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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün %0,99 değer kazanan BİST-100 endeksi günü 106.217 

seviyesinden kapattı. Yükselişin genele yayıldığını gözlemledik. 

Bugün ABD’den gelen Sağlık Reformu ile ilgili haber akışının 

piyasalar üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Dolar endeksi 95’in 

altına gerilerken, EUR/USD paritesi 1,15’in üzerinde işlem görüyor. 

Bu durum GOÜ para birimlerini ve faizlerini olumlu yönde 

etkilemekte olup, Türk lirası da ABD dolarına karşı değer 

kazanmaktadır. Öte yanda, GOÜ hisse senetleri piyasalarında ise 

yatay bir seyir söz konusudur. Yurtiçinde ise Hazine ihaleleri 

yakından takip ediliyor. Ancak global faiz hadlerindeki ve ülke risk 

primlerindeki düşüş çerçevesinde yeni arzların faizler üzerinde 

yarattığı baskının oldukça sınırlı kaldığını görüyoruz.  

Son günlerde yaşanan kuvvetli yükselişin ardından bugün Borsa 

İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-

100 endeksinde 106.680, 107.143 ve 107.884 dirençlerini ve 105.476, 

104.735 ve 104.272 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Hazine bugün 3 ihale gerçekleştirecek. 

▪ Nisan dönemi mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı 

%11,5’den %11,3’e geriledi.  

▪ Yıllık Bütçe açığı / GSYİH oranı %2’ye yükseldi. 

▪ 12 ve 24 aylık enflasyon bekleyişleri %8,41 ve %7,93 olarak gerçekleşti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Afyon Çimento - Afyonkarahisar'da bulunan eski fabrika arazisi 

için 2 kuruluş ile ön protokol imzaladı. 

▪ Tüpraş – Borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurdu. 

▪ Tüpraş - Opet, Sırp enerji şirketi Knez’i 115 milyon dolara almak 

istiyor. 

▪ Zorlu Enerji - İki adet güneş enerji santrali projesi için önlisans 

alındı.  

▪ Bankacılık sektörü – BDDK’nın yönetmelik değişimi Resmi 

Gazete’de yayınlandı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

17 Temmuz - Hazine ihaleleri (13 ay, 7 yıl)

                       TCMB Temmuz Beklenti Anketi

                       Nisan İş Gücü İstatistikleri

18 Temmuz - Hazine ihaleleri (5 yıl, 10 yıl)

20 Temmuz - Haziran Merkezi Yönetim Borç Stoku

                       Temmuz Tüketici Güven Endeksi

                       Haftalık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

24 Temmuz - Haziran Konut Satışları

25 Temmuz - Temmuz Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 106,217 %1.0 %5.1

BIST-30 130,910 %1.0 %5.4

Banka 182,764 %1.0 %5.6

Sanayi 114,691 %0.8 %4.8

Hizmet 66,086 %1.1 %3.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.93 11.93 11.94

2 yıllık bono faizi 11.42 11.42 11.44

10 yıllık bono faizi 10.64 10.64 10.79

Kur

USD/TL 3.54 -%1.9 %0.7

EUR/TL 4.05 -%1.4 %3.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.79 -%1.6 %2.0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 226 212 211

Ortalama işlem hacmi * 1.49 1.53 1.39

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.7x 8.3x

PD/DD 1.10x 1.30x 1.16x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.95x 0.84x

FD/Satışlar 1.32x 1.41x 1.27x

FD/FAVÖK 8.0x 7.9x 7.0x

Kar büyümesi %13.5 %29.7 %17.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.1 %14.5

Temettü verimi %2.9 %3.2 %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 

Hazine bugün 3 ihale gerçekleştirecek 

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

tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. Projeksiyonlar doğrultusunda bu ihalelerde piyasaya 

toplam 7-8 milyar TL satış yapması beklenebilir.  

• Dün gerçekleştirilen tahvil ihalelerinde piyasaya toplam 1,9 milyar TL kadar sınırlı 

bir satış gerçekleştirildi. Hazine’nin değişken faizli tahvil ihalesinde gelen talebin 

çok az bir kesimini karşılamayı tercih ettiği görülüyor. 

