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Piyasa Yorumu 

Dün olumlu açılış yapan BİST-100 endeksinin günü yine satıcılı kapadığı 

görüldü. Bu çerçevede endeks %0,3 aşağıda 116.304 seviyesinden kapadı. 

Bankacılık endeksindeki düşüş %0,77’ye ulaştı.  

Yeni güne ise kur tarafında nispeten olumlu bir görünüm ile başlıyoruz. 

Dolar endeksi düne göre bir miktar yukarıda bir seviyeyi işaret ediyor olsa 

da, gelişmekte olan ülke kurlarında hafif olumlu seyir etkili. TL varlıklar 

tarafında petrol fiyatlarındaki gidişat da ön sıralarda yer almaya devam 

ediyor. Zira 68 dolar seviyelerinin üzerine gelmiş brent petrol Türkiye’ye 

özgü makro riskleri tekrar masaya getirebilir. Bu da daha olumsuz bir 

ayrışma nedeni olarak öne çıkabilir. Diğer taraftan ABD vadelileri tarafında 

yatay seyir görülürken, Avrupa borsalarında nispeten daha olumlu bir 

resim mevcut.  

Yurtiçinde Hazine ihalesi takip edilecek. Yurtdışında ise önemli bir veri 

akışı olmadığı görülüyor. Bu bilgiler ışığında BİST tarafında hafif alıcılı bir 

başlangıç görebiliriz. Ancak gün içerisinde zayıf veri akışı ile beraber 

tekrar satıcılı seyre dönüş söz konusu olabilir.  

116.750 üzerine tutunup bir önceki zirve seviyesi olan 118.400’ne 

yönelemedik. 115.750-116.750 aralığındaki bant içerisinde güç toplamaya 

devam etmesini bekleyebiliriz. Seans içi göstergeler zayıflamasına rağmen 

günlük göstergeler gücünü koruyor ve ortalamalar ile kanal destekleri 

yükseliyor. 116.000’de 5 günlük ortalamamız ve 115.400’den yükselen 

kanal desteğimiz var. BIST bugün destek ve ortalamalarına gerilemesi ile 

birlikte güç toplamasını bekleyebiliriz. Önemli direnç aşmış olması ve aşırı 

alım bölgesi içerisinde yer alması nedeniyle birkaç günlük zayıflık normal 

karşılanabilir. Bu dönemde 115.000/118.600 arasında sıkışma ve güç 

toplamada hisse bazlı hareketlilik ağır basabilir.   

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hükümet OHAL’in bir kez daha uzatılacağını belirtti.  

▪ Arındırılmamış Kasım sanayi üretimi, yıllık %6,9 artış kaydederek, 

%5,8 olan beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. 

▪ Hazine bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi 

gerçekleştirecek.  

Şirket Haberleri 

▪ Akbank – 2018 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪ Halkbank -2018 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪ Mavi’nin ortakları %19 hisse satmayı planlıyor.  

▪ Migros’un iştiraki Kipa 44 milyon TL’ye gayrimenkul sattı.  

▪ THY – Aralık ayı trafik verilerini açıkladı. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

                   TCMB Ocak Beklenti Anketi

15 Ocak      Ekim İşgücü İstatistikleri

16 Ocak      Hazine İhalesi (12 ay)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 116,305 -%0.3 %0.8

BIST-30 142,323 -%0.5 %0.1

Banka 170,555 -%0.8 -%0.5

Sanayi 133,396 -%0.2 %3.1

Hizmet 83,369 %0.1 %0.2

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 13.33 13.32 13.40

10 yıllık bono faizi 11.77 11.79 11.67

Kur

USD/TL 3.75 -%0.7 -%2.8

EUR/TL 4.49 -%0.5 -%0.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.12 -%0.6 -%1.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 233 228 210

Ortalama işlem hacmi * 2.10 2.16 1.87

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.5x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.26x 1.13x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.77x 0.68x

FD/Satışlar 1.32x 1.34x 1.22x

FD/FAVÖK 7.9x 7.6x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %62.1 %11.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %14.5

Temettü verimi %2.9 %4.0 %4.2

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 

Hükümet OHAL’in bir kez daha uzatılacağını belirtti  

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 19 Ocak’ta süresi dolacak 

olan OHAL’in bir kez daha uzatılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında gazetecilerin sorularını 

yanıtlayan Bozdağ, önümüzdeki MGK’nin gündeminde muhtemelen yer alacağını ve 

arkasından toplanan Bakanlar Kurulu’nun OHAL’in uzatılmasına karar vereceğini ve 

parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe gireceğini belirtti.  

