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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün özellikle ikinci seansta yoğunlaşan satışlar ile beraber BİST-100 

günü %1,25 aşağıda 116.052 puandan kapadı. BİST gelişmekte olan ülke 

piyasalarına göre olumsuz ayrışma gösterdi.  

Bununla beraber dün hayal kırıklığı yaratan ve beklentilerin üzerinde 

gelen enflasyon verileri sabah saatlerinde bir satış baskısı yaratmış ancak 

sonrasında toparlanma gelmişti. Akşam saatlerinde ise seans sonrasında 

ABD’de yürütülen dava sonucunda Hakan Atilla’nın 6 suçtan 5’inde suçlu 

bulunması ve bunun yanısıra FOMC toplantı tutanaklarının enflasyon 

konusunda nispeten daha umutlu bir resim çizmesi dolayısıyla özellikle 

kur tarafında bir miktar değer kaybı görüldü. Bu çerçevede sabah 

saatlerinde USD/TL’nin ufak çaplı bir değer kaybı ile 3,78 seviyelerinde 

seyrettiği görülüyor. 

Gün içerisinde özellikle ABD’den gelecek veriler seyredilecek. Bunun yanı 

sıra ABD’deki dava sonucunda Türkiye-ABD ilişkileri konusunda ne 

yönde bir gelişme olacağı yakından takip ediliyor olunacak. ABD’de işlem 

gören Türkiye ETF’lerinde %1,8 oranında kayıpların yaşanması sonrasında 

bu sabah satıcılı bir açılış bekliyoruz.  

BIST-100 dün 8.6 milyar TL işlem hacmi ile geriledik, önceki gün 8 

milyar TL ile yükselmiştik. Bu kadar yüksek işlem hacimleri zirvede ve 

aynı zamanda yeni bantlara geçişlerde görülür. Burada yeni geçişten 

kastımız 115.000 üzerinde orta uzun vadeli bir hareket başlamış 

olabilir. O yüzden 115.100 altında kapanışlar stop-losstur. Gün 

içerisinde önemli ilk desteğimiz ise 115.700 olacaktır. Eğer 115.000 

kalıp işlem hacmi bu şekilde yüksek kalmaya devam ederse kısa 

vadeli yaşadığımız ralli içerisinde 120.000 seviyelerine denk gelen 

ana dirençler zorlanabilir. Bugünkü ara direnç noktamız 116.750 ve 

dünkü zirve seviyemiz olan 118.400 olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Aralık TÜFE aylık artışı, %0,45 olan kurum beklentimiz ve %0,6 olan 

piyasa beklentisinin üzerinde gelerek %0,69 olarak gerçekleşti ve 

2017 yıl sonu enflasyonu %11,92 seviyesinde oluştu. 

▪ Reel Efektif Kur Endeksi, haftalık yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri açıklanacak. 

Şirket Raporu 

▪ Bizim Toptan – Toparlanma dönemi başladı. 

Şirket Haberleri 

▪ BİM, Iran’da potansiyel yatırım sürecini askıya aldığını açıkladı. 

▪ Doğuş Otomotiv, şirketin %35 ve %30’unu elinde bulunduran 

ortakları Doğuş Holding ve Doğuş Araştırma Geliştirme  ve 

Müşavirlik’in birleşme kararının ertelendiğini açıkladı. 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

4 Ocak         Haftalık Portföy Hareketleri (22 - 29 Aralık)

                    Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (22 - 29 Aralık)

                    Aralık Reel Efektif Kur Endeksi

                    Aralık Ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu

8 Ocak        Kasım Sanayi Üretim Endeksi

                    Aralık Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

9 Ocak        Hazine İhalesi (2 yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 116,052 -%1.3 %3.5

BIST-30 142,741 -%1.5 %3.6

Banka 172,371 -%1.5 %4.4

Sanayi 131,711 -%0.3 %4.0

Hizmet 82,952 -%1.5 %2.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.75 12.75 12.75

2 yıllık bono faizi 13.36 13.40 13.40

10 yıllık bono faizi 11.68 11.67 11.95

Kur

USD/TL 3.76 -%1.5 -%4.3

EUR/TL 4.53 -%0.3 -%3.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.14 -%0.9 -%3.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 230 219 198

Ortalama işlem hacmi * 2.47 1.86 1.77

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.7x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.28x 1.14x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.78x 0.69x

FD/Satışlar 1.32x 1.34x 1.22x

FD/FAVÖK 7.9x 7.5x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %61.2 %11.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.5

Temettü verimi %2.9 %3.9 %4.1

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 

TÜFE Aralık ayında da hayal kırıklığı yarattı 

Aralık TÜFE aylık artışı, %0,45 olan kurum beklentimiz ve %0,6 olan piyasa beklentisinin 

üzerinde gelerek %0,69 olarak gerçekleşti ve 2017 yıl sonu enflasyonu %11,92 seviyesinde 

oluştu. 2018 TÜFE artışı tahminiz %9 seviyesinde. 