• Ancak global risk iştahının devamı dolayısıyla artan borçlanma gereği ve yeni 

kağıt arzı baskısının şu noktaya kadar daha limitli olduğunu gördük.  

İşsizlik oranındaki iyileşme devam ediyor 

Nisan dönemi arındırılmamış işsizlik oranı %10,5 olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın 

aynı dönemindeki %9,3’e göre kötüleşme sergiledi. Ancak, mevsimsel etkilerden 

arındırılmış işsizlik oranının %11,5’den %11,3’e gerilediği görüldü. Tarım dışı işsizlik oranı 

da aynı şekilde %13,6’dan %13,4’e iyileşme kaydetti. 

• Arındırılmış işsizlik oranının önümüzdeki aylarda %11’in altına gelmesini bekliyoruz. 

• Asıl soru, istihdam piyasasının mevcut iyileşmeyi teşviklerin yavaş yavaş 

kaldırılması durumunda da sürdürülüp sürdürülemeyeceği. Bu çerçevede 

istihdam sektörüne ilişkin reformların önemli olduğunu ve yerine getirilmedikçe 

iyileşmenin sürdürülebilirliğinin endişe olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

Yıllık Bütçe açığı / GSYİH oranı %2’ye yükseldi 

Haziran ayı bütçe açığı 13,7 milyar TL oldu ve yıllık %73,6 artış kaydetti. Faiz dışı denge 

ise %118 oranında kötüleşme gösterdi. Bir önceki ay %1,8 olarak gerçekleşen yıllık bütçe 

açığı / GSYİH oranının %2’ye yükseldiği, faiz dışı denge / GSYİH oranının ise -%0,2 olarak 

gerçekleşerek 2009’dan bu yana ilk defa negatife düştüğü görülüyor. 

• Haziran ayı gelir yaratma performansının, zayıf vergi dışı gelirler nedeniyle düşük 

kaldığı görülüyor. Harcamalar tarafında, faiz dışı harcamalar yıllık %13’lük 

yükseliş kaydetti 1Y17’nin yıllık %20’lik artışa göre daha sınırlı oldu.  

• Hükümetin %2 seviyesinde oluşmasını beklediği 2017 yılsonu bütçe açığı / 

GSYİH oranının %2,3 seviyesinde oluşacağını öngörüyoruz. 

Rapor için tıklayınız. 

Enflasyon bekleyişlerinde düzelme görülmüyor 

Yıllık enflasyonda Haziran’da yaşanan ufak çaplı iyileşmeye ve Temmuz’da tek haneye 

geçici olarak da olsa düşüş beklentilerine rağmen orta vadeli enflasyon bekleyişlerindeki 

bozulmanın devam ettiği görüldü. Buna göre 12 ve 24 aylık enflasyon bekleyişleri %8,41 

ve %7,93 olarak gerçekleşti. 2017 yılsonu enflasyon beklentisi ise %9,49 oldu. Kurum 

yılsonu enflasyon tahminimiz ise %9,7. 

• Katılımcıların Temmuz ayında gerek ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde 

gerekse politika faizinde herhangi bir farklılaşma beklemediği görülüyor.  

• Büyüme yanlısı maliye politikalarının etkisi ile birlikte katılımcıların 2017 yılına ilişkin 

büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlarına devam ettiği görülüyor. Bu 

çerçevede 2017 GSYİH büyüme oranı beklentileri %3,4’den %4,1’e yükseldi. 

Rapor için tıklayınız. 

Arındırılmış işsizlik oranının 

önümüzdeki aylarda %11’in 

altına gerilemesini 

bekliyoruz.  

Hükümetin %2 seviyesinde 

oluşmasını beklediği 2017 

yılsonu bütçe açığı / GSYİH 

oranının %2,3 seviyesinde 

oluşacağını öngörüyoruz. 

Kurum yılsonu enflasyon 

tahminimiz ise %9,7 

seviyesinde bulunuyor. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Nisan_isgucu_istatistikleri.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haziran_Merkezi_Butce.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Beklenti_Anketi__-_Temmuz_2017.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Afyon Çimento - Afyonkarahisar'da bulunan eski fabrika arazisi içinde yer alan 156 

dönümlük ticari ve konut imarlı toplam 12 adadan oluşan taşınmazlardan üç adanın satışı 

için iki kuruluş ile ön protokol imzaladı. 

