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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün güne hafif alıcılı başlayan BİST-100 endeksi daha sonra gelen 

kar satışlarının eşliğinde günü %1,1 değer kaybı ile 95.114 

seviyesinden kapattı. Bankacılık sektöründeki satışlar dikkat çekici idi. 

Bugün yurtiçinde önemli haber ve veri akışı bulunmamakta olup, 

yurtdışında açıklanacak veriler, özellikle ABD’de açıklanacak olan 

Nisan ayı enflasyon ve perakende satışlar verilerinin piyasa üzerinde 

etkili olacağını düşünüyoruz.  Bu sabah itibariyle GOÜ para 

birimlerinin ABD dolarına karşı değer kazandığını ancak Türk lirasının 

olumsuz ayrıştığını görüyoruz. Diğer taraftan, GOÜ hisse senetleri 

piyasasında ise karışık bir seyir söz konusudur. 

Dün yaşanan kar satışlarının ardından BİST-100 endeksinin güne 

hafif alıcılı başlamasını ve günün geri kalanında yurtdışındaki 

gelişmelere paralel olarak bir bant hareketi içinde seyir izlemesini 

beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 96.065, 97.016 ve 

97.540 dirençlerini ve 94.589, 94.065 ve 93.114 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Yıllık Cari İşlemler Açığı / GSYİH %4 seviyelerinde seyrediyor. 

 TCMB 28 Nisan- 5 Mayıs yabancı portföy hareketlerini açıkladı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Aksa Enerji – Geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıkladı. 

 Aselsan – SSM ve TÜBİTAK ile sözleşmeler imzaladı. 

 Banvit – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Otomotiv sektörü – OSD, Nisan ayı ihracat verilerini açıkladı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

15 Mayıs - TCMB Mayıs Ayı Beklenti Anketi

                  Şubat Ayı İstihdam Verileri

                  Nisan Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi

16 Mayıs - Hazine ihaleleri (2 ve 5 yıl vadeli)

22 Mayıs - Merkezi Yönetim Borç Stoku

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 95,114 -%1.1 %2.2

BIST-30 117,035 -%1.2 %2.4

Banka 160,044 -%2.1 %0.3

Sanayi 101,347 -%1.0 %2.7

Hizmet 60,463 -%0.2 %4.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.94 11.96 11.77

2 yıllık bono faizi 11.49 11.41 11.32

10 yıllık bono faizi 10.67 10.61 10.47

Kur

USD/TL 3.57 %0.9 -%3.8

EUR/TL 3.89 %0.5 -%1.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.73 %0.7 -%2.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 201 199 185

Ortalama işlem hacmi * 1.87 1.64 1.45

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.17x 1.05x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.85x 0.75x

FD/FAVÖK 8.0x 7.8x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %21.0 %18.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.4 %13.9

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.7

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 

Yıllık Cari İşlemler Açığı / GSYİH %4 seviyelerinde seyrediyor 

Mart cari işlemler açığı 3,05 milyar dolar ile kurum beklentimiz dahilinde ve 3,2 milyar dolar 

olan piyasa beklentisine göre daha iyi bir gerçekleşme gösterdi.  Böylelikle yıllık açık, 33,7 

milyar dolardan 33 milyar dolara (GSYHİ’nın %4’ü) daralma gösterdi. Altın ve enerji 

kalemleri dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek cari işlemler açığı ise yıllık olarak 8,7 milyar 

dolardan 6,1 milyar dolara gelerek daralmaya devam etti. Çekirdek cari işlemler açığı, 

ihracat performansındaki iyileşme ve yurt içi tüketim eğilimindeki ılımlı seyir nedeniyle 

azalan ithalat ile birlikte Kasım ayından bu yana istikrarlı bir düşüş kaydediyor. 

 Net turizm gelirlerindeki ufak çaplı iyileşmeye rağmen, brüt gelirlere baktığımızda 

yıllık gerilemenin %15 ile halen dikkat çekici noktada olmaya devam ettiği 

görülüyor. Bu durum 2017 yılı turizm gelirlerinde %8’lik artış beklentimiz üzerinde 

önemli oranda aşağı yönlü bir baskı yaratıyor.  

