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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün BİST-100 endeksi günü %0,79 yükseliş ile 91.374 seviyesinden 

kapattı. Bankacılık endeksindeki alımlar dikkat çekici idi. 

Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli veri akışı bulunmazken, 

haftasonu yapılan halkoylaması ile ilgili haber akışı yurtiçi gündemin 

en önemli konusu olacaktır. Yurtdışında ise, bu sabah risk iştahında 

gerileme olduğunu ve buna bağlı olarak da, Uzakdoğu Asya 

piyasalarının satıcılı işlem gördüğünü ve GOÜ para birimlerinin de 

ABD dolarına karşı değer kaybettiğini görüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olmasını bekliyor ve 

90.500 destek seviyesinin yatırımcılar tarafında takip edilecek önemli 

seviye olacağını düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

92.105, 92.836 ve 93.690 dirençlerini ve 90.520, 89.666 ve 88.935 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Fitch referandum sonrasında ekonomik gündeme geri 

dönülebileceğini belirtti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Seçilmiş şirketler için 1Ç17 kar tahminleri 

 Enka İnşaat – Bugün hisse başına brüt 0,12 TL nakit kar payı 

dağıtacak. 

 İş GYO – TSKB GYO ile birleşmeye karar verilmesi nedeniyle 

1,4741 TL ayrılma hakkı kullanım fiyatı belirlendi. 

 Odaş Elektrik – Bedelsiz sermaye artırımını 24 Nisan’da 

gerçekleştirecek. 

 Yarın temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: Alarko 

Holding 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

20 Nisan - Mart Merkezi Yönetim Borç Stoku

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

24 Nisan - Mart Konut Satışları

                  Nisan Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

26 Nisan - PPK Toplantısı

28 Nisan - TCMB Enflasyon Raporu (2017 - II)

                  PPK Toplantı Tutanakları

                  TCMB Şubat Konut Fiyat Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 91,374 %0.8 %0.5

BIST-30 112,282 %0.9 %0.5

Banka 160,999 %1.4 %2.4

Sanayi 95,101 %0.7 -%0.2

Hizmet 56,805 %0.0 -%1.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.48 11.48 11.50

2 yıllık bono faizi 11.28 11.28 11.30

10 yıllık bono faizi 10.86 10.86 11.01

Kur

USD/TL 3.68 -%0.8 %2.2

EUR/TL 3.93 -%0.3 %1.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.81 -%0.6 %1.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 188 185 189

Ortalama işlem hacmi * 1.25 1.23 1.14

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.0x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.11x 1.00x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.84x 0.75x

FD/FAVÖK 8.0x 7.3x 6.5x

Kar büyümesi %13.5 %19.7 %18.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.3 %13.8

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 

Fitch referandum sonrasında ekonomik gündeme geri dönülebileceğini 

belirtti  

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch, Türkiye’nin anayasa referandumunun, 

ülkenin kredi profili için negatif bir siyasi değişimin parçası olmakla birlikte, kredi notu 

açısından pozitif olan ekonomik reformların canlanmasını kolaylaştırabileceğini bildirdi. 

 Fitch referandum sonrasında ekonominin iktidarın gündemine geri dönebileceğini 

bununda olumlu bir resim çizebileceğini belirtti.  

 Ayrıca yapısal eksikliklerin giderilmesine ve dış hassasiyetlerin azaltılmasına 

yönelik reformların uygulanmasının kredi notu için pozitif bir unsur oluştururken, 

kamu borcunun GSYİH’ye oranının bozulması, kamu finansmanı ve dış 

finansmanın zayıflaması ya da dış finansman hassasiyetlerinin artmasının negatif 

olacağı belirtildi. Fitch, Türkiye’nin notunu 21 Temmuz’da gözden geçirecek. 

