -0.01 -0.03 0.27 0.02 -0.81

Güney Afrika %4.9 -0.08 0.27 0.19 0.18 -0.03

Endonezya %3.5 0.02 -0.05 0.01 a.d. -0.81

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 60.49 -%1.4 %3.5 %7.8 %17.4 %6.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 54.3 -%0.1 %4.1 %7.4 %11.2 %1.1

Altın - USD / oz 1277.3 %0.5 %0.1 %0.4 %1.7 %10.9

Gümüş - USD / t oz. 17.176 %2.9 %1.5 %3.1 %2.4 %7.4

Commodity Bureau Index 428.81 %0.3 -%0.3 %0.5 %0.4 %1.4

* 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. 

 

 


