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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün özellikle Türkiye-ABD arasındaki diplomatik çözüm 

arayışlarının hız kazanmasının BİST tarafındaki olumlu 

yansımalarını gördük. Bu çerçevede BİST-100 dün günü %2,1 

yukarıda 96.161 seviyesinden kapadı. Pazartesi günü önemli satış 

baskısı altında olan bankacılık hisselerinin daha olumlu havanın 

etkisiyle dün kayıplarını telafi ettikleri görüldü.  

Bugün özelinde veri takviminin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı 

tarafında oldukça hafif olduğu dikkat çekiyor. Yurtiçinde gözlerin 

ABD-Türkiye ilişkileri ve bu çerçevede ne yönde bir ilerleme 

sağlandığına ilişkin haber akışlarında olacağını düşünüyoruz. 

Sabah saatleri itibariyle piyasa dinamiklerine baktığımızda USD/TL 

tarafında halen 5,26 seviyesinin üzerinde bir seviye dikkat çekiyor. 

Diğer taraftan ABD vadelilerinde yatay bir seyir görülüyor. Bu 

gelişmeler ışığında BİST tarafında sabah hafif alıcılı bir açılış 

bekliyoruz.   

Teknik analiz olarak incelediğimizde, BİST-100 97.000 seviyesini 

test ettikten sonra iki kez dip noktamız yenilendi. Yani düşen trend 

içerisinde kısa vadeli zirve noktamız 97.000 oldu. Düşen trend 

içerisinde destek arayışı başlayacak. Dünkü düşüş sonrasında 

gelecek tepkilerde 94.500/95.000’nin direnç görevini görmesini 

beklerken 92.500’e doğru geri çekilmenin devamını bekleyebiliriz. 

BİST’de volatilite ve işlem hacmi oldukça düşmüş durumda bu 

nedenle 92.500’de yataya geçme çabası görebiliriz. Son olarak 

92.500 kırılırsa BİST’e yeni bir dip ihtimali olacaktır. Bu nedenle 

kısa vadeli işlemlerde 92.500 stop-loss noktası olarak takip 

edilmelidir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihalede piyasalardan toplamda 

3,4 milyar TL borçlandı. 

Şirket Haberleri 

▪ BAGFS, CEMTS, EGSER, TKNSA, VAKBN – 2Ç18 sonuçlarını 

açıkladı. 

▪ ALBRK, BRISA, CCOLA, PETKM - Bugün 2Ç18 sonuçlarını 

açıklayacak. 

▪ DHMİ Temmuz ayı havalimanları istastiklerini açıkladı. 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

9 Ağustos    Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (27 Tem - 3 Ağu)

                     Haftalık Para &  Banka İstatistikleri (27 Tem - 3 Ağu)

10 Ağustos  Haziran Ödemeler Dengesi

                     Haziran Dış Ticaret Endeksleri

13 Ağustos  Hazine ihalesi (2 yıl)

16 Ağustos  Haziran Sanayi Üretimi

                     Haziran Konut Fiyat Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 96,161 %2.1 -%0.8

BIST-30 118,690 %2.4 -%0.6

Banka 116,865 %3.6 -%2.1

Sanayi 121,557 %1.2 %1.3

Hizmet 71,708 %1.6 -%2.1

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 22.64 22.01 20.78

10 yıllık bono faizi 19.48 19.67 18.81

Kur

USD/TL 5.26 %7.4 %14.4

EUR/TL 6.10 %6.2 %13.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.68 %6.8 %13.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 0 160 173

Ortalama işlem hacmi * 0.74 1.41 1.92

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.0x 6.1x

PD/DD 1.36x 1.04x 0.92x

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

FD/Satışlar 1.43x 1.09x 0.97x

FD/FAVÖK 7.8x 6.4x 5.7x

Kar büyümesi %49.2 %9.9 %14.2

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.1 %14.4

Temettü verimi %2.7 %4.5 %5.2

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-Türkiye arasındaki görüşmeler hızlandı 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal başkanlığındaki bir heyetin ABD'ye giderek görüşmeler 

yapacağı bildirildi. Bakan Yardımcısı Önal'ın başkanlık edeceği heyetin iki ülke arasındaki 

sorunların çözümünü ele alması öngörülüyor. Buna ek olarak, dün Dışişleri Bakanı 

Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.  