Tüpraş - 1 milyar USD veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil veya benzeri 

türden borçlanma aracı ihraç edilerek yurt dışı piyasalarda satılması için SPK'ya başvurdu. 

Tüpraş - Dünya gazetesinde çıkan bir habere göre Opet, Sırbistan’ın en büyük ikinci 

akaryakıt şirketi Knez Petrol’ü almak için görüşüyor ve şirketin tamamını almak için 115 

milyon dolar ödemek istiyor. Sırbistan’ın en büyük ikinci akaryakıt şirketi olan Knez 

Petrol’ün ülke geneline yayılmış 27 şehirde 85 istasyonu bulunuyor. Tüpraş, Opet’in 

%40’ına sahiptir ve 46 milyon dolar (115 milyon doların %40’ı) Tüpraş’ın toplam piyasa 

değerinin %0,6’sına denk gelmektedir. Bu açıdan haberin Tüpraş’a etkisi çok sınırlı 

olacaktır. 

Zorlu Enerji - Punjab Eyalet Hükümeti ile imzaladığı iyi niyet anlaşması kapsamında, 

toplamda 200 MW olacak şekilde 100 MW kurulu güce sahip iki güneş enerji santrali 

olarak hayata geçirilmesi planlanan projeler için önlisans aldı. Söz konusu önlisanslar 

Zorlu Enerji’nin %99,7 oranında hissedarları olduğu Zorlu Sun Power (Private) Limited ve 

Zorlu Renewable Pakistan (Private) Limited şirketlerine verildi ve projeler bu şirketler 

tarafından geliştirilecek. 

Bankacılık sektörü - Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan Bankalarca Kredilerin Ve Diğer 

Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşiliklara İlişkin Usul Ve 

Esaslar Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2. 

Fırkası “Borçlusunun aynı banka tarafından verilmiş birden çok kredisinin mevcut 

bulunması ve bu kredilerden herhangi birinin yapılan sınıflandırma gereği donuk alacak 

olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu borçlunun bankadan kullanmış olduğu 

tüm kredileri donuk alacak olarak aynı grupta sınıflandırılır. Tüketici kredileri kredi 

bazında değerlendirilebilir ve birden fazla tüketici kredisi kullandırılmış olan bir 

borçlunun bu kredilerinden birinin donuk alacak olarak sınıflandırılması halinde, diğer 

tüketici kredileri bankaca Birinci Grup haricindeki gruplar altında sınıflandırılabilir.” olarak 

değiştirilmiş olup, bu değişikliğin bankacılık sektörüne hafif pozitif etkisi olmasını 

bekliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Temmuz 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün %0,99 değer kazanan BİST-100 endeksi günü 106.217 seviyesinden kapattı. 

Yükselişin genele yayıldığını gözlemledik. 

Bugün ABD’den gelen Sağlık Reformu ile ilgili haber akışının piyasalar üzerinde etkili 

olduğunu görüyoruz. Dolar endeksi 95’in altına gerilerken, EUR/USD paritesi 1,15’in 

üzerinde işlem görüyor. Bu durum GOÜ para birimlerini ve faizlerini olumlu yönde 

etkilemekte olup, Türk lirası da ABD dolarına karşı değer kazanmaktadır. Öte yanda, GOÜ 

hisse senetleri piyasalarında ise yatay bir seyir söz konusudur. Yurtiçinde ise Hazine 

ihaleleri yakından takip ediliyor. Ancak global faiz hadlerindeki ve ülke risk primlerindeki 

düşüş çerçevesinde yeni arzların faizler üzerinde yarattığı baskının oldukça sınırlı 

kaldığını görüyoruz.  

Son günlerde yaşanan kuvvetli yükselişin ardından bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı 

bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 106.680, 107.143 ve 

107.884 dirençlerini ve 105.476, 104.735 ve 104.272 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

ABD'de iki Cumhuriyetçi senatörün daha, Trump’ın sağlık reformu sistemine verdikleri 

desteği geri çektiklerini açıklaması ardından dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybetti. 