Türkiye’nin Kredi Notu Karnesi 

 
Kaynak: Kredi Kuruluşları 

 

 

 

 

Moody's

(negatif)*

S&P

(negatif)*

FITCH

(durağan)*
Aaa AAA AAA
Aa1 AA+ AA+
Aa2 AA AA

Aa3 AA- AA-
A1 A+ A+
A2 A A
A3 A- A-

Baa1 BBB+ BBB+
Baa2 BBB BBB

Baa3 BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+

B2 B B
B3 B- B-

Caa1 CCC+ CCC
Caa2 CCC CC
Caa3 CCC- C
Ca CC DDD

C DDD
* parantez içinde yazılanlar Türkiye'nin not görünümünü belirtmektedir.
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Yatırım Yapılabilir Derecesi Sınırı

Fitch, Türkiye’nin 

kredi notunu 21 

Temmuz’da gözden 

geçirecek. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Seçilmiş şirketler için 1Ç17 kar tahminleri 

1Ç17 finansal tablo açıklamaları, 20 Nisan’da başlayacak olup, bankalar ve tüketim 

odaklı şirketlerde farklı yönlerde kâr açıklamaları göreceğiz. Bankacılık sektöründe çok 

iyi sonuçlar ve yüksek karlılık görmeyi bekliyor ve toplam net kârda, çeyreksel ve yıllık 

bazda, sırasıyla, %35 ve %46 büyüme öngörüyoruz. Banka harici şirketlerde ise TL’de 

gerçekleşen değer kaybı nedeniyle net kârda toplamda %18 seviyesinde yıllık daralma 

öngörüyoruz. 

Bankalar 

Bankacılık sektöründe çok iyi sonuçlar görmeyi bekliyor ve toplam net kârda, çeyreksel 

ve yıllık bazda, sırasıyla, %35 ve %46 büyüme öngörüyoruz. Böylelikle 1Ç17’de 

bankaların özsermaye karlılığı %17’ye ulaşmasını bekliyoruz. (1Ç16: %13) 

1Ç17 sonuçlarında, bankaların yüksek kredi büyümesi, TÜFE endeksi menkul 

kıymetlerden daha fazla faiz elde etmeleri ve çekirdek marjlarda yatay bir seyir olmasını 

bekliyoruz. Provizyon giderlerinde ise karışık bir resim söz konusu olup, bazı bankaların 

4Ç16’da yüksek provizyon gideri kaydetmiş olmaları ve bu giderlerin normalleşmeye 

başladığını görmeyi bekliyoruz. Buna bağlı olarak, spesifik kredi risk maliyetinde, 

çeyreksel bazda, 9 baz puan seviye ve toplam kredi maliyetinde ise, çeyreksel bazda,16 

baz puan iyileşme bekliyoruz. 

Ana bankacılık gelirlerinde çeyreksel bazda %9 büyüme ön görüyoruz ve kredi kayıp 

karşılıklarını da hesabımızda dahil ettiğimizde, düzeltilmiş ana bankacılık gelirlerinde 

%11 çeyreksel büyüme öngörüyoruz.  Bankalar arasında, Vakıfbank’ın en fazla 

büyümeyi kaydetmesini ve Halkbank ve Akbank’ın en fazla ana bankacılık geliri artışı 

kaydedecek bankalar olacağını tahmin ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankacılık sektörü net kar tahminleri

milyon TL 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17T Aylık değişim Yıllık değişim Beklenen açıklama tarihi

Akbank 1,007 1,332 1,105 1,085 1,225 %13 %22 25 Nisan

Garanti 1,041 1,540 1,331 1,160 1,417 %22 %36 26 Nisan

Halkbank 680 886 630 363 1,021 %181 %50 Mayıs ayının 2. haftası

Isbank 969 1,318 1,049 1,365 1,621 %19 %67 Mayıs ayının 1. haftası

Vakifbank 517 587 817 782 1,016 %30 %97 Mayıs ayının 2. haftası

YKB 704 848 811 570 919 %61 %31 27 Nisan

TSKB 132 117 118 110 136 %24 %3 26 Nisan

Toplam 5,050 6,628 5,860 5,433 7,356 %35 %46

Kaynak: Tacirler Yatırım
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Banka harici şirketler 