• Bu gelişmelerin yanı sıra ABD’nin Ankara büyükelçiliğinden gelen mesajlar dikkat 

çekti. Buna göre gerginliğe rağmen ABD’nin Türkiye’nin sağlam dostu olduğu ve 

ülkeler arasında canlı ekonomik ilişkinin bulunduğu belirtildi. 

Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihalede piyasalardan toplamda 3,4 

milyar TL borçlandı 

Hazine bugün gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli 

tahvil ihalesi ile piyasalardan toplamda 3,4 milyar TL borçlandı – piyasa nötr 

• İhalelerde talep – satış rasyoları sırasıyla 2,2x ve 2,3x olarak gerçekleşti. 

• Hazine, dün ve bugün gerçekleştirdiği üç adet ihale ile birlikte bu hafta 

piyasalardan toplamda 4,84 milyar dolar borçlanmış oldu.  

• Ağustos ayında 8,6 milyar TL borçlanmayı planlayan Hazine’nin, ayın geri kalanında 

gerçekleştireceği üç ihalede (13 Ağustos – 2 yıl vadeli sabit kuponlu, 14 Ağustos – 7 

yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu) yaklaşık 3,8 milyar TL 

borçlanması bekleniyor.  

 

 

 

Şirket Haberleri 

Albaraka Türk - Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 76 milyon 

TL olup, yıllık bazda %20 azalışı ifade etmektedir. 

Bagfaş - 2Ç18 sonuçlarını 59.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 43,7 

milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 

de, 14,9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 69 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %6 düştü. Açıklanan net satış rakamı piyasa 

beklentisi olan 102 milyon TL'nin altında gerçekleşti. Şirket, 2Ç18'de 7 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 yükseldi. Açıklanan 

FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 15 milyon TL'nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 170 baz puan artarak %9,5 oldu. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %1 düşerek 395 milyon TL olarak gerçekleşti.  

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

yıllık bazda %31 artış kaydederek 703 milyon TL, FAVÖK’ün, yıllık bazda %110 artış 

kaydederek 115 milyon TL olması beklenmekte olup, şirketin 2Ç18 net karının 13 milyon 

TL olması beklenmektedir. Şirket 2Ç17’de 2 milyon TL net kar açıklamış idi. 
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Coca-Cola Icecek - Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisine göre, 

şirketin net satışları, yıllık bazda %23 artış kaydederek 3,141 milyon TL, FAVÖK’ün, yıllık 

bazda %23 artış kaydederek 606 milyon TL olması beklenmekte olup, şirketin 2Ç18 net 

karının 36 milyon TL olması beklenmektedir. Şirket 2Ç17’de 231 milyon TL net kar 

açıklamış idi. 

Çemtas - 2Ç18 sonuçlarını 32.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %174 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %37 arttı. 2Ç18’de Şirketin 

satış hacmi yıllık bazda %3 geriledi. Yurtiçi satışlar %11 artarken, ihracat hacmi %17 

azaldı. Şirketin ton başına ortalama satış fiyatı, yıllık bazda, %33 arttı. Böylelikle, şirketin 

cirosu, ABD doları ve yıllık bazda, %33 arttı. Artan ortalama fiyatlar ve TL’nin değer kaybı 

şirketin net satış büyümesini olumlu etkiledi. Net satışlar 169 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %59 yükseldi. Şirket, 2Ç18'de 37 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %112 yükseldi. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 550 baz puan artarak %21.9 oldu. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 düşerek 78 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 286 milyon TL (2Ç17: 128 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı %48.3 (2Ç17: %35.7) olarak kaydedildi. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 5.0 F/K çarpanından ve 6.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  

Ege Seramik - 2Ç18 sonuçlarını 22.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %82 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %111 arttı. 2Ç18, Ege 

Seramik’in satış hacmi, yıllık bazda, %5 geriledi. Yurtiçi satış hacmi %17 gerilerken, 

ihracat hacmi %12 arttı. Fiyatlama tarafında ise, yurtiçi fiyatlar, m² bazında, %27 artarken, 

ihracat fiyatları, ABD doları bazında, %5 azaldı. Net satışlar 119 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 yükseldi. Şirket, 2Ç18'de 29 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 yükseldi. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 232 baz puan artarak %24,3 oldu. 