• Canlı ekonomik aktivite ile hız kazanmış bir kur geçişkenliği ve işlenmemiş gıda 

fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yükselişin temel sebeplerini oluşturdu. 

• Enflasyon ana trendinin %13,3’lük artış ile bir önceki aya göre önemli bir değişme 

kaydetmediğini görüyoruz.   

• 18 Ocak’ta gerçekleşecek olan PPK toplantısı ve 30 Ocak’ta açıklanacak olan Çeyrek 

Dönemlik Enflasyon Raporu’nu yakından takip edeceğiz.  Enflasyonun 1Ç18’de 

kademeli bir geri çekilme içerisinde olacağı beklentisi ile birlikte; küresel risk 

iştahının destekleyici olmaya ve TL’nin görece güçlü seyretmeye devam etmesi 

durumunda, TCMB kısa vadeli faiz oranlarında değişikliğe gitmeyebilir. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Reel Efektif Kur Endeksi, haftalık yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri açıklanacak  

Saat 14:30’da Aralık ayı Reel Efektif Kur Endeksi verisi açıkanacak. Kasım endeks değeri 

84,73 olarak gerçekleşmişti.Söz konusu seviye 2003 seviyesinden beri en düşük yeri 

işaret ediyor.  

• Aralık ayında TL eşit ağırlıklandırılmış sepet değeri karşısında ortalamada %0,34 

nominal değer kazanımı yaşadı. 

• Hesaplamalarımız çerçevesinde reel olarak endeks değerinin 85,4 seviyelerinde 

olmasını bekliyoruz. 

• Beklentilerimiz doğrultusunda bir gerçekleşme olması durumunda REKE 2017 

yılını, bir önceki yıl sonuna göre %7,4 reel kaybı ile kapatacak. 

Ayrıca saat 14:30’da 22 – 29 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistiklerini karşılıyor olacağız.  

• Yılbaşından bu yana hisse senedinde net yabancı girişi 3,2 milyar dolar, bono 

piyasasında (repo işlemleri hariç) 6,8 milyar dolar. 

• TCMB brüt döviz rezervleri: 88,7 milyar dolar (22 Aralık)  

• Bankalardaki toplam YP mevduatlar: 201,9 milyar dolar (22 Aralık) -- yerleşik döviz 

mevduatlarında 15-22 Aralık haftasında parite etkisinden arındırılmış 

hesaplamalarda 2 milyar dolar artış yaşanmıştı. Kur tarafında aşağı yönlü 

hareketlerin alım fırsatı olarak değerlendirildiği dikkat çekiyor.  

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Aralik_Enflasyon_Verileri.pdf
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Şirket Raporu 

Bizim Toptan – Toparlanma dönemi başladı 

Bizim Toptan önümüzdeki dönemde artan büyüme ve iyileşen marjdan 

olumlu etkilenecek. Satılan ürünlere ve müşteri tabanına ilişkin yeniden 

yapılandırmanın 3Ç17 itibariyle sona ermesi büyümenin eski hızına 

dönmesini sağlayacak. Enflasyonun olumlu katkısı ve mağaza açılışlarındaki 

devamlılığı göz önüne alarak orta-çift-haneli ciro büyümesi ve marj artışının 

2018’de kârlılıkta önemli iyileşmeye neden olacağını düşünüyoruz. Hedef 

fiyatı 8,2 TL’den 7,7 TL’ye düşürürken, düşük yükseliş potansiyeli ve pahalı 

çarpanlar nedeniyle TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. Beklentilerimizden daha 

hızlı operasyonel toparlanma tahminlerimizde yukarı revizyona neden 

olabilir. Ayrıca 2018’de temettü ödemesi öngörmüyoruz.  