Sanayi Üretimi Kasım ayında da güçlü seyretti 

Arındırılmamış Kasım sanayi üretimi, yıllık %6,9 artış kaydederek, %5,8 olan 

beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretimi de aynı şekilde %7 seviyesinde oluştu. Mevsimsellikten arındırılmış sanayi 

üretimi aylık bazda %0,3’lük büyüme kaydetti. 

• Takvim etkisinden arındırılmış alt kalemlerin tamamına yakını iyileşme 

kaydetmiş durumda.  İhracat odaklı sektörlerde görülen üretim artışının, 

sanayi üretimindeki artışın temelini oluşturduğu görülüyor. 

• TÜİK geçtiğimiz haftalarda aynı zamanda 2016 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün 

istatistiklerini yayınladı. Söz konusu istatistikleri üretim yapısı anlamında 

gerekli yapısal değişiklikleri bir kez daha ortaya koyması nedeniyle 

önemsiyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

Bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleşecek 

Hazine Çarşamba günü piyasaya gerçekleştireceği 1,5 milyar TL’lik itfayı karşılamak için 

bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirecek.   

• Ayın genelinde ise 7,9 milyar TL’lik piyasa itfası karşılığında piyasadan 7,7 milyar 

TL kadar bir borçlanma öngörülüyor. 

• Daha önce Ocak ayına ilişkin daha yüksek bir geri çevirme rasyosu ile çalışma 

projeksiyonlarının bu ay itibariyle %100’ün altına getirildiği görülüyor. Burada 

özellikle Hazine’nin TCMB’deki mevduatının yüksek miktarda olmasının önemli 

bir rolü mevcut. Dolayısıyla borçlanma miktarı nedeniyle faiz üzerinde 

oluşabilecek baskı azaltılmaya çalışıyor. Hazine gelecek haftalarda ise toplam 5 

adet ihale açmayı planlıyor. 

 

 

 

 

 

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

Akbank 2018 yılı beklentilerini açıkladı. Akbank yönetiminin 2017 beklentileri temkinli 

kredi büyümesini işaret etmekte olup, net faiz marjında ise yatay bir seyir olmasını 

göstermektedir. Risk maliyetlerinde ise, TFRS 9 uygulamasının devreye girmesi ile birlikte, 

yaklaşık 500 milyon TL tutarında fazla karşılık 2017 yıl sonunda iptal edilecek olup, aynı 

tutarda serbest karşılık ayıracaktır. Böylece Akbank’ın serbest karşılık tutarının 700 milyon 

TL’ye ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, TFRS 9 uygulaması ile birlikte Akbank’ın özel 

karşılık oranını %100’den %80’e indirecektir. Buna bağlı olarak da net risk maliyetlerinin 

50 baz puan olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Banka yönetiminin 2018 yılına ait 

beklentileri aşağıdaki tabloda mevcuttur. 

 

Halk Bankası 2018 yılı beklentilerini açıkladı. Açıklanan beklentilerde, yönetim kredi 

büyümesinin yüksek olmasını, net faiz marjının 2017’ye göre yatay kalmasını ve de risk 

maliyetlerinde hafif artış olmasını beklemektedirler. 2018 yılına ait beklentileri aşağıdaki 

tabloda mevcuttur. 

 