Banka harici şirketler arasında Otokar, Arçelik ve Ford Otosan 1. çeyrekte yüksek yıllık 

kâr büyümeleri gerçekleştirecek. Otokar’daki kâr büyümesi operasyonel iyileşmeden 

kaynaklanırken, Arçelik ve Ford Otosan’da faaliyet geliri altında yer alan operasyonel 

olmayan gelirlerdeki yükseliş ve ciro büyümesi kârdaki artışı destekleyecek. Tofaş ve 

BIM’de de cirodaki büyümenin katkısıyla %20’nin üzerinde net kâr büyümesi 

öngörüyoruz. Ancak Migros, Anadolu Efes ve Coca-Cola İçecek’te kur farkı giderleri 

nedeniyle yıllık bazda karlılıktaki bozulma devam edecek. Doğuş Otomotiv ve Bizim 

Toptan’ın yıllık bazda daha zayıf performans göstereceğini öngörüyoruz. Ülker 

Bisküvi’nin net kârı kur farkı nedeniyle azalırken, operasyonel iyileşme belirgin ölçüde 

gerçekleşecek. 

 

 

 

Enka İnşaat - Bugün hisse başına brüt 0,12 TL nakit kar payı dağıtacak. Temettü verimi 

%2,0. 

İş GYO - TSKB GYO ile birleşmeye karar verilmesi nedeniyle 1,4741 TL ayrılma hakkı 

kullanım fiyatı belirlendi. TSKB GYO için ise ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0.6488 TL 

olarak belirlendi. Kullanım fiyatı, bedelsiz pay ihraç ve dağıtım işlemleri kapsamında 

yeniden hesaplanacak. 

Odaş Elektrik - %185,19 oranındaki iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını 24 

Nisan’da gerçekleştirecek. 

Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve temettü verimleri: 

Alarko Holding (%5,4) 

 

 

 

1Ç17 Finansal Veri Tahminleri - Sanayi Şirketleri

1Ç17T 1Ç16 4Ç16 yıllık çeyrek 1Ç17T 1Ç16 4Ç16 yıllık çeyrek 1Ç17T 1Ç16 4Ç16 yıllık çeyrek

AEFES 2,453 1,933 2,155 27% 14% 307 255 224 20% 37% -34 60 -435 a.d. a.d. 4 Mayıs

ARCLK 4,497 3,527 4,526 27% -1% 406 375 397 8% 2% 209 156 229 34% -9% 24 Nisan

BIMAS 5,610 4,811 5,234 17% 7% 281 243 260 16% 8% 195 162 193 21% 1% 8-9 Mayıs

BIZIM 656 639 687 3% -4% 5 19 5 -75% -12% -9 4 -10 a.d. a.d. 2 Mayıs

CCOLA 1,616 1,301 1,375 24% 17% 173 147 75 17% 129% -56 29 -360 a.d. a.d. 3 Mayıs

DOAS 2,107 2,252 3,964 -6% -47% 70 92 125 -24% -44% 6 47 96 -88% -94% 10 Mayıs

FROTO 5,029 4,185 5,649 20% -11% 404 362 419 12% -4% 261 203 317 29% -18% 26-27 Nisan

MGROS 3,043 2,411 2,901 26% 5% 149 145 170 3% -12% -159 -28 -236 a.d. a.d. 9 Mayıs

OTKAR 482 359 516 34% -7% 49 34 55 43% -11% 14 8 37 75% -61% 24-28 Nisan

TOASO 4,219 2,716 4,756 55% -11% 386 284 442 36% -13% 293 240 281 22% 4% 4 Mayıs

ULKER 1,162 1,006 1,126 15% 3% 149 131 141 13% 6% 77 91 -2 -15% a.d. 9 Mayıs

Kaynak: Tacirler Yatırım

TL milyon
Net Satışlar FAVÖK Net Kâr

Açıklanma tarihi
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün BİST-100 endeksi günü %0,79 yükseliş ile 91.374 seviyesinden kapattı. 