 Mart sermaye hareketlerine baktığımızda; net portföy yatırımları ve doğrudan 

yatırımlar temel finansman kaynakları olarak öne çıkarken, rezervlerdeki 

gerilemenin 2,5 milyar dolar ile önemli boyutta olduğu görüldü. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

TCMB 28 Nisan - 5 Mayıs yabancı portföy hareketlerini açıkladı 

28 Nisan – 5 Mayıs haftasında hisse senedi piyasasında 52,2 milyon dolarlık zayıf bir net 

yabancı girişi yaşandı. Böylece, yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen toplam net 

yabancı girişi 1,23 milyar dolardan 1,29 milyar dolara hafif bir yükseliş kaydetti.    

 Söz konusu haftada yabancı yatırımcılar tahvil cephesinde (repo işlemleri hariç) net 

363 dolarlık satış yaptı ve yaptı ve böylece bono piyasasında son sekiz haftadır 

aralıksız devam eden girişin durduğu görüldü.  

 Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı ise %19,4’ten %19,2’e geriledi.  

Eurobond piyasasında da söz konusu hafta içerisinde 300 milyon dolarlık bir çıkış 

yaşandı. 

 Petrol fiyatlarındaki sert satış baskısı ve iyimser FOMC toplantı kararı ile birlikte 

gelişmekte olan ülke para birimlerindeki rallinin güç kaybettiğini gözlemledik. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

Altın ve enerji kalemleri 

dışarıda tutularak hesaplanan 

çekirdek cari işlemler açığı ise 

yıllık olarak 8,7 milyar 

dolardan 6,1 milyar dolara 

gelerek daralmaya devam etti.  

Bono piyasasında son sekiz 

haftadır aralıksız devam 

eden yabancı girişi 28 Nisan 

-5 Mayıs haftasında durdu.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/odemeler_Dengesi_Mart_2017.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_28_Nisan_-_5_Mayis.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksa Enerji – Geleceğe yönelik beklentilerini açıkladı. Buna göre; Gana santralinin Nisan 

ayında 192,5 MW olarak devreye giren kurulu gücünün yıl sonuna kadar 320 MW'a 

ulaşması; Mali santralinin 40 MW ile Temmuz ayı sonuna kadar devrede olması ve 

Madagaskar santralinin ilk fazı olan 66 MW'ın ise Ağustos ayı sonuna kadar devreye 

girmesi bekleniyor. 

2017 yılında gelirlerin %71'i Türkiye ve KKTC santralleri ile ticaret faaliyetlerden 

sağlanırken, yüksek kar marjları nedeniyle FAVÖK'ün %75'inin Afrika'daki santrallerden 

sağlanması bekleniyor. 2018 yılında ise Afrika santrallerinin tam yıl katkısıyla bu 

santrallerin konsolide FAVÖK'ün %80'inden fazlasını oluşturması bekleniyor. 

Afrika santrallerinin 2017 yılında 140 milyon ABD doları FAVÖK yaratması ile Aksa 

Enerji'nin 2017 yılı konsolide FAVÖK'ünün 2016 yıl sonundaki 144 milyon ABD 

dolarından %30 artış ile 187 milyon ABD dolarına yükselmesi öngörülüyor. Bu santrallerin 

2018 yılında tüm yıl katkı yapması ile 2018 yılı konsolide FAVÖK rakamının ise 2017 yılına 

göre dolar bazında %47 artarak 275 milyon ABD dolarına çıkacağı öngörülüyor. 

Aselsan – Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile M60T tanklarının modernizasyonuna ilişkin 

olarak 109,2 milyon Euro ve 25 milyon TL tutarında bir sözleşme imzaladı. Söz konusu 

sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2018 yılları arasında gerçekleştirilecek.  

Aselsan ayrıca TÜBİTAK ile 80,7 milyon TL tutarında bir sözleşme imzaladı. Söz konusu 

sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılında tamamlanacak. 

2017 yılı ilk çeyreği itibariyle, Aselsan’ın birikmiş işleri 6,4 milyar dolar seviyesindeydi. 

Banvit – İlk çeyrekte 33 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı 

döneminde 15 milyon TL net zarar açıkladı. Net kardaki gelişim, artan operasyonel 

performans ve düşük finansal giderler ile gerçekleşti. FAVÖK, yıllık bazda %199 artarak 

84 milyon TL oldu. FAVÖK marjı %14,8 olarak gerçekleşti (1Ç16: %6,5). Buradaki olumlu 

görünüm, artan brüt karlılık ve iyi yönetilen operasyonel giderler (yıllık bazda +%10) ile 

oluştu. Operasyonel giderlerin satışlara oranı %11,7’den %9,7’ye düştü. Net satışlar %32 

arttı ve 570 milyon TL oldu. Yurtiçi satışlar %12 artarken, yurtdışı satışlar dolar bazında 

%55 arttı ve toplam satışların %10’unu oluşturdu (1Ç16: %7). Net işletme sermayesi 

çeyreksel bazda %14, yıllık bazda %55 arttı ve satışlara oranı %12,3 oldu (1Ç16: %8,6). 

