
Günlük Bülten 
23 Şubat 2017 

 
 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün güne hafif satıcılı başlayan BİST-100 endeksi kapanışına doğru 

yaşanan yüksek oynaklıktan sonra %0,49 değer kaybı ile 88.531 

seviyesinden kapattı. Banka endeksinin diğer endekslerden olumsuz 

yönde ayrıştığını gözlemledik. 

Önceki günlerde olduğu gibi bugün de veri akışının zayıf olacağı bir 

gün olup, dün gece açıklanan Fed tutanaklarında faiz artırımı ile ilgili 

olarak üyelerin beklentilerinin karışık sinyaller vermesi GOÜ para 

birimleri üzerinde pozitif bir etki yaptı. Öte yandan GOÜ hisse 

senetleri piyasalarında ise daha az pozitif yansımasını gözlemledik. 

Bugün ABD’den gelen haberler eşliğinde Türk lirasındaki değer 

kazançlarının Borsa İstanbul’da olumlu yansımalarını göreceğimizi ve 

güne hafif alıcılı olarak başlangıç yapabileceğimizi düşünüyoruz. 

BİST-100 endeksinde 89.262 seviyesinin geçilmesi durumunda 

yükselişin 90.000 seviyesine devam edeceğini düşünüyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 89.262, 89.993 ve 90.890 dirençlerini ve 

87.634, 86.736 ve 86.006 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Yıl boyunca vergi oranlarında değişim düşünülmediği belirtiliyor. 

 Şubat ayı Reel Sektör Güven Endeksinde toparlanma görüldü. 

 Başbakan Yıldırım dün basın temsilcileriyle bir araya geldi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Arçelik - Hürriyet Gazetesi’nde Arçelik CEO’su Hakan 

Bulgurlu’nun açıklamaları vardı. 

 Avivasa – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Çimsa – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Tekfen Holding – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Türk Traktör – 3 Nisan tarihinde hisse başına brüt 4,68436 TL 

nakit kar payı dağıtımı Genel Kurul’un onayına sunulacak. 

 Yapı Kredi Bankası – 531 milyon TL tutarlı tahsili gecikmiş nakit 

alacaklardan oluşan portföyü 27,5 milyon TL bedelle sattı. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

23 Şubat - Haftalık TCMB yabancı portföy hareketleri

                  TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

24 Şubat - Ocak Konut Satış İstatistikleri

27 Şubat - 4Ç16 Verimlilik Endeksleri

                  Şubat Ekonomik Güven Endeksi

28 Şubat - Aralık Konut Fiyat Endeksi 

                  Ocak Dış Ticaret Verileri

                  Ocak Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 88,531 -%0.5 %0.7

BIST-30 108,733 -%0.5 %0.9

Banka 149,952 -%1.4 %0.3

Sanayi 94,431 %0.0 -%0.1

Hizmet 55,932 %0.2 %2.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 8.50

AOFM 10.36 10.34 10.38

2 yıllık bono faizi 11.09 11.22 11.41

10 yıllık bono faizi 10.75 10.84 10.98

Kur

USD/TL 3.61 -%1.0 -%5.4

EUR/TL 3.79 -%1.5 -%6.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.70 -%1.2 -%6.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 185 182 166

Ortalama işlem hacmi * 1.22 1.30 1.38

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.0x 8.9x 7.6x

PD/DD 1.11x 1.10x 0.99x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.79x 0.71x

FD/FAVÖK 8.0x 7.4x 6.6x

Kar büyümesi %16.8 %14.7 %16.7

Özsermaye karlılığı %13.1 %13.0 %13.6

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 

Yıl boyunca vergi oranlarında değişim düşünülmediği belirtiliyor 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi uygulamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılacak 

düzenleme ile yabancıların ve yurtdışında yerleşik Türklerin Türkiye'de konut alması ve 

bunu minimum bir yıl ellerinde tutması durumunda KDV ödemeyeceklerini ifade etti. 

Yapılan bu vergi düzenlemeleriyle birlikte talebin artacağını belirten Ağbal, bu 

düzenlemelerin bütçe üzerinde maksimum 1 milyar TL etki yarattığını ifade etti. Ağbal son 

olarak bu yıl içerisinde vergi artışı öngörmedikleri gibi, başka sektörlerde geçici vergi 

indirimi de düşünmediklerini ifade etti. Hatırlanacağı üzere,  Şubat ayının başında büyüme 

dinamiklerinin iyileştirilmesi amacıyla beyaz eşya sektöründe ÖTV indirimine gidilmişti.  