2Ç18 FAVÖK marjı 1Ç14’den beri kaydedilen en yüksek marjdır. Net işletme sermayesi 

ise 157 milyon TL (2Ç17: 123 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %38,4 (2Ç17: %35,2) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda yüzde %43 azalarak 5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun altında 

yatan temel sebepler, artan net işletme sermayesi ihtiyacı ve 16,3 milyon TL nakit 

temettü ödemesidir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.1 F/K çarpanından ve 2.8 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.        

DHMİ Temmuz ayına ait havalimanları istastiklerini açıkladı. Temmuz ayında 

Türkiye’deki toplam yolcu sayısı, yıllık bazda %6 artış kaydederken, yurtiçi yolcu sayısı %1 

azalırken yurtdışı yolcu sayısı %14 artış kaydetti. Ocak-Temmuz döneminde, toplam 

yolcu sayısı %14 arttı. TAV tarafından Türkiye’de işletilen havalimanlarından geçen 

toplam yolcu sayısı yıllık bazda %7 artış kaydederken, yurtiçi yolcu sayısı %2 gerilerken 

yurtdışı yolcu sayısı, yıllık bazda %13 büyüdü. Ocak-Temmuz döneminde ise, toplam 

yolcu sayısı %16 arttı. 

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

satışları, yıllık bazda %25 artış kaydederek 2,294 milyon TL, FAVÖK’ün, yıllık bazda %24 

gerileyerek 317 milyon TL olması beklenmekte olup, şirketin 2Ç18 net karının, yıllık 

bazda, %31 gerileyerek 208 milyon TL olması beklenmektedir. 
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Teknosa - 2Ç18 sonuçlarını 5.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -6.0 

milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 8.1 

milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 892 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %6 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa 

beklentisi olan 907 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18'de 29 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 geriledi. Açıklanan 

FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 28 milyon TL'nin %6 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK 

marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 184 baz puan azalarak %3,3 oldu. Şirketin 

net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 yükselerek 207 milyon TL olarak gerçekleşti. Net 

işletme sermayesi ise -14 milyon TL (2Ç17: -116 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı -%0.4 (2Ç17: -%3.9) olarak kaydedildi. 

Vakıfbank - 2Ç18 mali tablolarını 1,074 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, çeyreksel bazda %2 ve yıllık bazda %20 artışı ifade etmekte olup, bizim 

beklentimiz olan 1,063 milyar TL ve piyasa beklentisi olan 1,044 milyar TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Vakıfbank’ın 2Ç18 sonuçlarında güçlü ana bankacılık gelirleri olduğunu ve 

aktif kalitesinin güçlü seyrettiğini görüyoruz. Ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, 

%12 artış kaydetti. Bunun altında yatan ana sebepler iyileşen kredi-mevduat makası (TL: 

17 baz puan ve YP: 72 baz puan) olup, ayrıca Vakıfbank TÜFE endeksli menkul 

kıymetlerden daha fazla gelir elde etti. (2Ç18: 398 milyon TL, 1Ç18: 363 milyon TL). 

Komisyon gelirleri ise, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla, %15 ve %64 büyüme kaydetti. 

