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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kararı ardından dalgalı 

bir seyirle işlem gören BİST-100 endeksi günü %0,89 değer artışıyla 

94.635 puandan kapattı. 

Bugün yurtiçinde piyasaların saat 14:00’de açıklanacak Para Politikası 

Kurulu faiz kararlarına odaklanmasını bekliyoruz. Kurum beklentimiz 

Geç Likidite Penceresinde 25 baz puanlık bir faiz artışı olması 

yönünde. Faiz artışının yapılmasının, sıkı duruş politikasının devamı 

olarak algılanması sebebiyle, özellikle TL üzerinde olumlu bir etki 

yaratacağını ve getiri eğrisinin uzun tarafında bir miktar düşüşü 

beraberinde getirebileceğini düşünüyoruz. Gerek medyan 

beklentilerin gerekse fiyatlamaların herhangi bir değişiklik 

olmayacağını işaret ettiğini belirtmek gerekir.    

Bu sabah itibariyle, küresel risk iştahındaki artış devam etmekte olup, 

GOÜ para birimlerinde ve hisse senetleri piyasasında olumlu seyir 

sürmektedir. Bugün Borsa İstanbul’da alıcılı bir seyir olması 

beklemekteyiz ve BİST-100 endeksinin 95.000 seviyesinin geçmesi 

durumunda 96.000-96.500 aralığına doğru hareket etmesini 

beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 95.117, 95.599 ve 

96.564 dirençlerini ve 93.670, 92.706 ve 92.224 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 PPK toplantısında Geç Likidite Penceresinde 25 bp artırım 

bekliyoruz. 

 AKPM Türkiye'yi siyasi denetim listesine aldı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Akbank – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Arçelik - Beylikdüzü İstanbul’da bulunan TV üretim fabrikasını 

Mart 2018’e kadar Çerkezköy- Tekirdağ fabrikasının yanına 

taşımaya karar verdi. 

 Ford Otosan - EBRD’den 150 milyon avro tutarında kredi aldı. 

 TAV Havalimanları - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Türk Telekom - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Türk Traktör - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Vestel Beyaz Eşya - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Yarın ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak şirketler: AvivaSA, 

Ford Otosan, Garanti Bankası, TSKB, Turkcell 

 Yarın kar payı dağıtımı gerçekleştirecek şirketler: Çelebi, Ege 

Endüstri 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

26 Nisan - PPK Toplantısı

27 Nisan - Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                  TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

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 94,635 %0.9 %3.6

BIST-30 116,535 %1.0 %3.8

Banka 165,095 %0.6 %2.5

Sanayi 98,196 %0.7 %3.3

Hizmet 59,307 %1.3 %4.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.49 11.49 11.50

2 yıllık bono faizi 11.32 11.22 11.29

10 yıllık bono faizi 10.63 10.55 10.94

Kur

USD/TL 3.58 -%2.7 -%1.0

EUR/TL 3.90 -%0.7 -%0.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.74 -%1.7 -%0.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 199 188 189

Ortalama işlem hacmi * 1.55 1.44 1.20

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.4x 7.9x

PD/DD 1.10x 1.17x 1.05x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.88x 0.78x

FD/FAVÖK 8.0x 7.6x 6.7x

Kar büyümesi %13.5 %20.1 %18.3

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.3 %13.9

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Nisan 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

PPK toplantısında Geç Likidite Penceresinde 25 bp artırım bekliyoruz  

PPK’nın bugün gerçekleşecek olan toplantısında Geç Likidite Penceresinde (GLP) ölçülü bir 

artırıma gitmesini bekliyoruz. Kurum beklentimiz GLP’de 25 baz puan bir artırımı işaret 

ediyor olsa da, 50 baz puan’lık bir artışın da sürpriz olmayacağını düşünüyoruz. Piyasadaki 

genel beklenti ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. 