Net borç ise çeyreksel bazda %5, yıllık bazda %16 azaldı. Net borcun özsermayeye oranı 

1,1’e gelmiş oldu (1Ç16: 2,3).  

Otomotiv sektörü - OSD verilerine göre Nisan ayında Ford Otosan’ın (TUT, hedef fiyat: 

39 TL) ihracatı %9 yükselirken ve Tofaş’ın (TUT, hedef fiyat: 28 TL) ihracatı yatay seyretti. 

4A17 verilerine göre ise Ford Otosan’ın ihracatı %7 yükselirken, Tofaş’ın ihracatı %25 

yıllık arttı. Ford Otosan’ın Nisan ihracat büyümesi şirketin yıl sonu ihracat büyüme 

beklentisi %9-13 aralığının alt bandına yakındır. Bilindiği üzere 1Ç17 sonuçları sonrası 

Ford Otosan ihracat tahminlerini 10 bin adet 280-290 bin adet bandına yükseltmişti. 

Ancak Tofaş bu hafta ihracat beklentilerini 2017 için 300-330 bin adet seviyesine düşürdü 

(önceki 330-340bin adet). 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün güne hafif alıcılı başlayan BİST-100 endeksi daha sonra gelen kar satışlarının 

eşliğinde günü %1,1 değer kaybı ile 95.114 seviyesinden kapattı. Bankacılık 

sektöründeki satışlar dikkat çekici idi. 

Bugün yurtiçinde önemli haber ve veri akışı bulunmamakta olup, yurtdışında 

açıklanacak veriler, özellikle ABD’de açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon ve 

perakende satışlar verilerinin piyasa üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz.  Bu sabah 

itibariyle GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer kazandığını ancak Türk 

lirasının olumsuz ayrıştığını görüyoruz. Diğer taraftan, GOÜ hisse senetleri 

piyasasında ise karışık bir seyir söz konusudur. 

Dün yaşanan kar satışlarının ardından BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı 

başlamasını ve günün geri kalanında yurtdışındaki gelişmelere paralel olarak bir bant 

hareketi içinde seyir izlemesini beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

96.065, 97.016 ve 97.540 dirençlerini ve 94.589, 94.065 ve 93.114 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, USDTRY paritesinin 3,63 seviyesini yukarı yönlü kıramaması 

durumunda satış baskılarına maruz kalabileceğini ve 3,55 seviyesine doğru geri 

çekilebileceğini belirtmiştik. Öngördüğümüz geri çekilmeyi gerçekleştiren kur, dün gün 

içerisinde 3,57 seviyesi altına kadar indi. Bugün Türkiye saatiyle 15:30’da ABD’den Nisan 

ayına ilişkin Enflasyon ve Perakende Satışlar verileri gelecek. Mart ayında %0,3 daralma 

kaydeden enflasyonun Nisan ayında %0,2 artış kaydetmesi bekleniyor. Çekirdek 

enflasyonun da Mart ayındaki %0,1’lik daralma sonrasında %0,2 artış göstermesi 

bekleniyor. Bunun yanı sıra, tüketici harcamalarının temel ölçüsü olan perakende 

satışlarda da Nisan ayında artış görülmesi piyasa beklentileri arasında yer alıyor.  Nisan 

ayında perakende satışların %0,6 (Mart ayında %0,2 daralma kaydetmişti), çekirdek 

perakende satışların ise %0,5 (Mart ayında %0 ile değişim göstermemişti) yükselmesi 

bekleniyor. Büyüme açısından zayıf geçen ilk çeyreğin ardından, Nisan ayına ilişkin 

bugün gelecek olan verilerin beklenen iyileşmeyi göstermesi piyasalarda dolar 

endeksindeki yükselişin hız kazanmasına neden olabilir. Bu durumda, Pazartesi 

gününden bu yana istikrarlı bir yükseliş hareketi içerisinde olan dolar endeksinin mevcut 

tırmanışını sürdürmesi beklenebilir. Dolar endeksindeki canlanma ve gelişmekte olan 

ülke para birimlerindeki rallinin sonuna yaklaştığına ilişkin işaretler nedeniyle, kurdaki 

3,60 seviyesi altındaki seyrin kalıcı olmama ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir. 

