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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Haftanın ilk işlem gününde BİST-100 endeksi, 591 puan artışla, günü 

%0,62 değer kazanarak 95.587 seviyesinden kapattı.  

Bugün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın 

Washington’daki kritik toplantısında olacak. Toplantı sonrası 

liderlerin ortak basın toplantısının Türkiye saatiyle 20:00’de yapılması 

planlanıyor. 

MSCI GOÜ endeksi 2009’dan bu yana yaşadığı en kuvvetli rallide, 

zirve seviyelerine yaklaşırken bir momentum kaybı ihtimali taşısa da 

bugün Asya seansında genel olarak alıcılı bir seyrin devam ettiğini 

gözlemliyoruz. BIST100’de son günlerde hacmin göreceli olarak 

düştüğünü gözlemlemekle birlikte yukarı yönlü trendin değişmesi 

için içsel ve dışsal nedenlerin henüz oluşmadığını düşünüyoruz.  

Bu çerçevede bugün diğer piyasalardaki kısmi olumlu havanın yurtiçi 

piyasalara da yansımasını bekliyor ve hafif alıcılı bir açılış olacağını 

düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 95,871, 96,155 ve 

96,486 dirençlerini ve 95,257, 94,926 ve 94,643 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Şubat dönemi işsizlik oranında hafif gerileme görüldü. 

 Nisan ayı merkezi bütçe verileri kötüleşmenin devamını işaret etti. 

 Yıl sonu TÜFE beklentisi %9,53, US/TL beklentisi 3,8027. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Pegasus – Nisan ayı trafik verilerini açıkladı. 

 Tüpraş - Toplu iş sözleşmesi anlaşma ile sonuçlandı. 

 Türk Traktör – AL tavsiyesi ve 95 TL hedef fiyat ile araştırma 

kapsamına aldık. 

 MSCI endeksleri Mayıs ayı değişiklikleri dün açıklandı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

                  Mart Kısa Vadeli Dış Borç Stoku

18 Mayıs - Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                  TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

22 Mayıs - Merkezi Yönetim Borç Stoku

23 Mayıs -  Mayıs Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 95,588 %0.6 %1.9

BIST-30 117,561 %0.6 %1.9

Banka 160,601 %0.8 %0.6

Sanayi 101,884 %0.4 %1.9

Hizmet 61,160 %1.0 %4.5

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 11.47 11.49 11.28

10 yıllık bono faizi 10.66 10.67 10.50

Kur

USD/TL 3.56 %0.2 -%3.4

EUR/TL 3.89 %0.2 -%0.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.73 %0.2 -%1.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 203 201 185

Ortalama işlem hacmi * 1.35 1.60 1.47

* 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 7.7x 6.8x

Kar büyümesi %13.5 %21.2 %18.5

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 

Şubat dönemi işsizlik oranında hafif gerileme görüldü  

Şubat dönemi (Ocak-Şubat-Mart) arındırılmamış işsizlik oranı %12,6 olarak 

gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemindeki %10,9 göre önemli ölçüde kötüleşme 

sergiledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının %13 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.  

 Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ise %11,8’den %11,7’ye geriledi. Tarım 

dışı işsizlik oranı ise %14,1’den %14’e düştü. İşgücüne katılma oranı ise %52,7 olarak 

gerçekleşti. Şubat dönemi içerisinde, tarım dışı sektörlerde yaratılan istihdama 

rağmen artan işgücüne katılım, işsizlik oranı üzerinde etkili oldu.  

 İşsizlik oranındaki ciddi orandaki kötüleşmenin sonrasında hükümetin, yeni istihdam 

paketi ve önlemleri çerçevesinde istihdam piyasasında gelecek aylarda iyileşmenin 

devam etmesi beklenebilir. Yetkililer istihdam paketi ile beraber 1 milyonu aşkın 

istihdam yaratıldığını belirtiyorlar.  

 Ancak söz konusu istihdam artışının kalıcılığının ise ekonomik aktivitedeki sağlıklı bir 

canlanma ile sağlanabileceğini belirtmek gerekir. Bu çerçevede istihdam artışının 

sürdürülebilirliği için aktivite göstergelerindeki gidişatın yakından takip edilmesi gerekir.    