 GLP’de yapılacak ölçülü bir artırımın, sıkı para politikası koşularının geçici 

olmadığına yönelik önemli bir sinyal olarak algılanacağını düşünmekteyiz. Böyle 

bir hamlenin TL üzerinde pozitif etki yaratmasını ve getiri eğrisindeki ters eğimi 

beslemesini bekleriz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

 

AKPM Türkiye'yi siyasi denetim listesine aldı 

Dün gerçekleşen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’nda, 

Türkiye'de demokratik kurumların işleyişiyle ilgili hazırlanan rapor üyeler tarafından 

değerlendirildi ve Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden dahil edilmesi ile 

ilgili tasarı oylandı. Yapılan oylama sonucunda AKPM 45'e karşı 113 oyla Türkiye'yi siyasi 

denetim altına alma kararı verdi. Böylece AKPM’nin denetime aldığı ülke sayısı 9’dan 10’a 

yükselmiş oldu; Türkiye, Arnavutluk Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan, 

Moldova, Rusya, Sırbistan, Ukrayna.  

 AKPM Türkiye’nin denetim listesine alınması için bu yıl Ocak ayında bir oylama 

gerçekleştirmiş, 2/3 çoğunluğa ulaşılamaması sonrasında oylama ertelenmişti.  

 Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı bir kurum olmasa dahi, AB 

kararlarına ilişkin öneri verebilen ve AB’nin karar ve hamlelerini yakından izlediği 

ve gerektiğinde değerlendirmeye aldığı bir kurum.  Dolayısı ile Türkiye’nin bu 

listeye yeniden alınması AB – Türkiye ilişkileri açısından olumsuz yorumlanabilir.  

Bu çerçevede özellikle 23 Haziran’da yapılacak Liderler Zirvesi’nde konunun 

gündeme alınıp alınmayacağı önemli olacak. Bu Cuma ve Cumartesi Malta’da 

yapılacak olan AB ülkeleri Dışişleri bakanları toplantısında herhangi bir karar 

beklenmiyor.  

 

 

 

 

 

 

PPK’nın bugün 

gerçekleşecek olan 

toplantısında Geç Likidite 

Penceresinde 25 baz puan 

artırım bekliyoruz.  

Türkiye 2004 yılında 

çıktığı AKPM denetim 

listesine dünkü oylama 

sonrasında yeniden girdi.   

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

Akbank – İlk çeyrekte 1.405 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı çeyreksel 

bazda %30, yıllık bazda %39 büyümeyi işaret etti. Tacirler Yatırım net kar beklentisi 1.225 

milyon TL, piyasa beklentisi 1.249 milyon TL seviyesindeydi. Net kardaki büyüme, 

beklentilerden yüksek gerçekleşen diğer gelirler ve beklentilerden düşük gerçekleşen 

faaliyet giderleri ve karşılık giderlerinden kaynaklandı. 

Arçelik (TUT, hedef fiyat 24 TL) - Beylikdüzü İstanbul’da bulunan TV üretim fabrikasını 

Mart 2018’e kadar Çerkezköy- Tekirdağ fabrikasının yanına taşımaya karar verdi. Şirket, 

taşınmanın nasıl bir maliyet doğurabileceği konusunda bilgi vermedi. Fabrikanın 

taşınması sonrasında şirketin arsayı satmayı değerlendireceğini düşünüyoruz. Fabrikanın 

bulunduğu arsanın alanı 180 dönümdür. İlk hesaplamalarımıza göre 100-150 milyon 

dolar arsa değeri Arçelik’in piyasa değerinin %2-3’üne denk gelmektedir. 

Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 39 TL) - EBRD’den 150 milyon avro tutarında 7 yıl vadeli, 

3 yıl ödemesiz, Euribor + %1,95 faiz oranıyla kredi aldı. (Nötr) 

TAV Havalimanları – İlk çeyrekte 46 milyon TL net kar açıkladı. Kar rakamı, 56 milyon TL 

olan piyasa beklentisinin %17 gerisinde kalırken, yıllık bazda %3 düşüş kaydetti. 

Operasyonel seviyede güçlü performans sonucunda FAVÖK, piyasa beklentisinin %22 

üzerinde 372 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Türk Telekom – İlk çeyrekte 66 milyon TL net kar açıkladı. Beklentilerden yüksek 

gerçekleşen operasyonel performans sonucunda net kar rakamı 26 milyon TL olan piyasa 

beklentisini aştı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 408 milyon TL net kar açıklamıştı. 

FAVÖK rakamı 1.528 milyon TL olurken, yıllık bazda %21 yükseldi. Rakam, piyasa 

beklentisi olan 1.447 milyon TL’den %6 daha yüksek gerçekleşti. 

