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Piyasa Yorumu 

Dün açılışta beklentilerin aksine ABD’de ki davada Hakan Atilla’nın 

suçlu bulunması kararı sonrasında piyasalarda reaksiyonun oldukça 

sınırlı kaldığı dikkat çekti. Ancak yine ikinci seansta gelen satışların 

etkisiyle BİST günü %0,5 aşağıda 115.491 seviyesinde kapadı. 

Satışlar ise özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaştı.   

Sabah saatlerinde kur tarafında yatay bir seyir olduğu görülüyor. 

Yurtdışı piyasalardaki gidişat global risk iştahı anlamında olumlu 

havanın devamını işaret ediyor. Petrol fiyatları tarafında ise 68 dolar 

seviyelerinde seyir TL varlıkları açısından olumsuz 

değerlendirilebilecek bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Bugün özellikle 

ABD’den gelecek istihdam verileri takip edilecek.  

ABD vadelilerindeki hafif olumlu hava ve gelişmekte olan ülke 

kurlarında devam eden güçlenme neticesinde bugün BİST-100 

tarafında hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz.  

 BIST-100 ortalama 8 milyar TL işlem hacme ulaştı. 115.000 üzerinde 

önemli bir el değişimi gerçekleşiyor. Bu yüksek hacim sonrasında 

gerçekleşecek yön orta ve uzun vadeli hareket kalıcı olacak. 115.000 

üzerinde bu yüksek hacimle satışlar karşılanırsa 120.000 direnci BIST 

zorlanmadan aşabilir ve 127.000 seviyelerine yönelim devam 

edebilir. 115.000 üzerinde tutunamaz ve 114.200 aşağı yönde 

kırması durumunda; 110.000/105.000 riski oluşur. 114.200 aşağı 

yönde kırılmadığı sürece BIST’e 120.000 üzerinde potansiyel 

korunacaktır. Bu yüzden yatay destek değil 114.200’ün stop seviyesi 

olarak takip edilmesini öneririz. BIST dün aşırı alım bölgesinden 

çıktığı için 115.000-116.750 bandında dengelenmesini bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Fransız mevkidaşı Macron ile 

görüşecek. 

▪ TCMB Aralık ayı Reel Efektif Kur Endeksi’ni 84,7 olarak açıkladı. 

▪ Haftalık yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri 

açıklanacak. 

Şirket Haberleri 

▪ Borsa İstanbul Aralık ayı yabancı işlemler verilerini açıkladı. 

▪ Aselsan 76.8 milyon avro tutarında sipariş aldı. 

▪ Migros Aralık ayında 19 mağaza açtı ve toplam mağaza sayısı 

1.898’e ulaştı. 

▪ Hafif araç pazarı Aralık ayında %4 yıllık daraldı. 

▪ Türk Hava Yolları 2018’de 11,8 milyar dolar satış geliri ve %23-

24 konsolide EBITDA marjı hedeflemektedir. 

▪ Türk Traktör Aralık ayı satış verilerini açıkladı. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

8 Ocak        Kasım Sanayi Üretim Endeksi

                    Aralık Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

9 Ocak        Hazine İhalesi (2 yıl)

11 Ocak      Haftalık Portföy Hareketleri (29 Aralık - 5 Ocak)

                    Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (29 Aralık - 5 Ocak)

12 Ocak      Kasım Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                   Ocak Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 115,491 -%0.5 %0.9

BIST-30 141,591 -%0.8 %0.4

Banka 170,572 -%1.0 %0.1

Sanayi 132,164 %0.3 %2.7

Hizmet 82,429 -%0.6 -%0.1

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 -%1.3 -%4.1

EUR/TL 4.53 -%0.5 -%2.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.14 -%0.9 -%3.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 230 224 201

Ortalama işlem hacmi * 2.55 2.08 1.82

* 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 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Fransız mevkidaşı Macron ile 

görüşecek 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın ilk ziyaretini Fransa’ya gerçekleştirecek. Söz konusu 

toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, terörle mücadele konularının gündeme 

gelmesi bekleniyor.  

