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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün bir miktar kar realizasyonlarının da gelmesi ile beraber BİST-100 

endeksi %0,6 oranında bir düşüş kaydederek 88.082 seviyesine 

geriledi. 

Bugün yurtiçinde açıklanacak olan Kasım dönemi istihdam verileri ve 

Ocak ayı bütçe rakamları takip edilecek ancak herhangi bir piyasa 

etkisi olmasını beklemiyoruz. Bugün özellikle piyasa dinamikleri 

üzerinde etkili olabilecek unsular ABD tarafında Türkiye saatiyle 

16:30’dan itibaren gelecek olan veriler olacak. Buna göre Ocak ayı 

TÜFE, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri özellikle US$ 

üzerinde hareketlilik yaratacak faktörler olarak karışımıza çıkıyor.  

Bu sabah itibariyle GoÜ hisse senetlerinde olumlu bir havanın hakim 

olduğunu görüyoruz. Yine kurlar tarafında Dolar’a karşı güçlü 

duruşun devam ettiğini, burada özellikle süregelen sermaye 

girişlerinin etkili olduğunu düşünüyoruz. TL tarafında volatilitenin 

azalması ve değer kazanımına rağmen, TCMB’nin TL likiditesini sıkı 

tutarak, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %10,3’lerde tutmasını 

olumlu buluyoruz. 

Bu çerçevede Bugün BİST-100 endeksinde hafif alıcılı bir açılış 

bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 88.800, 89.518 ve 90.166 

dirençlerini ve 87.434, 86.787 ve 86.068 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Cari açık/ GSYİH 2016 yılında %3,8 oldu. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Ford Otosan - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Logo Yazılım – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Pegasus – Ocak ayı trafik verilerini açıkladı. 

 Teknosa – Serra Sabancı ve Suzan Sabancı Dinçer hisse satışı 

gerçekleştirdi. 

 2016 vergi finansallarını açıklayan şirketler: Akçansa, Albaraka 

Türk, Çimsa, Doğuş Otomotiv, Ege Endüstri, Ege Seramik, Emlak 

Konut GYO, Migros, Soda Sanayi, Şekerbank, Türk Havayolları, 

Vakıfbank 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

15 Şubat - Ocak Merkezi Bütçe istatistikleri

                  Kasım dönemi istihdam verileri

16 Şubat - Haftalık TCMB yabancı portföy hareketleri

                  TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

20 Şubat - Ocak Merkezi Yönetim Borç Stoku

21 Şubat - Hazine ihalesi (5 yıl vadeli sabit kuponlu)

22 Şubat - Şubat reel Sektör Güven endeksi ve KKO

23 Şubat - Haftalık TCMB yabancı portföy hareketleri

                  TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

24 Şubat - Ocak Konut Satış İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 88,082 -%0.6 %0.7

BIST-30 108,049 -%0.5 %0.8

Banka 150,863 -%0.4 %1.7

Sanayi 94,383 -%0.8 %0.6

Hizmet 54,253 -%0.5 -%0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 8.50

AOFM 10.37 10.37 10.36

2 yıllık bono faizi 11.29 11.38 11.34

10 yıllık bono faizi 10.88 10.93 11.01

Kur

USD/TL 3.65 -%1.6 -%3.9

EUR/TL 3.88 -%2.1 -%4.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 -%1.9 -%4.0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 183 179 163

Ortalama işlem hacmi * 1.42 1.49 1.44

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 8.9x 8.9x 7.6x

PD/DD 1.11x 1.08x 0.98x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.80x 0.71x

FD/FAVÖK 7.9x 7.4x 6.6x

Kar büyümesi %18.3 %13.1 %17.0

Özsermaye karlılığı %13.3 %12.9 %13.5

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.8

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 

Cari açık/ GSYİH 2016 yılında %3,8 oldu  

Aralık ayı cari işlemler açığı, 4,27 milyar dolar olurken, kurum beklentimiz 

doğrultusunda, ancak medyan beklentilere göre daha iyi bir gerçekleşme gösterdi. 

Böylelikle 2016 yılı cari işlemler açığı 32,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.  (GSYİH’nin 

%3,8’i – 2015 seviyesine göre yatay). 

 2017 yılı cari işlemler açık/ GSYİH beklentimiz %4,9. Ancak, iç talep tarafındaki 

yavaşlamanın devamı halinde, cari işlemler açığı / GSYİH oranı beklentimizi 

aşağı yönlü revize etmemiz söz konusu olabilir.   