Nisan ayı merkezi bütçe verileri kötüleşmenin devamını işaret etti  

Nisan ayı merkezi bütçe verilerine göre bütçe açığı 3 milyar TL olarak gerçekleşirken 12 

aylık açık 52,5 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu rakam GSYİH’nin %2’sine karşılık gelmekte. 

Burada özellikle faiz dışı harcamalardaki artışın bütçe dinamikleri üzerindeki etkisi ön 

plana çıkıyor. Gelirler tarafında ise oldukça düşük bir performans ile sadece %7 oranında 

bir artış olduğu görülüyor.  

 Gelecek dönem içerisinde özellikle yılın ikinci yarısında vergi gelirleri tarafında bir 

miktar daha artış olması beklenebilir. Burada özellikle büyüme göstergelerinin 

daha iyi bir performans göstereceği varsayımdan yola çıktığımızı belirtebiliriz. 

Buna ek olarak vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırmasının ikinci 

ayağının da 2017 yılı içerisinde ek bir gelir sağlayacağı etkisinin olacağı da 

gözardı edilmemeli. 

 Bu çerçevede bütçede bozulmanın özellikle yılın ikinci yarısında bir miktar daha 

durulmasını bekleyebiliriz. Yılsonu tahminiz ise bütçe açığının GSYİH’nin %2,5 

seviyesi civarında oluşacağı yolunda.  

Yıl sonu TÜFE beklentisi %9,53, USD/TL beklentisi 3,8027 

Enflasyondaki yükseliş eğiliminin devam etmesi ile birlikte beklentilerindeki kötüleşmenin 

devam ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte katılımcıların 2017 yılsonu ortalama TÜFE 

tahmini %9,28’den %9,53’e çıkmış durumda. Kurum yılsonu TÜFE tahminimiz ise %9,7.  

 Orta vadeli enflasyon bekleyişlerine bakıldığında, 12 ay sonrası için beklentilerin 

%8’27’den %8,41’e yükseldiği görülürken, 24 ay ileriye yönelik TÜFE beklentileri 

ise %7,87’den %7,93’e kötüleşme kaydetti.  

 Yıl sonu USDTRY beklentisi bu anket döneminde 3,8352'den 3,8027'ye geriledi. 

12 ay sonrası USDTRY beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3,9385 iken, bu 

anket döneminde 3,9395'e yükseldi.  

 2017 GSYİH büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre 0,2 yüzde puan 

artarak %3,2 oldu. Gelecek yıla yönelik büyüme beklentisi ise değişmeyerek %3,7 

düzeyinde kaldı. 

İşsizlik oranındaki ciddi 

orandaki kötüleşmenin 

sonrasında hükümetin, yeni 

istihdam paketi ve önlemleri 

çerçevesinde istihdam 

piyasasında gelecek aylarda 

iyileşmenin devam etmesi 

beklenebilir. 

Enflasyondaki yükseliş 

eğiliminin devam etmesi ile 

birlikte beklentilerindeki 

kötüleşmenin devam ettiğini 

görüyoruz. 

Bütçede bozulmanın özellikle 

yılın ikinci yarısında bir miktar 

daha durulmasını 

bekleyebiliriz. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Pegasus – Nisan ayı trafik verilerini açıkladı. Buna göre Pegasus’un toplam yolcu sayısı 

%19,5 büyüdü ve 2,2 milyona ulaştı. Büyüme, iç hatlarda %11, dış hatlarda %34,5 

seviyesinde oldu. Ocak-Nisan dönemi göz önünde bulundurulduğunda ise toplam yolcu 

sayısında artış %10,5 oldu (iç hatlar: +%6,1, dış hatlar: +%18). 

ASK yıllık bazda %3,4 arttı (iç hatlar: +%2,9, dış hatlar: +%3). Ocak Nisan döneminde artış 

%1,5 olarak gerçekleşti. Toplam doluluk oranı Nisan’da %85,9 oldu. Bu oran geçtiğimiz 

yılın aynı döneminde %75,4’tü. İç hatlarda doluluk oranı %88,3 iken, dış hatlarda %82,3 

oldu. Ocak-Nisan döneminde toplam doluluk oranı %82,2 olarak gerçekleşti (iç hatlar: 

%86,2, dış hatlar: %76,2). 