2018 Beklentisi

Kredi Büyümesi %13-15

Mevduat Büyümesi %13-15

Takipteki Krediler Oranı 2.10%

Net Kredi Riski Maliyeti 50 baz puan

Sermaye Yeterlilik Oranı 15%

Net Faiz Marjı 3.50%

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı 15%

Faaliyet Giderleri Artışı 13%

Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri 35%

Faaliyet Gideri/Ort. Aktifler %1.6

Ortalama Aktif Karlılığı 2%

Ortalama Özsermaye Karlılığı %15.5-16

Net Kar Büyümesi yaklaşık %12

2018 Beklentisi

Aktif Büyümesi %16

Kredi Büyümesi %17

TL Krediler %22

Yabancı Para Krediler (USD Bazında) %3

Segmentlere göre kredi büyümesi

Kurumsal %8

KOBİ %29

Bireysel %11

Mevduat Büyümesi %20

Net Faiz Marjı 2017'ye göre yatay

Net faiz geliri %15

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı %10-12

Faaliyet giderleri artışı %14

Kredi Riski Maliyeti 80 baz puan

Takipteki Krediler Oranı %3.0

Takipteki Kredi Karşılık Oranı %79-81

Ortalama Aktif Karlılığı %1.3

Ortalama Özsermaye Karlılığı %15-16

Sermaye Yeterliliği Oranı %14
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Mavi (AL, hedef fiyat 62TL)’nin %46,6 hissedarı Blue International Holding, KAP 

açıklamasına göre, %19 Mavi hissesini satma kararını açıkladı. Hisse satışında girişim 

sermayesi fonu Turkven ve Akarlılar ailesi sırasıyla %16 ve %3 payı satmayı planlıyor. 

Olası satış sonrası Turkven’in Mavi’de payı bulunmayacak ancak Akarlılar ailesi Mavi’nin 

%27,4’üne sahip olmaya devam edecek. Akarlılar ailesinin 365 gün hisse satmama 

taahhüdü olacaktır. Haber, Mavi hisselerinde kısa vadede baskı yaratabilir. Ancak 

Turkven’in satışı piyasa tarafından bekleniyordu. Bu nedenle hisse satışı gerçekleşmesi 

durumunda uzun vadede hisse üzerinde baskı kalkacaktır.  

 

Migros’un (AL, hedef fiyat 33TL) iştiraki Kipa Cerkezkoy’de bulunan AVMsini 44 milyon 

TL’ye sattı ve Migros satış sonrası gelir tablosunda7.7 milyon TL zarar yazacak. 

Gayrimenkul satışı Migros’un net borcunda %2 gerilemeye neden olacak. 

 

Türk Havayolları – Aralık ayı trafik verilerini açıkladı. Aralık ayında toplam yolcu sayısı 

%21 büyürken, yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayıları, sırasıyla, %26 ve %18 artış kaydetti. 

Doluluk oranları %79,7 olarak gerçekleşti. Açıklanan Aralık ayı rakamları ile, THY 4Ç17’de 

toplam yolcu sayısında %17 artış kaydetti. Yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayıları, sırasıyla, %19 

ve %16 büyüdü. Doluluk oranı ise %80 olarak kaydedildi. 4Ç16’da doluluk oranı %74,5 

idi. 2017 yılında THY performansı genel olarak şirket beklentilerine paralel gerçekleşmiş 

olup doluluk oranı şirket beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

Türk Hava Yolları - Aylık Trafik Verileri

Aralık'16 Aralık'17 D  (y/y) Ocak-Aralık'16 Ocak-Aralık'17 D  (y/y)