 Doğrudan yabancı yatırımlar ve net hata noksan kalemleri Aralık ayının ana 

finansman kalemleri oldular. Portföy çıkışları, yurtiçi bankaların yurtdışı 

muhabirlerindeki mevcutlarındaki ciddi artış ve özel sektörün uzun vadeli 

borçlanmasının sınırlı kalması sonrasında da resmi rezervlerde aylık 7 milyar 

dolarlık bir düşüş yaşandığı görüldü.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 yılı cari işlemler açık/ 

GSYİH beklentimiz %4,9. 

Ancak, iç talep tarafındaki 

yavaşlamanın devamı 

halinde, cari işlemler açığı / 

GSYİH oranı beklentimizi 

aşağı yönlü revize etmemiz 

söz konusu olabilir. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/odemeler_Dengesi_Aralik_2016b2e39ff8-4.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Ford Otosan - Ford Otosan 4. çeyrekte 317 milyon TL net kâr açıkladı. Tacirler Yatırım 

beklentisi 286 milyon TL ve konsensus 241 milyon TL’ydi. Beklentilerin üzerinde 

gerçekleşen net kar rakamı 4. çeyrekte vergi geliri elde edilmesinden kaynaklanmıştır. 

FAVÖK 419 milyon seviyesinde beklentiler dahilinde gerçekleşti. Şirket 4Ç16’da net 

satışları %13 artışla 5.649 milyon TL seviyesine yükseltti. İhracat fiyatlarındaki ve yurtiçi 

fiyatlardaki artış net satışlardaki büyümeyi destekledi. FAVÖK marjı tarafında ise avro 

bazında maliyetlerdeki artış nedeniyle 60 baz puan düşüşle %7,4 seviyesinde 

gerçekleşti. Şirket ayrıca 2017 beklentilerini açıkladı, 105-115 bin adet seviyesinde 

yurtiçi satış, 270-280 bin adet yurtdışı satış (%5-8 büyüme), 340-350 bin adet üretim ve 

180-200 milyon avro yatırım harcaması öngörüyor. Yurtiçi hafif araç piyasası için 850-

900K adet bekliyor. Sonuçların bugün hafif algılanacağını düşünüyoruz. 

Logo Yazılım – 4. çeyrekte 0,8 milyon TL net kar açıkladı (3Ç16: 14 milyon TL, 4Ç15: 0,6 

milyon TL). Net karda çeyreksel bazdaki sert düşüş, artan diğer giderler kalemi ile 

açıklanabilir (4Ç16: 20,1 milyon TL, 3Ç16: 0,53 milyon TL). Net satışlar Total Soft’un 

konsolidasyonu ile birlikte %101 büyüdü. Total Soft’un dışarda bırakılması halinde net 

satışlar artışı %47 seviyesinde oldu. FAVÖK marjı %34,6 oldu (4Ç15: %15,2). Net borç 

seviyesi, net işletme sermayesi iyileşme göstermekle birlikte, 3Ç16’daki 13 milyon TL 

seviyesinden 23 milyon TL’ye yükseldi.    

Pegasus – Ocak ayı trafik verilerini açıkladı. Toplam yolcu sayısı %4 artarak 1,88 milyon 

oldu. İç hatlar %2 büyüyerek 1,27 milyon olurken, dış hatlar %8 büyüyerek 0,69 milyon 

oldu. Toplam ASK %2,8 iyileşirken (iç hatlar: %1,7, dış hatlar: %3,4), doluluk oranı 109 

baz puan artarak (iç hatlar: 150bp, dış hatlar: 103bp) %79 oldu.  

Teknosa – Serra Sabancı 4,00-4,30 TL fiyat aralığından 894 bin adet hisse satışı 

gerçekleştirdi ve ortaklıktaki payı %2,2762’ye düştü. Suzan Sabancı Dinçer 4,00-4,36 TL 

fiyat aralığından 1,3 milyon adet pay satışı gerçekleştirdi ve ortaklıktaki payı %1,2685’e 

düştü. 

Albaraka Türk - 2016 vergi finansallarına göre 218 milyon TL net kâr açıkladı. 4Ç16 net 

vergi sonrası kârı 39 milyon TL olarak hesaplıyoruz. Sonuçlar konsensustan hafif daha 

kötü UFRS sonuçları açıklanabileceğinin sinyalini veriyor. 