TL’deki değer kazanımını değerlendirip, 2016’da yaşanan DTH kaybını yerini koyan 

yerleşiklerin, gelinen noktadan itibaren USDTRY paritesindeki yükselişleri satış fırsatı 

olarak görmeleri mümkün. (2016’da DTH’larda görülen erimenin tamamına yakını geri 

alınmış durumda.) Bu da, kurun 3,60 seviyesi üzerinde yerleşmesi durumunda 

önümüzdeki dönemlerde 3,65 seviyesi civarında kısa vadeli geri çekilme hareketleri 

görmemize neden olabilir.  Ancak bunun öncesinde, kurun kısa vadede 3,60 seviyesi 

üzerine yerleşmesini beklemekteyiz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 3,5781 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 

3,5800 seviyesi direnç, 3,5701 seviyesi ise destek konumunda. 3,5800 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5900, 3,5701 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5606. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Bugün Avrupa cephesinde de bizi yoğun bir veri akışı karşılıyor olacak. Sabah saatlerinde 

Almanya’dan gelecek olan TÜFE ve GSYİH Büyüme Oranı verileri piyasalar üzerinde etkili 

olacaktır. Almanya’nın enflasyonunda Nisan ayı içerisinde önemli bir değişim olması 

beklenmezken, büyümenin 1Ç17’de %0,4’ten %0,6’ya yükselmesi bekleniyor. Almanya 

büyümesinin beklentiler dahilinde hızlanması durumunda euronun bu hafta içerisinde 

yaşadığı kayıpların ufak bir kısmını geri alması ve dolar endeksi üzerinde sabah 

saatlerinde kısmi bir satış baskısı oluşması beklenebilir. Bu da EURUSD paritesini sabah 

saatlerinde 1,09 seviyesine doğru güçlendirebilir. Ancak EURUSD paritesindeki kısa vadeli 

gidişatı büyük ölçüde öğle saatlerinde ABD’den gelecek olan veriler belirliyor olacak. 

Öğle saatlerinde gelecek olan haber akışını takip ediyor olacağız. Genel teknik görünüme 

baktığımızda: Paritede 1,10 seviyesi üzerinde bir hareketin teknik olarak zor oluğunu ve 

mevcut seviyelerden- orta vadeli satış fırsatları oluşabileceğini düşünmekteyiz. Teknik 

göstergelerin satış yönlü hareketleri işaret etmeye devam ettiği EURUSD paritesindeki 

mevcut düşüşün kısa vadede devam etmesi ve paritenin kısa vadede ilk etapta 1,07’li 

seviyelere gerilemesi beklenebilir. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,0871 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

1,0856 seviyesi destek, 1,0900 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,0900 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0932, 1,0856 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0818. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Altın fiyatlarındaki kısa vadeli gidişat açısından bugün öğle saatlerinde ABD’den gelecek 

olan veriler oldukça belirleyici olacak. Bugün Türkiye saatiyle 15:30’da ABD’den Nisan 

ayına ilişkin Enflasyon ve Perakende Satışlar verileri gelecek. Mart ayında %0,3 daralma 

kaydeden enflasyonun Nisan ayında %0,2 artış kaydetmesi bekleniyor. Çekirdek 

enflasyonun da Mart ayındaki %0,1’lik daralma sonrasında %0,2 artış göstermesi 

bekleniyor. Bunun yanı sıra, tüketici harcamalarının temel ölçüsü olan perakende 

satışlarda da Nisan ayında artış görülmesi piyasa beklentileri arasında yer alıyor.  Nisan 

ayında perakende satışların %0,6 (Mart ayında %0,2 daralma kaydetmişti), çekirdek 

perakende satışların ise %0,5 (Mart ayında %0 ile değişim göstermemişti) yükselmesi 

bekleniyor. Büyüme açısından zayıf geçen ilk çeyreğin ardından, Nisan ayına ilişkin 

bugün gelecek olan verilerin beklenen iyileşmeyi göstermesi piyasalarda dolar 

endeksindeki yükselişin hız kazanmasına neden olabilir. Bu durumda, Pazartesi 

gününden bu yana istikrarlı bir yükseliş hareketi içerisinde olan dolar endeksinin mevcut 

tırmanışını sürdürmesi beklenebilir. Bu da, altın fiyatlarındaki günlük satıcılı seyrin 

devamını getirebilir. Altının bu sabah saatlerinde kısa vadeli bir yükseliş çabası içerisinde 

olduğu görülüyor. Fiyatların, sabah saatlerinde mevcut kısa vadeli yükseliş çabasını 

devam ettirmesi ve 1230 seviyesine doğru yükselişini sürdürmesi beklenebilir. Ancak, 