Bankacılık endeksindeki alımlar dikkat çekici idi. 

Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli veri akışı bulunmazken, haftasonu yapılan 

halkoylaması ile ilgili haber akışı yurtiçi gündemin en önemli konusu olacaktır. 

Yurtdışında ise, bu sabah risk iştahında gerileme olduğunu ve buna bağlı olarak da, 

Uzakdoğu Asya piyasalarının satıcılı işlem gördüğünü ve GOÜ para birimlerinin de 

ABD dolarına karşı değer kaybettiğini görüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olmasını bekliyor ve 90.500 destek 

seviyesinin yatırımcılar tarafında takip edilecek önemli seviye olacağını 

düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 92.105, 92.836 ve 93.690 

dirençlerini ve 90.520, 89.666 ve 88.935 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, sabah saatleri itibariyle 3,70 seviyesi üzerinde hareket eden 

kurda 3,7160 seviyesinin önemli bir direnç teşkil ettiğini belirtmiş, bu seviyenin üzerine 

çıkılamaması durumunda kurun sert satış baskılarına maruz kalabileceğini ve yeniden 

3,70 seviyesi altına gerileyebileceğini belirtmiştik.  3,7160 seviyesinin üzerine çıkmakta 

başarısız olan USDTRY paritesi, dün öngördüğümüz sert düşüş hareketini gerçekleştirdi 

ve 3,65’li seviyelere kadar geri çekildi. Kurdaki bu düşüşte, güvenli liman talebindeki 

gerileme ve yükselen risk iştahı ile birlikte toparlanan TL ve jeopolitik risklerin ve dün 

gelen konut verilerinin beklentilerin altında bir performans sergilemesinin etkisiyle 100 

seviyesinin altına gerileyen dolar endeksi etkili oldu. Bu sabah saatleri itibariyle 3,6545 

seviyeleri arasında hareket etmekte olan USDTRY paritesinin bir süre 3,65 – 3,6650 

seviyeleri arasında yatay bir seyir izleyebileceğini, ancak daha sonra 3,65 seviyesinin 

aşağı yönlü kırılması ile birlikte mevcut düşüş hareketinin devam edebileceğini 

düşünmekteyiz. Kurdaki kısa vadeli hareket açısından önümüzdeki hafta gerçekleşecek 

olan PPK toplantısı oldukça önemli olacak. Enflasyon dinamiklerinde bozulma, para 

politikasındaki sıkı duruşun devamını gerektiriyor. Bu noktada, TCMB fonlamasının da 

üst sınıra yaklaştığını göz önünde bulunduracak olursak, önümüzdeki haftaki toplantıda 

Geç Likidite Penceresinde 25 – 50 bp civarında bir artırım gelme ihtimalinin olduğunu 

görüyoruz. Bu da, TL üzerinde pozitif bir fiyatlamayı beraberinde getirecektir. Bunun 

yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi reform paketine ilişkin belirsizliklerin 

sürüyor olması ve ABD’den gelen verilerin zayıflamaya işaret etmesi, dolar endeksinin 

sert bir şekilde değer kaybetmesine neden oluyor. Bu nedenle dolar endeksinin kısa 

vadede stres altında olmaya devam edeceğini ve bu durumun da TL ve diğer 

gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde olumlu bir etki oluşturacağını 

düşünmekteyiz. Tüm bu gelişmeler de kurdaki mevcut düşüş hareketinin devamını 

sağlayabilir. Kurun kısa vadede 3,60 seviyesinin altını test edebileceğini, ancak yurt içi 