• Erdoğan dün ayrıca AKP MKYK toplantısında faizlerin yüksek seviyesi 

konusundaki eleştirisini bir kez daha yinelerken, hükümetin bütün enstrümanları 

bu seviyeyi düşürmek için kullanması gerektiğini belirtti. Buna ek olarak AKP 

Kongresinin Mayıs öncesinde yapılabileceği sinyalini verdi.  

TCMB Aralık ayı Reel Efektif Kur Endeksi’ni 84,7 olarak açıkladı  

TCMB Aralık ayı Reel Efektif Kur Endeksi’ni (REKE) 84,7 olarak açıkladı. TCMB’nin geçmiş 

aylara ilişkin verilerde de önemli revizyonlar yaptığı görüldü. Özellikle Kasım ayı REKE 

değeri bir önceki seride 84,7 olarak açıklanmışken 84 seviyesine revize edildi. 

• Aralık ayı endeks değeri bir önceki aya göre %0,8 oranında sınırlı bir reel değer 

kazanımını işaret ediyor. 

• 2017 yılı sonu itibariyle bakıldığında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 

reel değer kaybı olduğu görüldü.  

 

Haftalık yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri 

açıklanacak 

TCMB, 22 – 29 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka 

istatistiklerini 14:30’da açıklayacak.   

• 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. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Borsa İstanbul Aralık ayı yabancı işlemler verilerini açıkladı. Aralık ayında yabancı 

yatırımcılar 180 milyon ABD doları tutarında hisse senedi aldılar. Böylelikle 2017 yılında 

yabancı yatırımcıların net alımları 1,8 milyar ABD doları olup, bu rakam 2016 yılında 614 

milyon ABD doları idi. En çok net alımların olduğu hisse senetleri: KRDMD (101 milyon 

ABD doları), THYAO (66 milyon ABD doları), PGSUS (39 milyon ABD doları), PETKM (37 

milyon ABD doları) ve SASA (36 milyon ABD doları) En çok net satımın olduğu hisse 

senetleri: TUPRS (36 milyon ABD doları), ASELS (33 milyon ABD doları), AKBNK (24 

milyon ABD doları), IPEKE (20 milyon ABD doları) ve SODA (17 milyon ABD doları). Banka 

hisse senetlerinde 59 milyon ABD doları tutarında net satış vardı. 

Otomotiv sektörü - ODD verilerine göre hafif araç pazarı Aralık’ta %4 azaldı ve 136 

bin adet seviyesinde gerçekleşti. Binek araç satışı %8 daralırken ve hafif ticari araç satışı 

%8 büyüdü. 2017 verilerine göre hafif araç satışları %3 daraldı (binek araç pazarı -%5, 

hafif ticari araç pazarı +%3) ve 956 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan veri bizim 

beklentimiz 970 bin adedin hafif altındadır. Şirketler bazında baktığımızda Tofaş ve Ford 

Otosan’ın 2017’de satışları %13 ve %1 büyürken, Doğuş Otomotiv’in satışları %13 daraldı. 

Son yayınlanan CEO röportajlarına göre hafif araç pazarının 2018’de 950 bin – 1 milyon 

adet bandında gerçekleşmesi bekleniyor ve beklenti yatay veya hafif büyümeye işaret 

ediyor. 2018 yılı için %2 daralma beklentimizi koruyoruz. Bugün açıklanan verinin 

etkisinin şirketler üzerinde sınırlı olacağını düşünüyoruz. Tofaş’ı 38,5 TL fiyattan 

beğenmeye devam ediyor ve ihracat hacimlerinde önümüzdeki dönemde beklenen 

iyileşmenin hisse performansına olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. 

Aselsan - BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 

Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında, SARP Uzaktan Komutalı Silah 

Sistemi tedarikine yönelik olarak toplam bedeli 76.812.000 Euro tutarında bir sözleşme 

imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018 yılı içinde tamamlanacaktır. 

Migros (AL, hedef fiyat 33TL) Aralık ayında 19 mağaza açtı ve toplam mağaza sayısı 

1.898’e ulaştı. Böylelikle 162 Kipa mağazasını dahil etmezsek net mağaza açılışı 131 oldu. 

Haberin değerlememize etkisi sınırlı olacaktır. 