Nisan ayı verileri, yoğun sezona girilirken Pegasus’un yolcu trafiğinde güçlü bir 

toparlanmayı işaret ediyor. Toparlanma önemli ölçüde dış hatlar öncülüğünde 

gerçekleşti. Ancak şunu eklemekte fayda var ki, çok güçlü sonuçlarda baz etkisi ve 

Paskalya tatilinin de katkısı oldu.  

Tüpraş - Petrol İş Sendikası ile gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi müzakereleri 01 Ocak 

2017 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 15 Mayıs 2017 tarihinde 

anlaşma ile sonuçlandı. Anlaşma hükümlerine göre ilk 6 ay için yüzde %9, ikinci ve 

üçüncü 6 ay için TÜFE ve dördüncü 6 ay için TÜFE + 0,50 oranında ücret artışı yapıldı.  

Personel ücretleri Tüpraş’ın toplam maliyetleri içerisinde %2,8 gibi bir oran 

seviyesindedir. Bu nedenle yapılan artışların Tüpraş finansallarında önemli bir etkisinin 

olmasını beklemiyoruz. 

Türk Traktör’ü AL tavsiyesi ve 95 TL hedef fiyat ile araştırma kapsamına aldık. 

Türk Traktör, son 1 yılda BIST-100 endeksinin %15 altında performans gösterdi. Ciro 

büyümesindeki bozulma, maliyet artışı ve beklentinin altında temettü ödeme oranı 

açıklanması performansta etkili oldu. Bilindiği üzere Ocak ayında traktör, motor ve 

şanzıman parçalarına ithalat vergisi uygulanmaya başlanırken, ithalatçılarda bulunan stok 

nedeniyle verginin etkisi henüz sınırlı oldu. 2Y17’de düşük fiyatlı ithal ürünlerin 

rekabetçiliğinin azalmasını ve Türk Traktör’ün 2017-2018 döneminde sektör 

ortalamasının üzerinde hacim büyümesi gerçekleştirmesini bekliyoruz. Zayıf geçen 1Ç17 

sonrası, düşük bazın etkisiyle Türk Traktör’ün daha güçlü satış büyümesi ve çeyreksel 

bazda marj büyümesi sağlayacağını düşünüyoruz. Türk Traktör 2017T 9,4x FD/FAVÖK ve 

12,7x F/K oranlarıyla yabancı çarpanlara göre iskontolu işlem görüyor. Türk Traktör 

2018’de beklediğimiz %6 temettü verimiyle yüksek temettü dağıtan hisselerden biri 

olmaya devam edecek. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

MSCI endeksleri Mayıs ayı değişiklikleri dün açıklandı. MSCI Global Standard Turkey 

endeksine Aselsan eklenirken, endeksten çıkan hisse olmadı. MSCI global small cap 

Turkey endeksine Kordsa, Logo Yazılım ve Türk Traktör dahil edilirken, Bizim Toptan, 

Doğuş Otomotiv, Doğuş Gayrimenkul, Ege Endüstri, Konya Çimento, Pınar Süt, 

Şekerbank ve Torunlar GYO endeksten çıkartıldı. Endeks değişiklikleri 31 Mayıs 

kapanışıyla devreye girecek. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Turk_Traktor_16_Mayis_2017.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Haftanın ilk işlem gününde BİST-100 endeksi, 591 puan artışla, günü %0,62 değer 

kazanarak 95.587 seviyesinden kapattı.  

Bugün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın Washington’daki 

kritik toplantısında olacak. Toplantı sonrası liderlerin ortak basın toplantısının Türkiye 

saatiyle 20:00’de yapılması planlanıyor. 

MSCI GOÜ endeksi 2009’dan bu yana yaşadığı en kuvvetli rallide, zirve seviyelerine 

yaklaşırken bir momentum kaybı ihtimali taşısa da bugün Asya seansında genel 

olarak alıcılı bir seyrin devam ettiğini gözlemliyoruz. BIST100’de son günlerde 

hacmin göreceli olarak düştüğünü gözlemlemekle birlikte yukarı yönlü trendin 

değişmesi için içsel ve dışsal nedenlerin henüz oluşmadığını düşünüyoruz.  