Konsolide

Yolcu Sayısı * 4.51 5.47 %21.4 62.8 68.6 %9.3

Arzedilen Koltuk Km * 12.93 14.07 %8.9 170.4 173.1 %1.6

Ücretli Yolcu Km (milyon) 9.65 11.22 %16.3 126.9 136.9 %7.9

Yolcu Doluluk Oranı %74.7 %79.7 %5.1 %74.5 %79.1 %4.7

Dıştan Dışa Transfer Yolcu Sayısı * 1.63 1.73 %5.9 20.9 21.7 %3.5

Kargo + Posta (Ton) 86,476 102,429 %18.4 894,304 1,122,697 %25.5

Yurt İçi

Yolcu Sayısı * 1.96 2.48 %26.4 27.3 30.1 %10.4

Arzedilen Koltuk Km * 1.56 1.86 %19.2 20.8 22.4 %7.8

Ücretli Yolcu Km (milyon) 1.22 1.55 %26.9 17.0 18.8 %10.3

Yolcu Doluluk Oranı %78.2 %83.2 %5.0 %82.1 %84.1 %2.0

Kargo + Posta (Ton) 5,296 6,734 %27.2 56,531 70,671 %25.0

Yurt Dışı

Yolcu Sayısı * 2.55 2.99 %17.6 35.5 38.5 %8.4

Arzedilen Koltuk Km * 11.37 12.21 %7.4 149.7 150.7 %0.7

Ücretli Yolcu Km (milyon) 8.43 9.67 %14.7 109.9 118.1 %7.5

Yolcu Doluluk Oranı %74.2 %79.2 %5.0 %73.4 %78.4 %5.0

Kargo + Posta (Ton) 81,180 95,695 %17.9 837,773 1,052,026 %25.6

Bölgesel bazda yolcu doluluk oranları

Yurt içi %78.3 %83.2 %4.9 %82.0 %84.0 %2.0

Afrika %70.5 %76.1 %5.6 %68.5 %72.0 %3.5

Avrupa %71.5 %75.4 %3.9 %71.9 %76.6 %4.6

Uzak Doğu %79.1 %83.3 %4.3 %77.2 %83.1 %5.9

Orta Doğu %62.3 %69.5 %7.1 %64.1 %69.9 %5.7

Kuzey America %81.4 %88.2 %6.8 %79.2 %83.6 %4.4

Güney America %79.0 %84.1 %5.1 %80.4 %81.8 %1.4

* milyon

Kaynak: THY, Tacirler Yatırım
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Geçtiğimiz haftaki düşüş hareketlerinin ardından yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapan 

dolar endeksi, dün gün içerisinde 92,40 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksindeki 

yükseliş hareketi ile birlikte USDTRY paritesinin de 3,7565 seviyesine doğru tırmandığını 

gördük. Ancak kur daha sonra yeniden 3,75 seviyesi altına geriledi. Bu noktada, dolar 

endeksinin sergilemekte olduğu mevcut yükseliş hareketinin, geçtiğimiz hafta yaşadığı 

sert düşüşün ardından gelen teknik bir düzeltme olduğu görüşündeyiz. Bu nedenle de 

endeksin aşağı yönlü potansiyelini koruduğunu ve kısa vadede91 seviyesine doğru 

yeniden düşüşe geçmesini bekliyoruz. Bu nedenle de, kurda da aşağı yönlü 

potansiyelinin sürdüğünü ve dolar endeksinin beklediğimiz üzere düşüş hareketine 

devam etmesi durumunda kurun da 3,70 – 3,71 bandına doğru hızlı bir geri çekilme 

gerçekleştirebileceği görüşündeyiz. Ancak, kurun 3,70 – 3,75 bandında bir dip oluşumu 

gerçekleştirerek bu bölgeden orta vadeli alım fırsatı vereceğine yönelik görüşümüzü 

halen daha koruyoruz. Yurt içi yerleşiklerin artan döviz talebi ile birlikte kurun 3,70 

civarındaki seyrinin alım fırsatı vereceğini ve 3,70 – 3,75 bandının orta vadeli alım bölgesi 

olacağını düşünüyoruz. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 3,7411 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,7465 seviyesi 

direnç, 3,7385 seviyesi ise destek konumunda. 3,7465 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,7535, 3,7385 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,7278. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz haftaki düşüş hareketlerinin ardından yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapan 

dolar endeksi, dün gün içerisinde 92,40 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksinde dün 

görülen yükseliş hareketi ile birlikte kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran 

EURUSD paritesinin, zayıf görünümünü kısa vadede sürdürmesi beklenebilir. Ancak bu 

noktada, gerek dolar endeksindeki mevcut yükselişi teknik bir “düzeltme” olduğuna 

yönelik görüşümüz, gerekse de Almanya’da devam eden koalisyon görüşmeleri ile 

birlikte eurodaki yükseliş potansiyelinin korunuyor olması, EURUSD paritesindeki düşüş 

alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceği ihtimalini doğuruyor. Ayrıca, 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.  Dolayısı ile 

paritedeki yükseliş potansiyelinin devam ettiğini düşünmekle birlikte, EURUSD 

paritesindeki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Bugün 

Almanya’dan gelecek olan Sanayi Üretimi & Cari İşlemler Açığı verileri ve Euro 

Bölgesi’nden gelecek olan İşsizlik Oranı verisini takip edeceğiz. Ayrıca, ABD’den gelecek 

olan Yeni İş İmkanları verisi de yakından takip edilecek. Teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1968 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,1960 seviyesi destek, 1,1984 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,1984 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2017, 