Tofaş (AL, hedef fiyat 38,5 TL) CEO’su Cengiz Eroldu, yıl sonunda otomotiv pazarının 

950 bin- 1 milyon adet seviyesinde kapanacağını ve 2018’de benzer performansın 

gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Tofaş’ın satış büyümesinin pazar performansının 

üzerinde olmasını beklediklerini de ayrıca belirtti. Tacirler Yatırım olarak 2018’de Tofaş’ın 

yurtiçi satışlarının yatay gerçekleşmesini ve otomotiv pazarının %2 daralmasını 

bekliyoruz. 

Trakya Cam- Hükümet, İran’dan gelen ayna ithalatına yönelik korunma önlemini 

kaldırma kararı aldı. Ayna satışlarının Trakya Cam’ın toplam cirosundaki oranının %7 

seviyesinde olduğunu düşünürsek haberin yurtiçi faaliyetlere hafif olumsuz etkisi 

olacaktır. 

Türk Hava Yolları 2018 yılı beklentilerini açıkladı. Şirketten gelen açıklamada, şirketin 

2018 yılında  2018 yılında iç hatlarda 33 milyon; dış hatlarda 41 milyon olmak üzere 

toplam 74 milyon yolcu taşınması hedeflendiği bildirildi. Şirketin Kasım ayı itibariyle, 

yıllıklandırılmış toplam yolcu sayısı 67,6 milyon olarak gerçekleşmiş olup, yurtiçi ve 

yurtdışı hatlarda, sırasıyla 29,6 ve 38 milyon yolcu taşınmıştır. Türkiye'de %10, Orta 
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Doğu'da %9, Avrupa'da %6, Uzak Doğu'da %6, Amerika'da %4, Afrika'da %3 kapasite 

artışı gerçekleştirerek toplamda %5-%6 artışla yaklaşık 183 Milyar AKK seviyelerine 

ulaşılması planlanırken, yolcu doluluk oranının %79-%80 aralığında olması 

beklenmektedir. 2018 yılında %21 artış ile 1.3 milyon ton kargo taşınması 

hedeflenmektedir. Şirket, toplam yakıt tüketiminde %9 artış öngörürken, şirketin hedge 

dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 633 USD olması beklenmektedir. Yakıt 

hariç birim giderlerde %3-%5 arasında artış beklenmektedir. Şirket yönetimi yaklaşık 11,8 

milyar ABD doları tutarında satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Şirketin konsolide 

VAFÖKK marjının ise %23-%24 arasında olması hedeflenmektedir. Şirket’in 30 Eylül 2017 

itibariyle yıllıklandırılmış VAFÖKK marjı %26’dır. 

Türk Traktör (AL, hedef fiyat: 95 TL) Aralık ayı satış verilerini açıkladı. Toplam aylık 

satışlar, yurtiçi satışlardaki %20 büyümenin katkısıyla %10 yükseldi. İhracat ise %16 

daraldı. 2017 verileri toplamda %10 hacim büyümesine işaret etmektedir (yurtiçi %11 

yukarda, ihracat %5 aşağıda). 4Ç17 itibariyle ise toplam hacimler %7 büyüdü ve 

beklentimiz %1 büyümenin üzerinde gerçekleşti. 2017 tahminlerimizi yukarı revize 

edeceğiz. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Kısa vadeli bir toparlanmanın ardından düşüş hareketine devam etmekte olan dolar 

endeksi, yeniden 92 seviyesi altına inmiş durumda. Bununla birlikte USD/TRY paritesinin 

de 3,75 seviyesi altına gerilediğini görmekteyiz. Küresel risk iştahının gelişen ülke 

piyasaları açısından destekleyici kalmaya devam etmesi ve Hakan Atilla davası 

sonucunun TL varlıkları üzerinde somut ve kalıcı bir etki yaratmamış olması da, kurdaki 

düşüşü besleyen önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Kurdaki kısa vadeli gidişat 

açısından bugün Türkiye saatiyle 16:30’da açıklanacak olan ABD Aralık ayı istihdam 

verileri oldukça önemli olacak. Bugünkü veri akışı içerisinde bir süredir olduğu gibi en 

çok dikkat edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda bir artış gerçekleştiği 

olacak. Tarım dışı istihdam artışı beklendiği üzere 195,000 seviyesi civarında gelerek bir 