Akçansa - 2016 vergi finansallarına göre 1,436 milyon TL net satış ve 334 milyon TL 

operasyonel kâr açıkladı. Sonuçlar beklentiler dahilinde. 

Çimsa - 2016 vergi finansallarına göre 1,088 milyon TL net satış ve 327 milyon TL 

operasyonel kâr açıkladı. Sonuçlar beklentiler dahilinde. 

Doğuş Otomotiv - 2016 vergi finansallarına göre 11,260 milyon TL net satış ve 960 

milyon TL brüt kâr açıkladı. Sonuçlar beklentiler dahilinde. 

Emlak Konut GYO - 2016 vergi finansallarına göre 247 milyon TL net kâr açıkladı. 

Sonuçlar beklentilerin hafif altında. 

Ege Seramik - 2016 vergi finansallarına göre 25 milyon TL net kâr açıkladı. Konsolide 

sonuçları baz aldığımızda daha yüksek kâr rakamının mümkün olabileceğini 

düşünüyoruz. 
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Ege Endüstri - 2016 vergi finansallarına göre 33 milyon TL net kâr açıkladı. Sonuçlara 

göre %77 yıllık büyüme gerçekleşti. 

Migros - 2016 vergi finansallarına göre 10,780 milyon TL net satış ve 2,736 milyon TL 

brüt kâr açıkladı. Sonuçlar beklentiler dahilinde. 

Soda Sanayi - 2016 vergi finansallarına göre 1,603 milyon TL net satış ve 369 milyon TL 

operasyonel kâr açıkladı. Sonuçlar beklentiler dahilinde. 

Türk Hava Yolları - 2016 vergi finansallarına göre 6.493 milyon TL net zarar açıkladı. 

Türk Hava Yolları’nın UFRS sonuçlar vergi finansallarıyla önemli farklılıklar arz 

etmektedir bu nedenle sonuçların indikatif olmadığını düşünüyoruz. 

Şekerbank - 2016 vergi finansallarına göre 71 milyon TL net kâr açıkladı. Net kâr 

rakamı geçen seneye göre önemli büyümeye işaret ediyor. (Pozitif) 

Vakıfbank - 2016 vergi finansallarına göre 2.703 milyon TL net kâr açıkladı. 4. Çeyrek 

için hesapladığımız 782 milyon TL net kâr beklentimiz 731 milyon TL ve konsensus 

beklentisi 659 milyon TL’nin üzerindedir. Vakıfbank 20 Şubat’ta sonuçlarını açıklayacak.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün bir miktar kar realizasyonlarının da gelmesi ile beraber BİST-100 endeksi %0,6 

oranında bir düşüş kaydederek 88.082 seviyesine geriledi. 

Bugün yurtiçinde açıklanacak olan Kasım dönemi istihdam verileri ve Ocak ayı 

bütçe rakamları takip edilecek ancak herhangi bir piyasa etkisi olmasını 

beklemiyoruz. Bugün özellikle piyasa dinamikleri üzerinde etkili olabilecek unsular 

ABD tarafında Türkiye saatiyle 16:30’dan itibaren gelecek olan veriler olacak. Buna 

göre Ocak ayı TÜFE, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri özellikle US$ 

üzerinde hareketlilik yaratacak faktörler olarak karışımıza çıkıyor.  

Bu sabah itibariyle GoÜ hisse senetlerinde olumlu bir havanın hakim olduğunu 

görüyoruz. Yine kurlar tarafında Dolar’a karşı güçlü duruşun devam ettiğini, burada 

özellikle süregelen sermaye girişlerinin etkili olduğunu düşünüyoruz. TL tarafında 

volatilitenin azalması ve değer kazanımına rağmen, TCMB’nin TL likiditesini sıkı 

tutarak, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %10,3’lerde tutmasını olumlu 

buluyoruz. 