Yeniden yapılandırmanın katkısı 4Ç17 ve 2018’de görülecek – 4Ç16’dan beri 

faaliyetlerde gerçekleşen geçiş döneminde Bizim Toptan’ın 2017’de toplamda 13 

mağaza açacağını ve büyük toptancı müşterilerini yedi ana mağazada 

toplayacağını öngördük. Ek olarak yıl başından bu yana düşük marjlı toptan 

müşteri satışlarının ciro oranı %32’den %27’ye (9A17) geriledi. Horeca, bireysel, 

kurumsal ve SEC market satışlarının payı ise toplamda %30’dan %36’ya yükseldi. 

Bizim Toptan’ın 3Ç17 itibariyle yeniden yapılandırma sürecinin etkilerinden 

sıyrıldığını dikkate alarak 4Ç17 ve 2018’de orta-çift-haneli ciro büyümelerin 

mümkün olacağını düşünüyoruz. Ayrıca 2018’de FAVÖK’ün 110 baz puan marj 

iyileşmesinin de katkısıyla ikiye katlanacağını öngörüyoruz. Düşük baz sonrası 

metrekare bazında cirodaki iyileşme ve yüksek marjlı müşteri kategorilerindeki 

hızlı büyüme marj iyileşmesine katkı sağlıyor. 

Tahminlerde aşağı revizyonlar yaptık – Bizim Toptan’ın yıl başından bu yana 

beklentimizin altında FAVÖK ve operasyonel olmayan net gelir gerçekleştirmesi 

nedeniyle 2017 tahminlerimizi aşağı revize ettik. Bilindiği üzere satışların yaklaşık 

%70’i kredi kartıyla yapılmaktadır ve faktoring işlemlerindeki artıştan dolayı 

alacak gün sayısı yıl başından bu yana 9 gün gerilemiştir. Aynı dönemde nakit 

döngüsü, stok gün sayısı azalması ve mal alımlarının uygun koşullarda 

gerçekleşmesi nedeniyle 18 gün azaldı. Böylelikle nakit döngüsü beklentilerini 

revize ederken, finansal gider tahminlerimizi artırdık. Finansal giderlerdeki artış 

kısmen artan faiz geliriyle dengelendi. Sonuç olarak 2018 ve 2019 net satış ve 

FAVÖK tahminlerimizde önemli değişiklik olmamasına rağmen, net kâr 

beklentilerini aşağı revize ettik.  

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

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

BİM (TUT, hedef fiyat 76TL), Iran’da potansiyel yatırım sürecini askıya aldığını açıkladı. 

Şirket, yatırım öncesi değerlendirme sürecinde olduğundan haberin değerlememize 

etkisi olmayacaktır. İran’daki son gelişmeler ışığında BİM’in bu kararı almasının sürpriz 

olmadığını düşünüyoruz.  

Doğuş Otomotiv (TUT, hedef fiyat: 9.0 TL), şirketin %35 ve %30’unu elinde 

bulunduran ortakları Doğuş Holding ve Doğuş Araştırma Geliştirme  ve Müşavirlik’in 

birleşme kararının ertelendiğini açıkladı. Karar sonrası Doğuş Holding’in ortaklık 

yapısında değişiklik olmayacağı için haberi nötr olarak değerlendiriyoruz 

Net Holding, Karadağ’ın Budva kentinde bulunan Merit Casino Avala’nın faaliyetlerine 

son vermeye karar verdiğini ancak aynı kentte bulunan Merit Splendid Casino Royale’in 

kapasitesinin iki katına çıkarılacağı açıkladı. Avala’daki maddi duran varlıklar Splendid 

Casino Royale’e devredilecek. Şirket 2017 yılsonu hedeflerine ulaşıldığını açıkladı. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün sabah saatleri itibariyle yükselişe geçen ve kayıplarının bir kısmını telafi etmeye 

başlayan dolar endeksi, akşam saatlerinde açıklanan FOMC tutanakları ile birlikte 

yükselişini hızlandırdı. Dün akşam Türkiye saatiyle 22:00’da açıklanan tutanaklarda 

üyelerin büyük çoğunluğunun, ABD enflasyonunun Fed’in %2’lik hedefine doğru 

yükseleceğine yönelik iyimser beklentilerini korudukları görüldü. Yalnızca birkaç üyenin 

enflasyon konusunda endişeli bir tutum içerisinde bulunduğunu görüyoruz. FOMC 

üyelerinin büyük çoğunluğunun ABD ekonomisine yönelik iyimser bir tavır sergilemiş 

olmaları ile birlikte dolar endeksi, tutanakların açıklanmasının ardından kayıplarının bir 

kısmını geri alarak 92,20 seviyesi üzerine yerleşti. Dolar endeksindeki yükselişin etkisi ile 

birlikte dün 3,7870 seviyesi üzerine yükselen USDTRY paritesinde, Hakan Atila’nın 