yerleşiklerin bu seviyelerde artan döviz talebi nedeniyle 3,60 seviyesinin atlında kalıcı 

bir hareket göremeyeceğimizi düşünmekteyiz. Bugün ABD’den gelecek Ham Petrol 

Envanterleri verisi ve akşam saatlerinde açıklanacak olan Bej Kitap Raporu yakından 

takip edilecek. Bu veriler dışında bugün içerisinde takip edilecek önemli bir verimiz 

bulunmuyor. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 3,6550 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,6650 seviyesi 

direnç, 3,6545 seviyesi ise destek konumunda. 3,6650 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6734, 3,6545 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,6409. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, Asya seansı içerisinde 1,0645 direncini aşmaya çalışan ancak 

bu direnç seviyesi üzerinde bir kapanış sergileyemeyen paritenin sabah saatlerinde bu 

seviyeyi yukarı yönlü kırarak gün içerisinde alım fırsatları verebileceğini belirtmiştik. 

Öngördüğümüz üzere 1,0645 seviyesini yukarı yönlü kırması ile birlikte yükselişini 

hızlandıran parite, 1,07 seviyesi üzerine kadar yükselerek yatırımcılarımıza alım fırsatları 

verdi.  Bu sabah saatleri itibariyle 1,0720 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan paritenin, 

dolar endeksindeki gerileme ile birlikte yükseliş çabalarını sürdürmesi ve gün içerisinde 

1,0750 seviyesine doğru yükselmesi beklenebilir. Ancak bu noktada, paritedeki olası 

yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak sınırlı kalacağına yönelik beklentimizi 

koruduğumuzu belirtmekte fayda var. Bugün Avrupa tarafında ekonomik veri takvimi 

oldukça sakin. Ancak ABD cephesinden önemli veriler gelecek. Bugün ABD’den gelecek 

olan Mart ayı Yapı Ruhsatları, Konut Başlangıçları ve Sanayi Üretimi verilerini yakından 

takip ediyor olacağız. Bugün Euro Bölgesi Mart Ayı TÜFE verisi kurdaki kısa vadeli 

gidişat açısından önemli olacaktır. Ayrıca, ABD’den gelecek Ham Petrol Envanterleri 

verisi ve akşam saatlerinde açıklanacak olan Bej Kitap Raporu da yakından takip 

edilecek. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,0642 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0624 seviyesi 

destek, 1,0645 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,0645 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0673, 1,0624 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0608.  

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

İngiltere'de erken seçim kararı, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşan ilk 

turu, Kuzey Kore'ye ilişkin gerginlik ve Suriye'deki savaş ile birlikte artan küresel siyasi 

risklere bağlı olarak altın fiyatlarının 1280 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmekte 

olduğunu görüyoruz. Dün sabahki bültenimizde, 80 saatlik hareketli ortalamasına denk 

gelen 1283,88 desteği civarındaki dalgalı bir seyir izlediğini belirtmiş, altının bu seviye 

üzerinde tutunması durumunda yönünü yeniden yukarı çevirebileceğini ve 1290 

seviyesine doğru yükselişe geçebileceğini belirtmiştik.  Öngördüğümüz üzere 80 saatlik 

hareketli ortalamasını yukarı yönlü kıran altın, dün gün içerisinde 1292 seviyesinin 

üzerine çıkarak öngördüğümüz yükseliş hareketini gerçekleştirdi. Altındaki bu 

yükselişte dolar endeksindeki gerilemenin etkili oluğunu belirtebiliriz. Bu noktada 

altının kısa vadede 1280 seviyesinin altına inmesinin teknik açıdan zor oluğunu 

belirtmekte fayda var. Altın fiyatlarının kısa vadede 1280 seviyesi üzerinde tutunması ve 

1290 seviyesi üzerini yeniden hedef haline getirmesi beklenebilir. Bugün ABD’den 

gelecek Ham Petrol Envanterleri verisi ve akşam saatlerinde açıklanacak olan Bej Kitap 

Raporu yakından takip edilecek. Bu veriler dışında bugün içerisinde takip edilecek 

önemli bir verimiz bulunmuyor. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1286,74 işlem görmekte olan altın fiyatlarında 

1283,88 seviyesi destek, 1287,90 seviyesi ise direnç konumunda. 1287,90 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1292,67, 1283,88 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1278,74.  