 Maliye politikası “ters-döngüsel” önlemler çerçevesinde büyüme üzerinde 

olumlu etkide bulunmak üzere yoğun bir biçimde kullanılmaya devam ediliyor. 

Bu çerçevede ileriki aylarda bütçe dinamiklerinde gelişmelerin yakından takip 

edilmeye devam edileceğini düşünüyoruz. Ocak ayı verileri ise yıla oldukça 

olumlu bir başlangıç resmi çizmişti. Burada özelikle vergi borcu 

yapılandırılması ve özelleştirme gelirlerinin önemli etkilerinin olduğunu da 

belirtmek gerekir.   

Reel Sektör Güven Endeksinde Toparlanma Görüldü 

2017’ye oldukça zayıf başlayan Reel Sektör Güven Endeksi verisi, Şubat ayında, ihracat 

görünümündeki iyileşme ile birlikte büyük ölçüde toparlandı. Bununla birlikte, RSGE 

aylık %8,5 yükseliş kaydederken, mevsimsellikten arındırılmış RSGE ise aylık %6 artış 

gösterdi. Ancak, mevsimsellikten arındırılmış RSGE’nin 3 aylık hareketli ortalaması, 

Kasım ayında başladığı düşüş trendini devam ettiriyor. 

 RSGE’nin alt kalemleri, yurt içi siparişlerdeki daha durgun görünüme rağmen 

ihracat siparişlerinde bir toparlanma yaşandığını gösteriyor. Önümüzdeki üç 

aya ilişkin ihracat sipariş beklentileri (mevsimsellikten arındırılmış) Şubat ayında 

yıllık bazda %6,9 artış kaydetmiş durumda. Geçen ay yine %6,6 oranında bir 

artış yaşanmıştı. Bu noktada, dış talebin 1Ç17’de büyüme üzerinde daha yapıcı 

bir etkiye sahip olacağını düşünmekteyiz.  

 TCMB RSGE ile birlikte Kapasite Kullanım Oranını (KKU) da açıkladı.  Şubat ayı 

KKU %75,4 olarak gerçekleşirken, mevsimsellikten arındırılmış KKU %74,6 oldu 

ve Ocak ayındaki %74,3’lük veriye göre yükseliş kaydetti. 

Başbakan Yıldırım dün basın temsilcileriyle bir araya geldi  

Başbakan Yıldırım dün basın sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantı içerisinde 

ekonomi ve siyaset başlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre; 

 Varlık Fonu’nun kuruluş amacının Türkiye’nin orta ve uzun vadede kaynak 

ihtiyaçlarını karşılanması olduğu belirtildi.  

 İstihdam seferberliği çerçevesinde kamudan 500 bin, özel sektörden ise 1,5 

milyon istihdam sağlanacağı söylendi. İstihdam paketinde en önemli 

başlıklardan biri işverenlere sağlanan SGK prim desteği olmuştu. 

Maliye politikası “ters-

döngüsel” önlemler 

çerçevesinde büyüme 

üzerinde olumlu etkide 

bulunmak üzere yoğun bir 

biçimde kullanılmaya 

devam ediliyor. 

Dış talebin 1Ç17’de 

büyüme üzerinde daha 

yapıcı bir etkiye sahip 

olacağını düşünmekteyiz. 

Varlık Fonu’nun kuruluş 

amacının Türkiye’nin orta 

ve uzun vadede kaynak 

ihtiyaçlarını karşılanması 

olduğu belirtildi. 
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 Başbakan referandumdan “Evet” çıkması durumunda uyum yasaları sürecinin 

zaman alacağını, “Hayır” çıkması durumunda ise yola devam edileceğini ve bir 

erken seçim düşünülmediğini belirtti. Yıldırım ayrıca referandum ne olursa 

olsun parti kongresinin 2018 yılında yapılacağını söyledi.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Arçelik – Hürriyet Gazetesi’nde Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu’yla gerçekleşen 

mülakata göre, ÖTV teşviği Şubat ayında devreye girdiğinden beri Arçelik’in soğutucu 

cirosu yıllık %60, çamaşır ve bulaşık makinesi cirosu yıllık %30 büyüdü. Bulgurlu, benzer 