1,1960 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,1915. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün itibariyle 92,40 seviyesine kadar yükselerek geçtiğimiz haftaki kayıpların bir kısmını 

telafi eden dolar endeksi, altın fiyatlarındaki görece yatay seyrin devam etmesine neden 

oldu. Cuma gününden bu yana 1315 – 1325 seviyeleri arasında görece yatay olarak 

nitelendirebileceğimiz bir seyir izleyen altın, bu sabah saatleri itibariyle 1320 seviyesinin 

hemen altından işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, altın 

fiyatları günlük grafikte, bir devamlılık formasyonu olan üçgen formasyonu oluşturmuş 

durumda. Bu formasyon bize, 1250’lerden başlayarak 1325 seviyesine kadar devam eden 

aralıksız yükselişin ardından, altın fiyatlarının kısa vade bir solunma gerçekleştirdiğini ve 

altının yükseliş hareketine kaldığı yerden devam edebileceğini söylüyor. Bu noktada altın 

fiyatlarının kısa vadede yeniden 1320 seviyesi üzerinde tutunmasını ve bir süre 1300 – 

1325 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz. 1325 seviyesinin aşılması 

durumunda ise altının önümüzdeki dönemlerde 1350 seviyesini hedef alabileceği 

görüşündeyiz. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1319,48 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1317 seviyesi destek 1320 

seviyesi ise direnç konumunda. 1320 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1325, 1317 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1314,34. 

 

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 2,748 %0.2 %2.8 %3.6 %13.3 %2.8

DAX 13,368 %0.4 %3.5 %1.6 %7.9 %3.5

FTSE 7,697 -%0.4 %0.1 %4.1 %4.7 %0.1

Nikkei 23,715 %0.5 %4.1 %4.5 %19.6 %4.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 116,305 -%0.3 %0.8 %7.8 %16.2 %0.8

Çin 3,409 %0.0 %1.9 %3.7 %6.0 %3.1

Hindistan 34,353 %0.6 %1.6 %3.3 %9.5 %0.9

Endonezya 6,385 -%0.2 %0.6 %5.7 %9.6 %0.3

Rusya 2,207 %0.4 %4.8 %4.9 %15.4 %4.6

Brezilya 79,379 %0.4 %3.9 %9.1 %27.4 %3.9

Meksika 49,996 %0.2 %1.3 %5.1 -%0.1 %1.3

Güney Afrika 60,038 %0.5 %0.9 %3.5 %15.7 %0.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %3.3 a.d. -%0.6 -%14.3 -%32.2

EM VIX 16 %1.4 a.d. -%6.3 %0.0 -%28.1

MOVE 46 -%0.4 a.d. -%3.4 -%13.7 -%35.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7456 %0.3 -%1.2 -%2.3 %3.8 %6.3

Brezilya 3.2369 %0.2 a.d. -%1.7 -%0.6 -%0.4

Güney Afrika 12.385 %0.6 a.d. -%9.4 -%8.2 -%9.9

Çin 6.4998 %0.2 a.d. -%1.8 -%4.5 -%6.4

Hindistan 63.505 %0.2 -%0.3 -%1.5 -%1.6 -%6.5

Endonezya 13427 %0.1 a.d. -%0.9 %0.2 -%0.3

CDS *

Türkiye 161.3 2.3 4.0 -30.9 -20.1 11.8

Brezilya 146.3 -0.9 -14.7 -5.2 -52.4 -19.7

Güney Afrika 150.0 1.5 -8.5 -21.3 -28.1 a.d.

Endonezya 79.1 -1.0 a.d. a.d. -21.4 -4.3

Rusya 116.7 0.5 -15.2 1.5 -40.5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.7 0.0 2.0 -0.3 1.0 0.4

Brezilya %10.0 -0.1 a.d. -0.2 -0.5 a.d.

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

Hindistan %7.3 0.1 0.0 0.3 0.9 0.8

Endonezya %6.1 0.0 a.d. -0.4 -1.0 -1.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.4 0.00 a.d. -0.11 -0.45 -1.05

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.15 -0.08 -0.38

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

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67.78 %0.2 a.d. %6.9 %44.6 %19.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 61.73 %0.5 a.d. %7.6 %39.0 %14.9

Altın - USD / oz 1320.4 -%0.1 a.d. %6.0 %8.8 %14.6

Gümüş - USD / t oz. 17.144 -%0.8 a.d. %8.9 %10.1 %7.2

Commodity Bureau Index 436.79 %0.1 a.d. %1.2 -%2.3 %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. 

 

 