Türk Traktör – İlk çeyrekte 55,4 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 73,7 

milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %31 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %41 azaldı. Net satışlar 961 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 arttı. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 953 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi satışlar ve 

ihracatta yıllık bazda %10 ve %6 büyümeler görüldü. Yurtiçi hacimler, 4. çeyrekte 

bayilerdeki stoklama etkisi nedeniyle, 1. çeyrekte yıllık bazda %2 daraldı. CNHI’ın 

siparişlerindeki azalma nedeniyle de ihracat hacimlerinde %16 yıllık daralma gerçekleşti. 

Önümüzdeki çeyreklerde ihracattaki büyümelerin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Şirket, 

1Ç17'de 112 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %11 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 128 milyon 

TL'nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 254 baz 

puan azalarak %11,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 artarak 826 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 648 milyon TL (1Ç16: 310 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18,4 (1Ç16: %9,4) 

olarak kaydedildi. Sonuçların hafif olumsuz piyasa etkisi olacağını düşünüyoruz. 

Vestel Beyaz Eşya – İlk çeyrekte 72,7 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %11 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %78 arttı. Net satışlar 

689 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 arttı. 

Yurtiçi ciro ÖTV teşviği nedeniyle %20 seviyesinde yükselirken, ihracat %9 yıllık sınırlı 

büyüdü. Şirket, 1Ç17'de 98 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 
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dönemine göre yüzde %25 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 150 baz puan artarak %14,3 oldu. FAVÖK’teki yüksek artışa rağmen, net kar, artan 

operasyonel kur farkı giderleri nedeniyle daha düşük büyüme gösterdi. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 252 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme 

sermayesi ise 854 milyon TL (1Ç16: 683 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %27,5 (1Ç16: %25,6) olarak kaydedildi. Haberin nötr etkisi 

olacağını düşünüyoruz. 

Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve temettü verimleri: Çelebi 

(%5,2), Ege Endüstri (%4,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Nisan 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kararı ardından dalgalı bir seyirle işlem 

gören BİST-100 endeksi günü %0,89 değer artışıyla 94.635 puandan kapattı. 

Bugün yurtiçinde piyasaların saat 14:00’de açıklanacak Para Politikası Kurulu faiz 

kararlarına odaklanmasını bekliyoruz. Kurum beklentimiz Geç Likidite Penceresinde 

25 baz puanlık bir faiz artışı olması yönünde. Faiz artışının yapılmasının, sıkı duruş 

politikasının devamı olarak algılanması sebebiyle, özellikle TL üzerinde olumlu bir 

etki yaratacağını ve getiri eğrisinin uzun tarafında bir miktar düşüşü beraberinde 

getirebileceğini düşünüyoruz. Gerek medyan beklentilerin gerekse fiyatlamaların 

herhangi bir değişiklik olmayacağını işaret ettiğini belirtmek gerekir.    

Bu sabah itibariyle, küresel risk iştahındaki artış devam etmekte olup, GOÜ para 

birimlerinde ve hisse senetleri piyasasında olumlu seyir sürmektedir. Bugün Borsa 

İstanbul’da alıcılı bir seyir olması beklemekteyiz ve BİST-100 endeksinin 95.000 

seviyesinin geçmesi durumunda 96.000-96.500 aralığına doğru hareket etmesini 

beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 95.117, 95.599 ve 96.564 dirençlerini 

ve 93.670, 92.706 ve 92.224 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün gerçekleşen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’nda 

Türkiye'de demokratik kurumların işleyişiyle ilgili hazırlanan rapor üyeler tarafından 

değerlendirildi ve Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden dahil edilmesi ile 

ilgili tasarı oylandı. Yapılan oylama sonucunda AKPM 45'e karşı 113 oyla Türkiye'yi siyasi 

denetim altına alma kararı verdi. Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun 

ardından 3,58'in altına gerileyen kur, AKPM kararıyla yükselerek 3,60 seviyesinin üzerine 

çıktı. Ancak kurdaki bu yükselişin kalıcı olmadığını ve TL’nin kısa süre içerisinde 

kayıplarının tamamını telafi ettiğini gördük. Bugün ABD Başkanı Donald Trump 

tarafından açıklanması beklenen vergi reform paketi ve öğle saatlerinde açıklanacak olan 

PPK toplantı kararı kurdaki kısa vadeli gidişatı belirleyecek temel unsurular olarak 

karşımıza çıkıyor. Bugün gerçekleşecek olan PPK toplantısında GLP’nde 25 baz puanlık 

bir artırım beklediğimizi hafta başından bu yana bültenlerimizde ifade ediyoruz. 