talep büyümesinin Nisan sonuna kadar devam edeceğini ve yıl sonunda %3-5 hacim 

büyümesinin mümkün olabileceğini bekliyor. Ciro büyümesinin hacim büyümesinden 

kaynaklandığını düşünüyoruz. Geçen seneki yüksek baz etkisi nedeniyle 1Ç17’de 

büyüme öngörmüyorduk, ancak açıklanan büyüme beklentimizin üzerinde. Bilindiği 

üzere Şubat ayında satışların düşük olması nedeniyle (tüm yıl satışlarının %7si), toplam 

yıllık satışlara etkisi daha düşük miktarda olacaktır. 2017 için %3 hacim büyümesi 

beklentimizi koruyoruz. Yine de haberi hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. 

Avivasa – 4. çeyrekte 11 milyon TL net kar açıkladı. Rakam, 3Ç16’da 16 milyon TL, 

4Ç15’te -22,5 milyon TL’ydi. Piyasa net kar beklentisi 26 milyon TL’ydi. 

Çimsa - 4. çeyrekte 41 milyon TL net kar açıkladı. Kar rakamı 46 milyon TL olan piyasa 

beklentisinin hafif altında gerçekleşti. Yıllık bazda düşüş operasyonel performansa 

karşın, net kardaki düşüş diğer gelirlerdeki artış dolayısıyla limitli kaldı. Şirket geçtiğimiz 

yılın aynı döneminde 46 milyon TL net kar açıklamıştı. 

FAVÖK, yıllık bazda %38 düşerek 48 milyon TL olarak gerçekleşti. Brüt marj 164 baz 

puan daralırken, faaliyet giderleri / net satışlar oranı 284 baz puan arttı. 

Net satışlar %5 azalırken, yurtiçi satışlarda %11 düşüş, yurtdışı satışlarda %10 büyüme 

yaşandı. İhracatın payı toplam satışlar içinde yıllık bazda 440 baz puan yükseldi ve 

%31’e ulaştı. 

Tekfen Holding – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 

olan 69 milyon TL, yıllık bazda %118 büyümeyi ifade ediyor. FAVÖK ve net satışlar 

beklentisi sırasıyla 122 milyon TL ve 1.281 milyon TL seviyesindedir.  

Türk Traktör - 3 Nisan tarihinde hisse başına brüt 4,68436 TL nakit kar payı dağıtımı 

Genel Kurul’un onayına sunulacak. Dünkü kapanış fiyatı baz alındığında, temettü verimi 

%5,7’dir ve piyasa beklentisinin altındadır. (Hafif olumsuz) 

Yapı Kredi Bankası – 531 milyon TL tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacaklardan oluşan 

portföyü 27,5 milyon TL bedelle sattı. Satış işlemi bankanın 1Ç17 sonuçlarına 

yansıyacak. Ayrıca, Yönetim Kurulu 2016 karından temettü dağıtmayacağını açıkladı. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Şubat 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün güne hafif satıcılı başlayan BİST-100 endeksi kapanışına doğru yaşanan yüksek 

oynaklıktan sonra %0,49 değer kaybı ile 88.531 seviyesinden kapattı. Banka 

endeksinin diğer endekslerden olumsuz yönde ayrıştığını gözlemledik. 

Önceki günlerde olduğu gibi bugün de veri akışının zayıf olacağı bir gün olup, dün 

gece açıklanan Fed tutanaklarında faiz artırımı ile ilgili olarak üyelerin 

beklentilerinin karışık sinyaller vermesi GOÜ para birimleri üzerinde pozitif bir etki 

yaptı. Öte yandan GOÜ hisse senetleri piyasalarında ise daha az pozitif yansımasını 

gözlemledik. 

Bugün ABD’den gelen haberler eşliğinde Türk lirasındaki değer kazançlarının Borsa 

İstanbul’da olumlu yansımalarını göreceğimizi ve güne hafif alıcılı olarak başlangıç 

yapabileceğimizi düşünüyoruz. BİST-100 endeksinde 89.262 seviyesinin geçilmesi 

durumunda yükselişin 90.000 seviyesine devam edeceğini düşünüyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 89.262, 89.993 ve 90.890 dirençlerini ve 87.634, 86.736 ve 

86.006 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün akşam saatlerinde açıklanan tutanakların, Fed başkanlarının son bir hafta içerisinde 

yaptıkları açıklamalarla pek örtüşmediğini, tutanakların fazla güvercin kaldığını gördük. 