XAUUSD (Günlük, USD) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Nisan 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,342 -%0.3 -%0.6 -%1.5 %9.2 %4.6

DAX 12,000 -%0.9 -%1.8 -%0.8 %12.7 %4.5

FTSE 7,148 -%2.5 -%2.7 -%3.7 %1.8 %0.1

Nikkei 18,419 %0.0 -%0.7 -%5.7 %8.3 -%3.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 91,374 %0.8 %0.5 %1.0 %15.4 %16.9

Çin 3,197 -%1.0 -%3.4 -%2.3 %2.6 %1.9

Hindistan 29,319 -%0.3 -%1.6 -%1.1 %4.8 %10.1

Endonezya 5,607 %0.5 -%0.7 %1.2 %3.6 %5.8

Rusya 1,920 -%1.2 -%2.9 -%5.7 -%2.4 -%14.0

Brezilya 64,159 -%0.3 -%0.8 -%0.1 %1.0 %6.5

Meksika 48,763 -%0.5 -%1.2 %0.3 %0.6 %6.8

Güney Afrika 52,673 -%1.6 -%0.3 %0.2 %2.3 %4.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 -%1.6 -%4.3 %27.2 -%5.6 %2.7

EM VIX 21 %1.8 %5.9 %33.8 -%3.7 -%7.2

MOVE 73 %2.7 %3.3 %21.8 %15.3 %1.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6609 -%1.1 -%1.0 %1.2 %18.3 %3.9

Brezilya 3.1077 %0.3 -%0.9 %1.2 -%2.5 -%4.4

Güney Afrika 13.2798 -%0.1 -%3.8 %5.0 -%4.4 -%3.4

Çin 6.882 %0.0 -%0.1 -%0.4 %2.1 -%0.9

Hindistan 64.6288 %0.2 %0.2 -%1.1 -%3.1 -%4.9

Endonezya 13296 %0.1 %0.1 -%0.1 %2.0 -%1.3

CDS *

Türkiye 232.3 -1.8 -2.9 4.5 26.8 -31.4

Brezilya 227.9 2.3 2.5 -4.2 -12.9 60.1

Güney Afrika 191.0 -0.5 -1.7 -19.6 a.d. a.d.

Endonezya 138.9 1.2 3.8 3.2 -2.1 44.9

Rusya 167.8 a.d. a.d. 1.0 -52.2 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.9 0.1 1.2 0.0 0.9 -0.5

Brezilya %10.1 0.0 0.0 -0.2 -1.2 a.d.

Güney Afrika %8.8 a.d. -0.1 0.4 0.0 -0.1

Hindistan %6.9 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3

Endonezya %7.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 -0.07 0.74 -0.31 0.59 -0.64

Brezilya %4.7 -0.01 -0.04 -0.20 0.03 -0.84

Güney Afrika %4.8 -0.05 -0.18 0.13 0.49 -0.10

Endonezya %3.9 0.01 -0.03 -0.01 0.34 -0.44

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 54.89 -%0.8 -%2.4 %6.3 %6.2 -%3.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.41 -%0.5 -%1.9 %8.7 %4.2 -%2.4

Altın - USD / oz 1291.7 %0.2 %1.6 %4.7 %2.5 %12.2

Gümüş - USD / t oz. 18.272 -%1.3 %0.1 %5.0 %3.6 %14.3

Commodity Bureau Index 421.42 -%0.3 -%0.5 -%3.1 %5.3 -%0.4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 