Beklentilerimiz doğrultusunda bir hamle gelmesi TL pozitif bir fiyatlamayı beraberinde 

getirebilir ve USDTRY paritesindeki düşüş hareketini besleyebilir. Ancak bu fiyatlamanın 

oluşması ya da sürmesi Donald Trump’ın yapacağı çıkışa bağlı. ABD Başkanı Donald 

Trump’ın piyasaları tatmin edecek düzeyde bir vergi reformu açıklaması, dolar endeksinin 

kayıplarını telafi etmesine ve kurun sert bir şekilde yükselişe geçmesine neden olabilir. 

Kısacası bugünkü gelişmeler kurdaki kısa vadeli gidişat açısından oldukça belirleyici 

olacak. Teknik orak bakıldığında kurun 3,55 seviyesi altına gerilemesinin zor oluğu 

görülüyor.  3,60 seviyesi altında ciddi bir yurt içi yerleşik talebi oluştuğu göz önünde 

bulundurulursa, kurun 3,60 seviyesi altında uzun süre kalıcı olmasının zor olduğunu 

belirtebiliriz.  Dolayısı ile 3,55 – 3,60 bandı dolar için kısa – orta vadeli alım fırsatı 

verebilir. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

3,5770 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5800 seviyesi direnç, 

3,5700 seviyesi ise destek konumunda. 3,5800 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5900, 3,5700 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5600. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki düşüş hareketinin devam ediyor olması ile birlikte yükselişini 

sürdüren EURUSD paritesi, 1,09 seviyesi üzerine yerleşmiş durumda. EURUSD 

paritesindeki kısa vadeli gidişat açısından bugün ABD Başkanı Donald Trump tarafından 

açıklanması beklenen vergi reform paketi oldukça önemli olacak. ABD Başkanı Donald 

Trump’ın piyasaları tatmin edecek düzeyde bir vergi reformu açıklaması, dolar endeksinin 

kayıplarını telafi etmesine ve EURUSD paritesinin kazançlarının bir kısmını geri vermesine 

neden olabilir. Ancak Trump’ın piyasaları yeniden hayal kırıklığına uğratmasının faturası 

çok daha büyük olur. Dolayısı ile bugün Trump’tan gelecek olan açıklamaları yakından 

izliyor olacağız.  Bu noktada, orta vadede dolar endeksindeki yükseliş trendinin devam 

edeceğine ve EURUSD paritesindeki kısa vadeli yükselişlerin orta vadede satış fırsatı 

olarak sınırlı kalacağına yönelik beklentimizi koruduğumuzu belirtmekte fayda var. 

Dolayısı ile EURUSD paritesinde kısa vadede dolar endeksindeki gerileme nedeniyle 

yaşanabilecek yükselişler, orta vadede satış fırsatı olarak sınırlı kalabilir. Paritede 1,10 

seviyesi üzerinde bir hareketin teknik olarak zor oluğunu görüyoruz. Bu noktada, 1,09 – 

1,10 bandında kısa- orta vadeli satış fırsatları oluşabileceğini düşünmekteyiz. Paritedeki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0941 seviyesinden 

işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 10932 seviyesi destek, 1,0970 seviyesi ise 

direnç konumunda. Paritede 1,0970 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1,10, 1,0932 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,09.  