öğle saatlerinde ABD’den gelecek olan veriler beklentileri karşılaması durumunda sabah 

saatlerinde yükseliş hareketi satış fırsatı olarak sınırlı kalabilir. Altın fiyatlarındaki güncel 

teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1226,85 işlem görmekte 

olan altın fiyatlarında 1225 seviyesi destek, 1230 seviyesi ise direnç konumunda. 1230 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1235,50, 1225 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1220. 

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 2,394 -%0.2 %0.2 %2.1 %10.6 %7.0

DAX 12,711 -%0.4 %0.5 %4.6 %19.2 %10.7

FTSE 7,387 %0.0 %1.9 %0.5 %9.7 %3.4

Nikkei 19,962 -%0.5 %2.1 %7.0 %14.3 %3.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95,114 -%1.1 %2.2 %4.6 %26.5 %21.7

Çin 3,062 %0.4 -%1.0 -%6.1 -%3.8 -%1.0

Hindistan 30,251 -%0.2 %1.1 %1.9 %12.6 %13.4

Endonezya 5,653 %0.5 %0.2 %0.9 %8.6 %7.2

Rusya 2,003 -%1.3 -%1.2 %2.8 -%1.4 -%10.3

Brezilya 67,538 %0.3 %4.1 %5.7 %14.1 %12.1

Meksika 49,531 -%0.8 %1.1 %1.2 %10.1 %8.5

Güney Afrika 54,114 -%0.3 %1.3 %1.1 %7.6 %6.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %3.8 %1.3 -%29.7 -%25.2 -%24.5

EM VIX 16 %4.5 -%7.1 -%17.0 -%44.0 -%27.3

MOVE 54 -%1.0 -%9.3 -%22.8 a.d. -%24.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5767 -%0.3 %0.7 -%3.3 %10.1 %1.5

Brezilya 3.14 -%0.9 -%1.5 %0.1 -%7.7 -%3.4

Güney Afrika 13.3689 -%0.8 -%2.1 -%3.2 -%6.7 -%2.7

Çin 6.9037 %0.0 %0.1 %0.2 %1.3 a.d.

Hindistan 64.3763 a.d. %0.3 -%0.2 -%4.3 -%5.2

Endonezya 13358 %0.1 %0.4 %0.5 %1.7 -%0.9

CDS *

Türkiye 205.5 0.1 1.2 -32.8 -46.6 -6.7

Brezilya 204.9 -1.9 -8.6 -7.6 -84.0 48.4

Güney Afrika 193.1 -1.5 -0.4 a.d. -58.3 a.d.

Endonezya 126.8 1.4 2.7 -11.2 -40.5 26.8

Rusya 153.2 -0.1 -4.2 -15.9 -67.5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 0.1 0.9 -0.3 -0.2 -0.7

Brezilya %10.1 -0.1 -0.2 0.1 -2.0 a.d.

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

Hindistan %6.9 a.d. 0.0 0.1 0.2 0.4

Endonezya %7.3 0.1 0.2 0.1 -0.2 -0.7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 0.01 0.80 -0.12 -0.41 -0.58

Brezilya %4.7 -0.05 -0.05 -0.03 a.d. a.d.

Güney Afrika %4.6 0.00 0.04 -0.38 0.02 -0.30

Endonezya %3.9 0.01 0.09 -0.05 0.15 -0.46

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 50.77 %1.1 %4.9 -%9.7 %13.5 -%10.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.83 %1.1 %5.1 -%10.4 %10.2 -%11.0

Altın - USD / oz 1224.2 %0.4 -%0.4 -%3.7 %0.0 %6.3

Gümüş - USD / t oz. 16.209 %0.4 -%0.2 -%11.2 -%6.7 %1.4

Commodity Bureau Index 424.56 %0.5 -%0.8 %0.2 %2.9 %0.3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Mayıs 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Mayıs 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   10 

 

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. 

 