önceki döneme göre zayıf bir artışı işaret etse dahi, ortalama saatlik ücretlerdeki artışın 

beklentiler dahilinde (%0,3) gelmesi durumunda global anlamda dolar “pozitif” bir 

fiyatlama oluşabilir. Böyle bir durumda, dolar endeksinin yeniden 92 seviyesi üzerine 

yükselmesi ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması beklenebilir. USDTRY paritesinin ise 

3,80 seviyesi ve üzerini hedef aldığı görülebilir. Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin 

beklentilerin (%0,3) altında gerçekleşmesi durumunda ise dolar endeksinin 91.75 seviyesi 

altına indiği ve USDTRY paritesindeki paritesinin ise 3,72 seviyesine doğru gerilemeyi 

sürdürdüğü görülebilir. Orta vadeli görünümde ise kurun 3,70 – 3,75 aralığında bir dip 

oluşumu gerçekleştirmesi ve yurt içi yerleşiklerin döviz talebindeki yükselişle birlikte kısa 

vadede yeniden 3,80 – 3,90 aralığına dönmesini beklemekteyiz. Kurdaki teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7496 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,7535 seviyesi direnç, 3,7465 seviyesi ise destek konumunda. 

3,7535 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,7700, 

3,7465 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,7385. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki zayıflamanın ve eurodaki güçlü seyrin sürmesi ile birlikte paritedeki 

yükseliş eğilimini korunmakta oluğunu görüyoruz. Dolar endeksindeki ve EURUSD 

paritesinde kısa vadeli görünüm açısından bugün ABD’den gelecek olan istihdam verileri 

oldukça önemli olacak. Bugünkü veri akışı içerisinde bir süredir olduğu gibi en çok dikkat 

edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda bir artış gerçekleştiği olacak. 

Tarım dışı istihdam artışı beklendiği üzere 195,000 seviyesi civarında gelerek bir önceki 

döneme göre zayıf bir artışı işaret etse dahi, ortalama saatlik ücretlerdeki artışın 

beklentiler dahilinde (%0,3) gelmesi durumunda global anlamda dolar “pozitif” bir 

fiyatlama oluşabilir. Böyle bir durumda, dolar endeksinin yeniden 92 seviyesi üzerine 

yükselerek bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması ve EURUSD paritesinin 1,1980 – 1,20 

bandına doğru gerilemesi beklenebilir. Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin beklentilerin 

(%0,3) altında gerçekleşmesi durumunda ise dolar endeksinin 91.75 seviyesi altına indiği 

ve EURUSD paritesinin ise 1,21 seviyesi üzerini hedef aldığı görülebilir. Avrupa Merkez 

Bankasının piyasadaki “parasal genişlemenin süreceği” algısından rahatsızlık duyması ve 

banka üyelerinin parasal genişlemeyi bitirecekleri tarihe kara verme yönündeki adımları 

eurodaki yükselişi hızlandıran en temel faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada 

paritedeki yükseliş potansiyelinin devam ettiğini düşünmekle birlikte, EURUSD 

paritesindeki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2073 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,2060 seviyesi destek, 1,21 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,21 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1,2132, 1,2060 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1,2017. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksi, kısa vadeli toparlanma hareketinin ardından dün itibariyle düşüşüne 

kaldığı yerden devam ederek yeniden 92 seviyesi altına geriledi. Dolar endeksindeki 

gerilemenin devam etmesi ile birlikte atın fiyatlarının da yeniden 1320 seviyesi üzerine 

yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Dolar endeksindeki ve altındaki kısa vadeli görünüm 

açısından bugün ABD’den gelecek olan istihdam verileri oldukça önemli olacak. Bugünkü 

veri akışı içerisinde bir süredir olduğu gibi en çok dikkat edilecek unsur saatlik ortalama 

kazançlarda ne oranda bir artış gerçekleştiği olacak. Tarım dışı istihdam artışı beklendiği 