Bu çerçevede bugün diğer piyasalardaki kısmi olumlu havanın yurtiçi piyasalara da 

yansımasını bekliyor ve hafif alıcılı bir açılış olacağını düşünüyoruz. Gün içinde BİST-

100 endeksinde 95,871, 96,155 ve 96,486 dirençlerini ve 95,257, 94,926 ve 94,643 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Suudi Arabistan ve Rusya’nın, petrol üretim kesintisini uzatmaya yönelik yeşil ışık 

yakmaları petrol fiyatlarının sert bir şekilde yükselmesine neden oldu. Zayıf gelen ABD 

verileri ile birlikte 99 seviyesi altına gerileyen dolar endeksi de petrol fiyatlarındaki 

yükselişi destekledi. Zayıf petrol fiyatlarının gelişmekte olan ülke piyasaları üzerindeki risk 

iştahını artırması ve dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte TL varlıkların değer 

kazandığını ve USDTRY paritesinin 3,55 seviyesi altına gerilediğini gördük. MSCI 

Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları Endeksi 6 günlük rallisini %3,5’lik kazanca taşırken, 

yaklaşık son 2 yılın zirvesine yükseldi. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke 

para birimlerindeki pozitif bir seyir oluğunu ve Türk lirasının dolar karşısında en fazla 

değer kazanan para birimlerinden biri oluğunu görüyoruz. Bu noktada, zayıf veri akışı ile 

99 seviyesi altına kadar gerileyen dolar endeksinin, 50 haftalık hareketli ortalamasına 

denk gelen ve uzun vadeli 98,70 – 98,75 bandı üzerinde tutunabileceğini düşünmekteyiz. 

Endeksin bu bant üzerinde tutunması durumunda kısa vadede ilk etapta 100 – 102 

bandını hedef alması beklenebilir. Bununla birlikte USDTRY paritesinin 3,60 seviyesi 

altındaki seyrinin kalıcı olmasını beklememekteyiz. Dolayısı ile kurun kısa vadede yeniden 

3,60 seviyesi üzerine çıkması beklenebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı 

Trump bugün Beyaz Saray’da bir araya gelecekler. Yapılacak toplantı sonrasında gelecek 

olan açıklama be haberler piyasa açısından önemli olacak. Kurdaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5451 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5500 seviyesi direnç, 3,5430 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,5500 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,5606, 3,5430 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,5296. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Cuma günü ABD’den gelen ve beklentilerin altında bir performans sergileyen TÜFE ve 

Perakende Satışlar verilerinin ardından satış baskılarına maruz kalan dolar endeksi, dün 

satıcılı seyrini sürdürdü. Endeksin 99 seviyesinin altına gerilemesi ile birlikte 1,10 

seviyesinin üzerini test ederek EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 1,10 

seviyesinin hemen altında hareket ediyor. Bu noktada, zayıf veri akışı ile 99 seviyesi altına 

kadar gerileyen dolar endeksinin, 50 haftalık hareketli ortalamasına denk gelen ve uzun 

vadeli 98,70 – 98,75 bandı üzerinde tutunabileceğini düşünmekteyiz. Endeksin bu bant 

üzerinde tutunması durumunda kısa vadede ilk etapta 100 – 102 bandını hedef alması 

beklenebilir. Bununla birlikte, EURUSD paritesinde 1,10 seviyesi üzerinde bir hareketin 

teknik olarak zor oluğunu ve mevcut seviyelerden- orta vadeli satış fırsatları 

oluşabileceğini düşünmekteyiz. Bugün ABD cephesinde yoğun bir veri akışı olacak. 

Özellikle Sanayi Üretimi verisinin yakından izlenmesi gerekiyor. Euro Bölgesi cephesinde 

ise Almanya Mayıs Ayı Zew Endeksi ve Euro Bölgesi 1Ç17 GSYİH Büyüme Oranı verileri 

yakından takip edilmeli. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,0991 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0970 

seviyesi destek, 1,10 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,10 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1022, 1,0970 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0932. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Cuma günü ABD’den gelen ve beklentilerin altında bir performans sergileyen TÜFE ve 

Perakende Satışlar verilerinin ardından satış baskılarına maruz kalan dolar endeksi, dün 

satıcılı seyrini sürdürdü. Endeksin 99 seviyesinin altına gerilemesi ile birlikte dün 1237 

seviyesinin üzerini test eden altın fiyatları, bu sabah saatleri itibariyle 1235 seviyesinin 

hemen altında hareket ediyor. Bu noktada, zayıf veri akışı ile 99 seviyesi altına kadar 

gerileyen dolar endeksinin, 50 haftalık hareketli ortalamasına denk gelen ve uzun vadeli 