ABD’deki davada 6 suçtan 5’inde suçlu bulunmuş olması da etkili oldu. Dünkü yükseliş 

hareketi ile birlikte Fibonacci %38,2 düzeltme bölgesi üzerinde tutunmuş olan kur, bu 

sabah saatleri itibariyle 3,78 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Dolar endeksindeki 

toparlanmanın devam edeceği ve Türk lirasının bugün içerisinde zayıf bir seyir 

izleyeceğine yönelik beklentilerimiz ile birlikte, kurun kısa vadede 3,7980 – 3,80 bölgesini 

hedef almasını beklemekteyiz. Bugün ABD cephesinden gelecek olan ve ayrın 

açıklanacak olan ve piyasalar tarafından Tarım Dışı İstihdam verisinin öncü göstergesi 

olarak kabul edilen ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam verisini yakından izliyor 

olacağız. Ayrıca bugün, yine ABD cephesinden gelecek olan Aralık ayı Hizmet & Bileşik 

PMI Endeksi verileri de takip edilecek. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 3,7840 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 

3,7880 seviyesi direnç, 3,7800 seviyesi ise destek konumunda. 3,7880 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,80, 3,7800 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,7700. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

1,2080 üzerini test ettikten sonra 1,21 seviyesine ulaşmakta başarısız olan EURUSD 

paritesi, dolar endeksinde dün görülen toparlanmanın etkisi ile birlikte kazançlarının bir 

kısmını geri verdi. Dolar endeksi dün sabah saatlerinde yönünü yukarı çevirerek, günlük 

bültenimizde öngördüğümüz geri çekilme hareketine başlamış ve kazançlarının bir kısmı 

geri vermişti. Paritedeki bu kar realizasyonu hareketinin, Fed’in 12 -13 Aralık’ta 

gerçekleştirdiği ve sonucunda 25 bp’lık faiz artırım kararı aldığı toplantısının 

tutanaklarının açıklanmasının ardından hızlanarak devam ettiği görüldü. Tutanaklarda 

üyelerin büyük çoğunluğunun, ABD enflasyonunun Fed’in %2’lik hedefine doğru 

yükseleceğine yönelik iyimser beklentilerini korudukları görüldü. FOMC üyelerinin büyük 

çoğunluğunun ABD ekonomisine yönelik iyimser bir tavır sergilemiş olmaları ile birlikte 

dolar endeksi, tutanakların açıklanmasının ardından kayıplarının bir kısmını geri alarak 

92,20 seviyesi üzerine yerleşti. Dolar endeksindeki yükselişin etkisi ile birlikte EURUSD 

paritesinin de 1,20 seviyesine doğru hızla geri çekildiğini gördük. Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,20 seviyesi civarında dalgalanan EURUSD paritesinin bugün içerisinde zayıf 

seyrini sürdürmesi ve 1,20 seviyesi altını hedef alması beklenebilir. Bugün içerisinde 

Almanya, ABD ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan Hizmet & Bileşik PMI Endeksi 

verilerinin yanı sıra, ABD cephesinden gelecek olan ve ayrın açıklanacak olan ve piyasalar 

tarafından Tarım Dışı İstihdam verisinin öncü göstergesi olarak kabul edilen ADP Özel 

Sektör Tarım Dışı İstihdam verisini yakından izliyor olacağız. Teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2015 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,1984 seviyesi destek, 1,2017 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,2017 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2060, 

1,1984 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,1960. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

1320 seviyesi üzerini test etmesinin ardından bu seviye üzerinde tutunamayarak geri 

çekilen altın fiyatları, dün dolar endeksinde görülen yükselişin ve piyasadaki kar 

realizasyonlarının etkisi ile birlikte hızlı bir düşüş kaydetti. Dolar endeksi dün sabah 

saatlerinde yönünü yukarı çevirerek, günlük bültenimizde öngördüğümüz geri çekilme 

hareketine başlamış ve kazançlarının bir kısmı geri vermişti. Dün akşam Türkiye saatiyle 

22:00’da açıklanan tutanaklarda üyelerin büyük çoğunluğunun, ABD enflasyonunun 

Fed’in %2’lik hedefine doğru yükseleceğine yönelik iyimser beklentilerini korudukları 

görüldü. Yalnızca birkaç üyenin enflasyon konusunda endişeli bir tutum içerisinde 

bulunduğunu görüyoruz. FOMC üyelerinin büyük çoğunluğunun ABD ekonomisine 

yönelik iyimser bir tavır sergilemiş olmaları ile birlikte dolar endeksi, tutanakların 

açıklanmasının ardından kayıplarının bir kısmını geri alarak 92,20 seviyesi üzerine yerleşti. 