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı çeyreksel bazda yatay seyretti ve %3,9 olarak 

kaydedildi. 2. Grup krediler, çeyreksel bazda, %37 arttı ve toplam kredilerin %4,1’ini 

oluşturdu. (1Ç18: %3,2). Net kredi maliyetleri 82 baz puan olarak kaydedildi ve bu değer 

1Ç18’de 50 baz puan idi. Böylelikle 1Y18 net kredi maliyetleri 67 baz puan oldu. Çekirdek 

sermaye ve Sermaye Yeterliliği Rasyoları, çeyreksel bazda ve sırasıyla, 41 ve 35 baz puan 

gerileyerek %11,8 ve %15 olarak kaydedildi. Güçlü içsel sermaye üretimine rağmen, 

sermaye yeterliliği rasyosundaki gerilemenin altında yatan temel sebep TL’nin değer 

kaybetmesidir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türk lirası, ABD – Türkiye arasında bir ön mutabakat sağlandığı ve Türkiye’den bir 

heyetin Washington’a gideceğine yönelik gelen haber akışı ile birlikte kayıplarının ufak 

bir kısmını telafi ederek 5,20 seviyesi altını test etti. Ancak, TL’deki söz konusu oldukça 

sınırlı kaldığını ve kurun yeniden 5,20 üzerine yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Bu 

noktada, USDTRY paritesinin 5’li seviyelere yükselmesindeki temel nedenin ABD – 

Türkiye arasındaki diplomatik sorunlar olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Dolayısı ile 

kurdaki yükseliş hareketinin durulması ve yeniden 5 seviyesi altına gerileyebilmesi 

açısından ABD – Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu veri akışının devamına ve detaylı 

açıklamalara ihtiyaç var. Böyle bir veri akışının oluşmaması ya da iki ülke arasındaki 

ilişkilerde yapıcı gelişmelerin yaşanmaması durumunda USDTRY paritesinin 5,20 seviyesi 

üzerindeki hareketine devam etmesini bekleriz. Kurun bugün içerisinde 5,20 – 5,27 

seviyeleri arasında seyretmesini bekliyoruz. Bugün veri akışı açısından oldukça sakin 

geçecek. Kurdaki görünümü etkileyebilecek önemli bir veri açıklaması bulunmamakta. 

USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 5,25’li seviyelerden işlem görüyor. Kurun 

rekor seviyelerde 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 

1,1545 desteği üzerinde tutunması sonrasında yükseliş çabasını sürdüren EURUSD 

paritesi, Almanya’dan gelen zayıf Sanayi Üretimi verilerine rağmen, dün gün içerinde 

dolar endeksinde görülen düşüş hareketinin etkisi ile birlikte 1,1620 seviyesi üzerine 

kadar yükseldi. EURUSD paritesinin bu sabah saatleri itibariyle 1,1620 seviyesinin hemen 

üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu noktada, hemen hemen her analizimizde 

belirttiğimiz üzere, EURUSD paritesinin 1,15 seviyesi altında kalıcı bir seyir 

izlemeyeceğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Paritenin 1,15 seviyesi altında kalıcı bir 

hareket sergilemesini beklememekle birlikte, 1,15 – 1,17 bandının kısa – orta vadeli alım 

bölgesi olduğu yönündeki görüşümüzü sürdürmekteyiz. Paritenin bugün 1,16 seviyesi 

üzerinde tutunmasını ve 1,16 – 1,1650 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bugün veri akışı açısından oldukça sakin geçecek. Paritedeki görünümü etkileyebilecek 

önemli bir veri açıklaması bulunmamakta. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1622 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,1600 seviyesi destek, 1,1640 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,1640 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1700, 

1,1600 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,1545. 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün dolar endeksinde görülen geri çekilme hareket ile birlikte 1210 seviyesi üzerinde 

tutunmayı başaran altın fiyatları gün içerisinde 1216 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Bu 

sabah saatleri itibariyle 1213 seviyesi civarında seyreden altın fiyatlarının bugün 

içerisinde 1210 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesini bekliyoruz. Altın fiyatlarında 

Nisan ayından bu yana etkili olan satış eğiliminin 1200 – 1220 aralığında doyum 

noktasına ulaşacağı ve altının bu seviyelerden yönünü yukarı çevirerek düşüş eğilimini 

sonlandırabileceğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Dolayısı ile 1200 – 1200 bandından 

oluşabilecek alım fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Altında kısa 

vadede ilk etapta 1225 seviyesinin hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz. Bugün veri 

akışı açısından oldukça sakin geçecek. Altındaki görünümü etkileyebilecek önemli bir veri 

açıklaması bulunmamakta. Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1213,73 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1213 

seviyesi destek, 1216 seviyesi ise direnç konumunda. 1216 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1220, 1213 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1207,02. 