98,70 – 98,75 bandı üzerinde tutunabileceğini düşünmekteyiz. Endeksin bu bant üzerinde 

tutunması durumunda kısa vadede ilk etapta 100 – 102 bandını hedef alması 

beklenebilir. Bu noktada, gerek küresel volatilite ve korku endekslerinin rekor düşük 

seviyelere gerilemiş olmasının güvenli liman talebini azaltıyor oluşu, gerekse de dolar 

endeksinin 50 haftalık hareketli otalaması üzerinde tutunmaya çalışıyor olması altın 

fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi baskılayabilir ve mevcut yükselişin küçük bir düzeltme 

olarak sınırlı kalmasına neden olabilir.  Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1234,32 işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1230 seviyesi destek, 1235,50 seviyesi ise direnç konumunda. 1235,50 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1240,67, 1230 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1225. 

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 2,402 %0.5 %0.1 %3.2 %10.4 %7.3

DAX 12,807 %0.3 %0.9 %5.8 %20.1 %11.5

FTSE 7,454 %0.3 %2.1 %1.7 %10.4 %4.4

Nikkei 19,870 %0.0 %0.2 %8.4 %11.3 %4.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95,588 %0.6 %1.9 %6.1 %27.9 %22.3

Çin 3,090 -%0.3 %0.0 -%5.1 -%3.9 -%0.8

Hindistan 30,322 %0.4 %1.3 %2.9 %15.3 %13.9

Endonezya 5,689 -%0.3 -%0.7 %0.9 %9.3 %7.0

Rusya 2,003 %0.4 %0.2 %4.5 -%1.3 -%10.3

Brezilya 68,474 %0.4 %4.5 %9.0 %12.7 %13.7

Meksika 49,679 %0.5 %0.3 %1.5 %10.6 %8.8

Güney Afrika 54,052 %0.0 %0.7 %1.0 %8.1 %6.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %0.2 %6.7 -%28.9 -%22.1 -%25.8

EM VIX 16 -%1.6 %0.1 -%20.4 -%33.6 -%27.4

MOVE 57 %1.8 %2.4 -%20.1 -%32.6 -%20.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5483 -%0.7 -%1.0 -%4.1 %7.8 %0.7

Brezilya 3.1098 -%0.4 -%2.8 %0.4 a.d. -%4.3

Güney Afrika 13.1849 -%1.3 -%3.2 -%0.8 -%7.0 -%4.0

Çin 6.8935 -%0.1 -%0.2 %0.2 %0.5 -%0.7

Hindistan 64.0612 -%0.4 -%0.4 -%0.7 -%5.4 -%5.7

Endonezya 13304 -%0.2 %0.0 %0.1 -%0.4 -%1.3

CDS *

Türkiye 205.6 -2.1 2.3 -28.7 -50.1 -1.3

Brezilya 199.4 -4.0 -11.2 -10.9 -89.6 46.7

Güney Afrika 191.5 -4.6 0.2 a.d. -70.3 a.d.

Endonezya 130.3 2.1 3.0 -12.5 -53.1 29.8

Rusya 151.3 -3.8 -2.1 a.d. -53.2 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 -0.1 0.9 -0.3 -0.4 -0.8

Brezilya %10.1 0.0 -0.1 0.0 a.d. a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.1 a.d. -0.4 -0.2

Hindistan %6.8 -0.1 -0.1 0.0 0.3 0.3

Endonezya %7.1 -0.1 0.0 0.0 -0.8 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 -0.03 a.d. -0.07 -0.42 -0.64

Brezilya %4.6 0.00 -0.19 -0.11 -0.66 -0.93

Güney Afrika %4.6 0.00 0.01 -0.26 0.02 -0.30

Endonezya %3.8 -0.01 0.01 -0.03 -0.42 -0.47

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.82 %1.9 %5.0 -%6.4 %10.4 -%8.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.85 %2.1 %5.2 -%7.2 %6.6 -%9.1

Altın - USD / oz 1230 %0.2 %0.2 -%4.6 %0.4 %6.8

Gümüş - USD / t oz. 16.561 %1.3 %2.2 -%10.5 -%2.8 %3.6

Commodity Bureau Index 434.58 %1.8 %1.7 %2.9 %5.6 %2.7

* 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. 

 