95 seviyesinin altına kadar gerileyerek Eylül 2016’dan bu yana en düşük seviyesine inen 

dolar endeksi, dün gün içerisinde 3,55 seviyesine kadar yükselen USDTRY paritesinin de 

3,52’li seviyelere kadar geri çekilmesine neden oldu. Temmuz ayının ilk haftasındaki 

yükselişi ile birlikte alçalan takoz formasyonunu yukarı yönlü kıran USDTRY paritesinin, 

dünkü sert gerilemesine rağmen yeni bir yükseliş patikası oluşturma çabasına devam 

ettiğini görüyoruz. Dolar endeksinde gece geç saatlerde görülen düşüş hareketi 

sonrasında eski formasyonunun (alçalan takoz formasyonu) sınırına kadar gerileyen 

USDTRY paritesinin, yeniden bu formasyon bünyesine dönmesini beklemiyoruz. 

Paritenin, formasyon sınırına denk gelen 3.5150 – 3.52 bandını aşağı yönlü kırmasını 

beklemekteyiz. Dolayısı ile USDTRY paritesinin mevcut seviyelerden yönünü yukarı 

çevirmesini ve kısa vadeli alım fırsatları vermesini beklemekteyiz. Bu noktada, 3,60 

seviyesi üzerinin de yurt içi yerleşikler tarafından satış fırsatı olarak görüldüğünü ve 

kurdaki yükselişlerin 3,60 civarında kısa vadeli de olsa yavaşlama kaydedebileceğini 

belirtmekte fayda var.  Türkiye'de yerleşiklerin döviz mevduat hesabı 7 Temmuz 

haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 3 milyar dolar azalmış durumda. Bu da, 

dolardaki yükselişin yurt içi yerleşikler tarafından satış fırsatı olarak değerlendirildiğini 

gösteriyor. Dolayısı ile yurt içi yerleşiklerin DTH’ları, TL üzerinde sert satış baskısı 

oluştuğu dönemlerde stabilizör görevi görerek kur üzerindeki baskıyı azaltabilir. Ancak, 

kurun kısa vadede, 3,60 üzerinde istikrarlı bir seyir izlemesinin ardından 3,70 seviyesini 

hedef haline getirebileceğini düşünmekteyiz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5230 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,5296 seviyesi direnç, 3,5191 seviyesi ise destek konumunda. 3,5296 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5430, 3,5191 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5041. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

ABD'de iki Cumhuriyetçi senatörün daha, Trump’ın sağlık reformu sistemine verdikleri 

desteği geri çektiklerini açıklaması ardından dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybetti. 

Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, Cumhuriyetçi Parti’nin Obamacare’i kaldırarak 

yerine yeni bir sağlık reform getirme çabasının barılı olmayacağını düşündüğünü açıkladı. 

Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi 95 seviyesinin altına kadar gerileyerek Eylül 

2016’dan bu yana en düşük seviyesine indi. Dolar endeksinde gevşeme ile birlikte 1,15 

seviyesi üzerine yükselen EURUSD paritesi, bu sabah saatlerinde güçlü görünümünü 

koruyor. EURUSD paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından Avrupa Merkez 

Bankası’nın bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek olan toplantısı ve Başkan Mario 

Draghi’nin toplantı kararı ardından yapacağı konuşma oldukça önemli olacak. Teknik 

olarak EURUSD paritesinin (uzun vadeli) grafiği detaylı incelediğimizde: Aylık grafikteki 

teknik göstergelerin aşırı alıma işret ettiği EURUSD paritesinin, bu uzun vadeli kanalı 

yukarı yönlü kırmasının zor olduğu görüşündeyiz. Bu da, paritenin kanal içerisindeki 

seyrini sürdürmesi durumunda, mevcut seviyelerin orta – uzun vadeli satış fırsatları 

verebileceği anlamını taşıyor. Kısacası, paritede, kısa – orta vadede, 1,14 seviyesi üzerinde 

kalıcı bir hareket görmeyi beklemiyoruz. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1520 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,1510 seviyesi destek, 1,1545 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,1545 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1600, 

1,1510 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,1482. 