Dolar endeksindeki yükselişin ve piyasadaki kar realizasyonlarının etkisi ile birlikte 1320 

seviyesi üzerinden 1305’lere kadar geri çekilen altın fiyatları, bu sabah saatleri itibariyle 

zayıf görünümünü koruyor. Altın fiyatlarının kısa vadede düşüş eğilimini korumasın ve 

düşüşünü 1300 seviyesine doğru devam ettirmesini bekliyoruz. 1300 seviyesine önemli 

bir teknik destek söz konusu. Altın fiyatları bu seviyenin altına inemezse, düşüş hareketi 

1300 seviyesi civarında durulabilir. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1308,20 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1305 

seviyesi destek 1310 seviyesi ise direnç konumunda. 1310 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1314,34, 1305 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1302,76. 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,713 %0.6 %1.2 %2.8 %11.7 %1.5

DAX 12,978 %0.8 -%0.7 -%0.6 %4.4 %0.5

FTSE 7,671 %0.3 %1.0 %4.5 %4.3 -%0.2

Nikkei 22,765 %2.6 %1.8 %2.3 %16.6 %2.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 116,052 -%1.3 %3.6 %10.3 %14.7 %0.6

Çin 3,369 %0.4 %3.3 %2.2 %6.3 %2.3

Hindistan 33,793 %0.4 %0.2 %3.2 %8.7 -%0.4

Endonezya 6,251 -%0.1 -%0.5 %4.1 %6.4 -%1.8

Rusya 2,153 %2.0 %2.3 %1.6 %12.3 %2.0

Brezilya 77,995 %0.1 %3.7 %6.7 %23.3 %2.1

Meksika 49,782 -%0.5 %2.7 %5.6 -%0.5 %0.9

Güney Afrika 59,630 -%0.2 %1.4 %0.0 %14.6 %0.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 9 -%6.3 -%12.6 -%21.7 -%18.4 -%34.8

EM VIX 16 -%4.6 %8.6 -%16.8 -%0.3 -%28.9

MOVE 48 -%3.2 -%0.3 -%2.4 -%13.8 -%33.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7818 %0.4 -%0.9 -%2.4 %6.3 %7.3

Brezilya 3.2385 -%0.7 -%2.4 -%0.2 -%1.9 -%0.4

Güney Afrika 12.3663 -%0.7 %0.8 -%8.5 -%6.4 -%10.0

Çin 6.503 %0.2 -%0.8 -%1.8 -%4.4 -%6.4

Hindistan 63.535 %0.1 -%1.0 -%1.3 -%2.1 -%6.5

Endonezya 13478 -%0.3 -%0.6 -%0.4 %0.8 %0.0

CDS *

Türkiye 162.1 0.7 -7.0 -23.7 -15.7 4.5

Brezilya 153.3 -3.8 -6.0 -4.3 -51.9 -1.7

Güney Afrika 155.3 -1.9 -2.8 -13.6 -20.6 a.d.

Endonezya 85.1 -0.2 -1.3 -7.3 -15.1 -1.2

Rusya 118.6 1.1 -0.8 -11.7 -34.5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.8 0.1 2.0 -0.3 1.2 0.4

Brezilya %9.8 -0.5 -0.6 -0.5 -0.8 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.4 -0.7 0.2 -0.2

Hindistan %7.3 -0.1 0.1 0.2 0.8 0.8

Endonezya %6.3 0.0 -0.1 -0.3 -0.6 -1.7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.5 -0.06 -0.09 -0.14 -0.40 -1.00

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.15 -0.08 -0.37

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67.84 %1.9 %2.1 %8.6 %36.6 %19.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 61.63 %2.1 %3.3 %7.2 %30.9 %14.7

Altın - USD / oz 1318.5 %0.2 %2.4 %3.5 %8.1 %14.5

Gümüş - USD / t oz. 17.267 %0.4 %3.9 %6.0 %7.7 %8.0

Commodity Bureau Index 435.27 %0.4 %0.8 %1.1 -%2.9 %2.9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ocak 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 

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

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

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

(0 216) 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. 

 

 