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Küresel piyasalardaki risk iştahının yükselmeye devam ediyor olması ile birlikte kısa 

vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran altın fiyatları, düşüş hareketini hızlandırarak 

1261’li seviyelere kadar geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın planladığı vergi 

reformunun ekonomik büyümeyi ve şirket karlarını güçlendireceğine ilişkin iyimserlikle 

birlikte küresel hisse senetlerinin rekor seviyeye çıkması sonrasında iki günlük kaybını 

koruyan altın fiyatları, bu sabah saatleri itibariyle 1260 seviyesinin hemen üzerinde 

hareket ediyor. Altın fiyatlarındaki kısa vadeli gidişat açısından ABD Başkanı Donald 

Trump tarafından bugün yapılması beklenen vergi reformuna ilişkin açıklama oldukça 

önemli olacak. Yapılacak olan açıklamanın piyasalar tarafından tatmin edici bulunması 

durumunda dolar endeksinin kayıplarını telafi etmesi ve altın fiyatlarındaki satış 

baskısının daha da hızlanması beklenebilir. Ancak Trump’ın piyasaları yeniden hayal 

kırıklığına uğratması ise altındaki kayıpların telafi edilmesini sağlayacaktır. Kısacası bugün 

Trump’tan gelecek olan açıklamaları yakından izliyor olacağız.  Altın fiyatlarındaki güncel 

teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1264,33 işlem görmekte 

olan altın fiyatlarında 1262 seviyesi destek, 1265,28 seviyesi ise direnç konumunda. 

1265,28 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1270, 

1262 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1255.  

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 2,389 %0.6 %2.0 %1.9 %11.6 %6.7

DAX 12,467 %0.1 %3.9 %3.3 %16.4 %8.6

FTSE 7,276 %0.2 %1.8 -%0.8 %4.6 %1.9

Nikkei 19,079 %0.9 %4.5 %0.0 %10.7 %0.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 94,635 %0.9 %3.6 %4.7 %19.2 %21.1

Çin 3,135 %0.4 -%0.8 -%3.8 %0.9 %1.4

Hindistan 29,943 %0.5 %2.6 %2.3 %8.1 %13.1

Endonezya 5,681 %0.0 %1.8 %2.0 %5.2 %7.2

Rusya 1,998 %1.0 %4.1 -%2.0 %1.2 -%10.5

Brezilya 65,148 %1.2 %1.3 %2.0 %2.1 %8.2

Meksika 49,808 %0.8 %2.1 %1.5 %4.2 %9.1

Güney Afrika 53,257 %0.6 %1.1 %2.8 %3.3 %5.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%0.7 -%25.4 -%13.9 -%20.1 -%23.4

EM VIX 15 %0.1 -%27.0 -%16.2 -%23.4 -%32.2

MOVE 62 -%1.4 -%14.4 -%0.5 %8.6 -%12.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5795 %0.2 -%2.2 -%1.0 %16.6 %1.6

Brezilya 3.1472 %0.6 %1.3 %0.7 %1.1 -%3.2

Güney Afrika 13.058 %0.3 -%1.7 %2.5 -%5.1 -%5.0

Çin 6.8847 %0.0 %0.0 %0.2 %1.5 -%0.9

Hindistan 64.2725 -%0.3 -%0.6 -%1.2 -%3.8 -%5.4

Endonezya 13285 a.d. -%0.1 -%0.2 %2.1 -%1.4

CDS *

Türkiye 221.9 -3.0 -7.3 -4.1 29.9 -29.1

Brezilya 219.2 1.3 -10.0 -9.4 -6.5 79.6

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

Endonezya 127.3 -0.8 -10.7 7.6 -3.0 36.9

Rusya 156.3 -1.7 -9.9 -7.0 -40.0 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 0.1 0.9 -0.2 0.7 -0.8

Brezilya %10.3 0.2 0.2 0.2 -0.8 a.d.

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

Hindistan %6.9 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4

Endonezya %7.1 a.d. 0.0 0.0 0.0 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 0.04 0.75 -0.20 0.64 -0.63

Brezilya %4.7 0.09 0.04 -0.19 0.15 -0.80

Güney Afrika %4.6 0.03 -0.16 0.09 0.51 -0.26

Endonezya %3.8 a.d. -0.09 -0.05 0.37 -0.53

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 52.1 %1.0 -%5.1 %2.7 %2.6 -%8.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.56 %0.7 -%5.4 %3.8 -%0.8 -%7.7

Altın - USD / oz 1265.6 -%0.8 -%2.0 %0.8 -%0.5 %9.9

Gümüş - USD / t oz. 17.591 -%1.5 -%3.7 -%2.7 -%1.1 %10.0

Commodity Bureau Index 421.21 %0.2 %0.0 -%2.2 %5.0 -%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. 

 