 

 

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 2,858 %0.3 %1.5 %3.6 %10.7 %6.9

DAX 12,648 %0.4 -%1.2 %1.2 %3.2 -%2.1

FTSE 7,718 %0.7 -%0.4 %1.3 %7.6 %0.4

Nikkei 22,663 %0.0 -%0.3 %4.1 %3.6 -%0.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 96,161 %2.1 -%0.8 -%2.6 -%15.8 -%16.6

Çin 2,779 -%0.8 -%2.4 %0.3 -%15.5 -%16.7

Hindistan 37,666 %0.4 %0.8 %6.1 %9.9 %11.1

Endonezya 6,091 %0.2 %1.2 %7.2 -%6.7 -%4.0

Rusya 2,312 %0.5 -%0.4 -%1.4 %3.8 %9.6

Brezilya 80,347 -%0.9 %1.4 %7.1 -%1.5 %5.2

Meksika 49,964 %1.3 %0.5 %2.0 %4.4 %1.2

Güney Afrika 57,706 %1.5 %0.5 %0.7 %1.9 -%3.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%3.0 -%14.8 -%18.2 -%60.6 -%1.0

EM VIX 18 -%1.9 -%1.1 -%11.9 -%35.8 %8.3

MOVE 47 %0.6 %1.4 -%6.0 -%24.0 %1.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.2287 -%1.9 %6.4 %14.3 %37.4 %37.7

Brezilya 3.7523 %0.4 -%0.1 -%2.9 %14.7 %13.4

Güney Afrika 13.3329 -%0.8 %0.4 -%1.0 %10.5 %7.7

Çin 6.8313 -%0.3 %0.2 %2.8 %8.8 %5.0

Hindistan 68.685 -%0.3 %0.2 -%0.3 %6.8 %7.5

Endonezya 14440 -%0.3 %0.1 %0.5 %6.5 %6.4

CDS *

Türkiye 347.4 3.3 22.7 33.2 57.3 8.0

Brezilya 212.7 0.1 -0.8 -42.2 38.3 33.8

Güney Afrika 184.9 -1.2 4.7 -23.0 24.8 16.4

Endonezya 110.2 -3.4 2.8 -24.9 37.4 24.2

Rusya 138.5 1.1 5.8 -3.8 33.8 27.4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19.5 -0.2 0.7 2.1 7.6 7.8

Brezilya %11.2 0.1 0.1 -0.1 1.5 a.d.

Hindistan %7.8 0.0 0.0 -0.1 0.3 0.5

Endonezya %7.8 0.0 0.0 0.1 1.4 1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.4 0.03 0.20 0.74 1.93 a.d.

Brezilya %5.5 0.07 0.08 -0.19 0.69 0.98

Güney Afrika %5.2 0.00 0.00 -0.01 0.71 0.66

Endonezya %4.3 -0.03 0.02 -0.15 0.53 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 74.65 %1.2 %0.5 -%3.2 %14.0 %11.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 69.17 %0.2 %0.6 -%6.3 %11.9 %14.5

Altın - USD / oz 1209.6 %0.1 -%1.2 -%3.7 -%7.8 -%7.6

Gümüş - USD / t oz. 15.373 %0.2 -%1.2 -%3.8 -%5.3 -%10.3

Commodity Bureau Index 426.79 -%0.1 -%1.3 -%2.3 -%3.7 -%1.3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 
 

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

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta 

olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında 

değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım 

Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile 

uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda 

bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice 

itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans 

verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz 

konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru 

olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

ve çalışanları sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 

 

 

 

 