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve New 

York Fed Başkanı William Dudley gibi isimler geçtiğimiz haftadan bu yana ABD 

ekonomisinin Fed’in hedeflerine ulaştığı ve faiz artırımlarında geç kalmaktansa erken 

davranmanın daha iyi olacağına yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Dolayısı ile dün 

akşam yayınlanan ve Fed’in yaklaşık bir ay önceki toplantısına ilişkin FOMC 

tutanaklarının piyasadaki genel beklentilere göre fazla güvercin kaldığını belirtebiliriz. 

Ayrıca, sıra, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi reform paketinin tamamlanmak üzere 

oluğunu ve Mart ayının ortasına kadar paketin açıklanacağını belirtmesi de, piyasadaki 

mevcut “güvercin” fiyatlamanın uzun soluklu olamayacağı anlamına geliyor. USDTRY 

paritesinin bu sabah saatleri itibariyle haftalık grafiğindeki eski kanını sınırına kadar 

gerilemiş oluğunu görüyoruz. Bu noktada, kurda 3,60 seviyesinin altındaki hareketlerin 

uzun soluklu olamayacağını ve mevcut seviyelerden bir talep oluşabileceğini 

düşünüyoruz. Teknik göstergelerin de aşırı satıma işaret ettiği kurda, mevcut seviyeler 

kısa – orta vadeli alım fırsatları verebilir. Bu sabah saatlerinde 3,5780 seviyesinden işlem 

gören USDTRY paritesinde 3,5777 seviyesi destek, 3,5923 seviyesi ise direnç 

konumunda bulunuyor. 3,5777 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki 

destek seviyemiz 3,5622, 3,5923 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki 

direnç seviyemiz 3,6100 olarak karşımıza çıkıyor. Kurdaki kısa vadeli düşüş eğiliminin 

korunduğunu görüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Fransa'da önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 

giderek artan endişeler nedeniyle yükselen güvenli varlık talebi, Almanya tahvillerinin 

yükselişinde ve eurodaki geri çekilmede etkili oluyor. EURUSD paritesi dün, sabah 

bültenlerimizde öngördüğümüz üzere 1,05 seviyesinin altına inerek 1,0493 seviyesine 

kadar geriledi. 23 Nisan (ilk tur) – 7 Mayıs (ikinci tur) tarihlerinde gerçekleşecek olan 

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde euro üzerindeki baskının arttığı 

görülüyor. Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron’un, Le Pen karşıtı 

cephelerle birleşerek hareket edeceğini açıklaması ise euro kanadındaki gerginliği 

artırmış durumda. Dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC tutanaklarının üyelerin 

kademeli faiz artırımından yana olduğunu ortaya koyması sonrasında EURUSD 

paritesinin yeniden 1,05 seviyesi üzerine çıktığını görüyoruz. Ancak 1,05 seviyesi 

üzerindeki seyrin uzun soluklu olması şu an için zor görünüyor. Avrupa’daki yoğun 

seçim gündeminin ve Avrupa Merkez Bankasının genişlemeci politikalarının devamının 

euro üzerindeki baskıyı arıtabileceğini düşünmekteyiz. Birbiri ardında konuşma yapan 

Fed başkanlarının büyük çoğunluğunun, ABD ekonomisinin Fed’in hedeflerine 

yaklaştığını ve enflasyonun hızlanmaması için gereken her şeyin yapılması gerektiğini 

belirtmesi de, dolar endeksinin yükseliş hareketine devam edebileceğini gösteriyor. 

Bununla birlikte, EURUSD paritesinin kısa vadede yeniden 1,05 seviyesi altına inmesini 

olası gördüğümüzü belirtebiliriz. Bu nedenle, EURUSD paritesindeki yükseliş çabalarının 

satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,0561 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0553 seviyesi 

destek, 1,0580 seviyesi ise direnç konumunda. 1,0553 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

halinde bir sonraki destek seviyemiz 1,0524, 1,0580 direncinin yukarı yönlü kırılması 

halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 1,0608. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Altın fiyatları, ABD ve Avrupa'daki siyasi risklerden dolayı artan güvenli liman alımlarının 

etkisi ile birlikte 1230 seviyesi üzerindeki hareketini sürdürüyor. Yükseliş kanalının alt 

sınırında oldukça dar bir bantta hareket etmekte olan altın fiyatlarında, kısa vadeli bir 

yön arayışı söz konusu.  Fed’in dün akşam saatlerinde açıklanan tutanaklarının, üyelerin 

faiz artırımı konusunda “o kadar da” aceleci olmadığını göstermesi de altın 

fiyatlarındaki tutunma çabasını destekliyor. Bu sabah saatleri itibariyle 1235 seviyesi 