EUR/USD (Aylık, USD) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Temmuz 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

XAUUSD 

ABD'de iki Cumhuriyetçi senatörün daha, Trump’ın sağlık reformu sistemine verdikleri 

desteği geri çektiklerini açıklaması ardından dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybetti. 

95 seviyesinin altına kadar gerileyerek Eylül 2016’dan bu yana en düşük seviyesine inen 

dolar endeksi, altın fiyatlarının da yükselişine devam ederek 1235 seviyesi üzerine 

çıkmasını sağladı. Bu sabah saatleri itibariyle 1235 seviyesi üzerindeki seyrini sürdüren 

altın fiyatları, 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1232 seviyesi üzerinde 

tutunması durumunda yükseliş çabasını sürdürebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1230,97 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1235,50 seviyesi destek, 1240,67 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1240,67 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1245, 1235,50 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1230. 

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 2,459 %0.0 %1.3 %1.1 %8.2 %9.8

DAX 12,587 -%0.4 %1.1 -%1.3 %8.5 %9.6

FTSE 7,404 %0.3 %0.5 -%0.8 %2.2 %3.7

Nikkei 20,119 -%0.5 -%0.3 %0.4 %6.4 %4.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106,217 %1.0 %5.1 %8.2 %28.3 %35.9

Çin 3,176 -%0.6 -%1.4 %1.1 %1.4 %1.7

Hindistan 32,075 -%0.6 %0.4 %2.6 %16.9 %19.7

Endonezya 5,841 -%0.4 %0.8 %1.6 %9.9 %9.8

Rusya 1,959 -%0.1 %1.7 %7.5 -%9.7 -%12.3

Brezilya 65,212 -%0.3 %3.5 %5.8 %1.7 %8.3

Meksika 51,332 %0.3 %1.4 %4.3 %10.7 %12.5

Güney Afrika 53,827 %0.4 %3.1 %5.9 %1.7 %6.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %3.3 -%11.6 -%5.3 -%17.3 -%30.1

EM VIX 14 -%0.1 -%10.6 %4.5 -%23.2 -%35.7

MOVE 50 -%2.0 -%6.0 -%3.1 -%32.4 -%30.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5285 -%0.3 -%2.2 %0.2 -%6.2 %0.1

Brezilya 3.1821 %0.1 -%2.3 -%3.1 -%0.9 -%2.1

Güney Afrika 12.9493 -%0.7 -%4.0 -%0.4 -%3.8 -%5.8

Çin 6.77 -%0.1 -%0.5 -%0.7 -%1.1 -%2.5

Hindistan 64.3525 -%0.1 -%0.3 -%0.1 -%5.3 -%5.3

Endonezya 13328 -%0.1 -%0.5 %0.3 -%0.2 -%1.1

CDS *

Türkiye 189.1 -1.6 -12.2 13.3 -50.7 -25.5

Brezilya 220.7 -3.1 -15.0 0.6 -24.4 13.6

Güney Afrika 195.3 -0.7 -11.5 16.8 a.d. a.d.

Endonezya 116.7 -0.2 -5.3 8.3 -15.2 2.0

Rusya 164.6 -0.1 -8.5 8.0 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 0.0 0.9 0.2 -0.6 -0.8

Brezilya %10.2 0.0 -0.3 -0.2 -0.8 a.d.

Güney Afrika %8.6 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.3

Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

Endonezya %7.0 0.0 -0.2 0.2 -0.6 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 -0.01 0.68 0.13 -0.62 -0.70

Brezilya %4.7 -0.04 -0.20 -0.10 -0.20 -0.81

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 0.14 0.05 -0.29

Endonezya %3.8 -0.03 -0.07 0.15 -0.25 -0.56

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 48.42 -%1.0 %3.3 %3.2 -%12.7 -%14.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 46.02 -%1.1 %3.6 %4.1 -%12.3 -%14.3

Altın - USD / oz 1233.7 %0.5 %1.7 -%0.8 %1.7 %7.1

Gümüş - USD / t oz. 16.05 %1.0 %3.0 -%2.7 -%6.4 %0.4

Commodity Bureau Index 443.95 %0.0 -%0.7 %0.6 %2.7 %4.9

* 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. 

 