Bu çerçevede Bugün BİST-100 endeksinde hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 88.800, 89.518 ve 90.166 dirençlerini ve 87.434, 86.787 

ve 86.068 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Şubat 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

USD/TL 

Fed Başkanı Janet Yellen’ın dün akşam Senato’da gerçekleştirdiği sunum esnasında 

yaptığı şahin açıklamalar, dolar endeksinin 101,38 seviyesine kadar yükselmesine neden 

oldu. Ancak, Dolar endeksindeki sert yükselişe rağmen, TL’deki değerli görünümün ve 

USDTRY paritesindeki satıcılı eğilimin korunduğunu görüyoruz. Gelişmekte olan ülke 

piyasalarının büyük bir kısmında hakim olan bu pozitif seyir, sermaye girişlerinin devam 

ediyor olmasından ve risk iştahında görülen yükselişlerden besleniyor diyebiliriz. Ancak, 

dolar endeksinin küresel piyasalarda değer kazanmaya devam etmesi, yurt içi enflasyon 

ve büyüme dinamiklerinde gözlemlenen bozulma ve siyasi - jeopolitik risklerin, kurdaki 

mevcut gerilemenin kısa – orta vadede istikrar kazanmasına engel olabileceğini 

düşünüyoruz. Dolayısı ile USDTRY paritesindeki geri çekilmelerin kısa – orta vadeli alım 

fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini düşünmekteyiz. Bugün veri akılı oldukça yoğun 

olacak. ABD cephesinden gelecek olan TÜFE, Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi 

verileri dolar endeksi üzerinde hareketlilik yaratabilir. Ayrıca, Fed Başkanı Janet Yellen’ın 

bu akşam saatlerinde Temsilciler Meclisi;’nde gerçekleştireceği sunum da kurdaki 

gidişat açısından önemli olabilir. USDTRY paritesindeki teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatlerinde 3,6527 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 

3,6489 seviyesi destek, 3,6772 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. 3,6489 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 3,6200, 3,6772 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 3,7000 olarak 

karşımıza çıkıyor. Kurdaki kısa vadeli düşüş eğiliminin korunduğunu görüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Kısa vadeli düşüş eğilimini sürdürmekte olan EURUSD paritesi, 1yaklaşık son 1 ayın dip 

seviyelerine gerilemiş durumda. Beklediğimiz düşüş hareketini sergileyen parite, dolar 

endeksindeki güçlenmenin de etkisi ile birlikte bu hafta düşüşünü daha da hızlandırdı. 

Fed Başkanı Janet Yellen’ın dün akşam saatlerinde Senato Bankacılık Komitesi’nde 

yaptığı açıklamasında faiz artırımı konusunda geç kalınmasının ABD ekonomisine zarar 

vereceğini belirtmiş olması, dolar endeksinin 101,38 seviyesine kadar yükselmesine 

neden oldu. Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte düşüşünü hızlandıran EURUSD 

paritesi ise 1,0560 seviyesine kadar geriledi. Bu sabah saatleri itibariyle görece zayıf 

seyrini devam ettirmekte olan paritede gün içi gidişat açısından ABD cephesinden 

gelecek olan veriler oldukça önemli olacak. Veri akışının oldukça yoğun olduğu bugün 

içerisinde, ABD’den gelecek olan TÜFE, Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verileri 

gün içi gidişat açısından belirleyici olabilir. Ayrıca, akşam saatlerinde Fed Başkanı 

Yellen’ın Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştireceği sunum önemli olacak. Yellen bu 

akşam saat 18:00’da, dün akşam Senato’da gerçekleştirdiği sunumun aynısını 

Temsilciler Meclisi’nde yapacak. Sunumun ardından gerçekleşecek olan soru- cevap 

kısmı, Fed’in 2017 faiz politikasına ilişkin ipuçlarının yakalanması açısından oldukça 

kritik olacak. Gün içerisinde ABD cephesinden gelecek olan verileri ve Yellen’dan 

gelecek olan açıklamaları yakından takip ediyor olacağız. EURUSD grafiğine 

baktığımızda paritenin 1,0580 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1,0576 – 1,0610 

seviyeleri arasında hareket etmekte olduğunu görüyoruz. 1,0610 direncinin yukarı 

yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1,0645, 1,0576 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0553. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabah saatlerinde kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında tutunarak yönünü 

yukarı çeviren altın fiyatları, 1235 seviyesine doğru yükselerek kayıplarının bir kısmını 

telafi etmeye çalıştı. Ancak, Fed başkanı Janet Yellen’ın dün akşam saatlerinde yapmış 

olduğu şahin açıklamalar, dolar endeksini değerlendirerek altın fiyatlarının yeniden 

1230 seviyesi altına inmesine neden oldu.  

Fed Başkanı Janet Yellen, dün akşam Senato Bankacılık Komitesi’nde gerçekleştirdiği 

konuşmasında, faiz oranlarını artırmak için çok fazla beklenmesinin enflasyonun 

yükselmesine neden olabileceğini ve Fed'i gelecekte faiz oranlarını aniden artırmak 

zorunda bırakabileceğini belirtti. Faiz artırımı konusunda hazık olduklarına yönelik 

işaretler veren Yellen, dolar endeksinin yeniden 101 seviyesi üzerine çıkmasını sağladı. 

Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte dünkü kazançlarını geri veren altın fiyatları bu 

sabah saatlerinde kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında hareket ediyor. Altın 

fiyatlarının mevcut seviyelerdeki seyri oldukça kritik, zira fiyatların kanal sınırında 

tutunması ya da kanalı aşağı yönlü kırması durumunda (her iki durumda da) sert 

hareketler gözlemlenebilir. Altının kanal sınırındaki seyri ve ABD’den gün içerisinde 

gelecek olan veriler yakından takip edilmeli.  Grafiğe baktığımızda ise altının bu sabah 

saatlerinde 1228,45 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1224,33 - 1230 seviyeleri 

arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1230 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir 

sonraki direnç seviyemiz 1235,50, 1224,33 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde 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 2,338 %0.4 %1.9 %2.8 %6.7 %4.4

DAX 11,772 %0.0 %1.9 %1.2 %9.6 %2.5

FTSE 7,269 -%0.1 %1.1 -%0.9 %4.7 %1.8

Nikkei 19,239 %1.1 %2.3 %0.8 %15.2 %1.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 88,082 -%0.6 %0.7 %8.0 %12.2 %12.7

Çin 3,218 %0.3 %1.9 %3.7 %3.3 %4.0

Hindistan 28,339 -%0.1 %0.1 %3.9 %0.5 %6.3

Endonezya 5,381 -%0.5 %0.0 %2.0 %1.1 %1.6

Rusya 2,142 -%0.9 -%3.5 -%2.4 %8.3 -%4.1

Brezilya 66,713 -%0.4 %3.9 %4.8 %12.8 %10.8

Meksika 47,391 -%0.6 %1.4 %2.6 -%2.7 %3.8

Güney Afrika 52,466 -%0.9 %0.5 -%0.6 %0.1 %3.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%3.0 -%4.9 a.d. -%9.1 -%41.0

EM VIX 16 -%3.9 -%9.6 a.d. -%15.6 -%31.4

MOVE 67 -%2.3 -%1.2 a.d. %5.5 -%0.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6515 -%0.6 -%2.5 -%4.0 %24.2 %25.2

Brezilya 3.0846 -%0.8 -%1.1 -%4.8 -%3.2 -%22.2

Güney Afrika 13.1053 -%1.7 -%2.6 -%4.2 -%1.5 -%15.3

Çin 6.8675 -%0.2 -%0.3 -%0.5 %3.5 %5.8

Hindistan 66.9187 -%0.1 -%0.7 -%1.7 a.d. %1.2

Endonezya 13331 %0.0 %0.0 -%0.3 %1.7 -%3.3

CDS *

Türkiye 236.0 -6.6 -14.2 -30.2 60.6 29.8

Brezilya 214.6 -3.1 -22.0 -12.2 77.7 1.4

Güney Afrika 190.5 -5.1 -12.9 -0.8 47.8 24.1

Endonezya 132.7 -3.8 -6.1 -9.9 54.0 16.8

Rusya 164.1 -2.3 -13.1 -3.0 17.9 48.5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.9 0.0 1.1 -0.6 1.2 0.1

Brezilya %10.4 0.0 -0.1 -0.7 -1.4 -6.2

Güney Afrika %8.7 -0.1 -0.2 0.0 0.2 -1.1

Hindistan %6.9 0.0 0.4 0.4 a.d. -0.9

Endonezya %7.6 0.0 0.0 0.0 0.7 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 -0.02 1.08 a.d. 1.22 0.51

Brezilya %4.8 0.03 -0.15 a.d. 0.47 -2.44

Güney Afrika %4.5 0.00 -0.04 -0.10 0.80 -0.96

Endonezya %3.9 -0.03 -0.04 -0.16 0.76 -0.87

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.97 %0.7 %1.7 %0.2 %15.8 %50.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.2 %0.5 %2.0 a.d. %16.3 %43.6

Altın - USD / oz 1223.9 %0.0 -%0.8 a.d. -%8.7 %15.4

Gümüş - USD / t oz. 17.889 %0.4 %0.7 a.d. -%9.9 %29.6

Commodity Bureau Index 435.07 %0.1 %0.6 a.d. %5.9 %16.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 
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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. 

 