üzerinde hareket etmekte olan altın fiyatlarındaki kısa vadeli gidişat açısından kanal 

sınırındaki seyri oldukça önemli, zira fiyatların kanal sınırında tutunması ya da kanalı 

aşağı yönlü kırması durumunda (her iki durumda da) sert hareketler gözlemlenebilir. 

Altının kanal sınırındaki seyri yakından takip edilmeli.  Bu sabah saatleri itibariyle 

1236,88seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1235,50 seviyesi destek, 

1239 seviyesi ise direnç konumunda. 1239 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 2,363 -%0.1 %1.1 %4.3 %8.0 %5.5

DAX 11,999 %0.3 %1.7 %3.9 %13.3 %4.5

FTSE 7,302 %0.4 %0.0 %2.1 %6.3 %2.2

Nikkei 19,380 -%0.2 -%0.1 %2.4 %17.2 %1.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 88,531 -%0.5 %0.7 %6.6 %14.5 %13.3

Çin 3,261 -%0.4 %0.6 %3.6 %5.1 %4.7

Hindistan 28,865 %0.2 %2.2 %6.7 %3.4 %8.7

Endonezya 5,359 %0.1 -%0.2 %2.2 -%0.9 %1.3

Rusya 2,106 -%1.0 -%1.4 -%1.9 %5.9 -%5.7

Brezilya 68,590 -%0.7 %0.9 %4.3 %18.2 %13.9

Meksika 47,196 -%0.9 %0.1 %0.2 -%1.0 %3.4

Güney Afrika 52,089 -%0.9 -%0.8 -%1.8 -%1.6 %2.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %1.5 -%1.9 -%0.3 -%4.3 -%35.5

EM VIX 17 %3.0 %3.9 -%5.8 -%18.1 -%27.2

MOVE 69 %0.8 %5.7 -%8.3 %2.1 %2.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5799 -%1.1 -%2.2 -%4.7 %21.7 %22.7

Brezilya 3.0655 -%1.0 %0.3 -%3.1 -%4.2 -%22.7

Güney Afrika 12.9735 -%1.3 %0.4 -%3.8 -%4.5 -%16.1

Çin 6.8778 -%0.1 %0.1 %0.4 %3.4 %5.9

Hindistan 66.9675 a.d. %0.1 -%1.8 -%0.3 %1.2

Endonezya 13367 %0.0 a.d. %0.1 %1.1 -%3.1

CDS *

Türkiye 238.9 -0.7 2.7 -38.2 40.5 23.9

Brezilya 224.5 -2.6 6.6 -31.8 50.8 -30.7

Güney Afrika 193.2 -1.1 7.0 -20.2 a.d. 2.2

Endonezya 127.7 -4.5 -3.6 -15.1 40.5 4.9

Rusya 174.9 -0.1 1.2 -8.6 a.d. 17.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 -0.1 1.0 -0.4 0.9 0.0

Brezilya %10.3 0.0 -0.1 -0.6 -1.6 -6.2

Güney Afrika %8.7 0.0 0.2 0.0 0.2 -1.0

Hindistan %6.9 a.d. 0.1 0.5 -0.2 -0.8

Endonezya %7.6 0.0 a.d. 0.0 0.6 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 -0.01 1.15 -0.15 1.12 0.58

Brezilya %4.9 -0.02 0.04 -0.23 0.54 -2.30

Güney Afrika %4.4 0.00 -0.13 -0.20 0.71 -1.09

Endonezya %3.9 -0.02 a.d. -0.16 0.66 -0.86

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.84 -%1.4 %0.2 %1.1 %13.6 %49.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.59 -%0.9 %0.9 %1.6 %13.9 %44.7

Altın - USD / oz 1232 -%0.4 %0.0 %1.3 -%7.9 %16.2

Gümüş - USD / t oz. 17.95 -%0.3 -%0.1 %4.4 -%4.8 %30.0

Commodity Bureau Index 433.27 %0.0 -%0.8 %0.1 %5.3 %15.6

* 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. 

 