üzere 195,000 seviyesi civarında gelerek bir önceki döneme göre zayıf bir artışı işaret 

etse dahi, ortalama saatlik ücretlerdeki artışın beklentiler dahilinde (%0,3) gelmesi 

durumunda global anlamda dolar “pozitif” bir fiyatlama oluşabilir. Böyle bir durumda, 

dolar endeksinin yeniden 92 seviyesi üzerine yükselerek bu seviye üzerinde kalıcılık 

sağlaması ve altın fiyatlarının ise 1310 seviyesine doğru gerileme kaydetmesi 

beklenebilir. Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin beklentilerin (%0,3) altında 

gerçekleşmesi durumunda ise dolar endeksinin 91.75 seviyesi altına indiği ve altın 

fiyatlarının 1325 seviyesine kadar yükseldiği görülebilir. Altın fiyatlarının bir süre 1300 – 

1325 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlemesini ve 1300 seviyesi üzerindeki 

konumunu sağlamlaştırmasını bekliyoruz. 1325 seviyesinin aşılması durumunda ise 

altının önümüzdeki dönemlerde 1350 seviyesini hedef alabileceği görüşündeyiz. 

Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1321,42 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1320 seviyesi destek 1325 seviyesi ise 

direnç konumunda. 1325 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1330, 1320 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1317,07. 

 

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 2,724 %0.4 %1.5 %3.6 %12.0 %1.9

DAX 13,168 %1.5 %0.7 %0.9 %5.7 %1.9

FTSE 7,696 %0.3 %1.0 %5.0 %4.5 %0.1

Nikkei 23,506 %0.6 %3.3 %4.5 %17.7 %3.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 115,491 -%0.5 %3.0 %8.7 %14.6 %0.1

Çin 3,386 %0.2 %3.0 %2.7 %5.8 %2.6

Hindistan 33,970 %0.5 %0.2 %4.1 %9.3 %0.2

Endonezya 6,292 %0.1 -%0.2 %5.0 %8.1 -%0.9

Rusya 2,198 %2.1 %4.8 %4.0 %14.4 %4.2

Brezilya 78,647 %0.8 %3.9 %8.4 %24.5 %2.9

Meksika 49,745 -%0.1 %2.2 %4.8 -%1.1 %0.8

Güney Afrika 59,477 -%0.3 %1.1 %0.8 %13.3 %0.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 9 %0.8 -%9.4 -%21.1 a.d. -%34.3

EM VIX 16 %1.0 %3.1 -%16.0 a.d. -%28.2

MOVE 47 -%0.5 %2.6 -%2.8 a.d. -%33.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7481 -%0.9 -%0.7 -%3.3 %5.3 %6.4

Brezilya 3.2308 -%0.2 -%2.5 -%0.4 -%2.4 -%0.6

Güney Afrika 12.3039 -%0.5 -%0.4 -%9.0 -%6.8 -%10.5

Çin 6.4935 -%0.1 -%0.6 -%1.9 -%4.5 -%6.5

Hindistan 63.41 -%0.2 -%1.0 -%1.5 -%2.1 -%6.6

Endonezya 13424 -%0.4 -%1.0 -%0.8 %0.4 -%0.4

CDS *

Türkiye 160.5 -1.6 -4.0 -26.1 -18.2 -1.7

Brezilya 148.6 -4.6 -9.4 -4.7 -56.2 -12.1

Güney Afrika 150.5 -4.8 -1.7 -16.6 -23.8 a.d.

Endonezya 83.5 -1.6 -0.3 -8.4 -16.8 -1.7

Rusya 117.0 -1.6 -9.0 -2.4 -35.9 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.8 0.0 2.0 -0.3 1.1 0.4

Brezilya %10.3 -0.1 -0.1 0.1 -0.4 a.d.

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

Hindistan %7.3 0.0 -0.1 0.3 0.8 0.8

Endonezya %6.2 -0.1 -0.2 -0.3 -0.7 -1.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.5 -0.03 -0.11 -0.16 a.d. -1.03

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.15 -0.09 -0.37

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

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 68.07 %0.3 %2.0 %9.0 %37.2 %19.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 62.01 %0.6 %3.6 %7.9 a.d. %15.4

Altın - USD / oz 1321.6 %0.2 %1.9 %3.7 a.d. %14.8

Gümüş - USD / t oz. 17.269 %0.0 %2.0 %6.0 a.d. %8.0

Commodity Bureau Index 436.56 %0.3 %1.0 %1.4 a.d. %3.2

* 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: 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. 

 

 


