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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün, genel olarak yatay bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü 

%0,12 değer kaybıyla 94.522 puandan kapattı. 

Bugün özellikle dünkü PPK kararı sonrasında TCMB’nin fonlama 

kompozisyonu önemli olacaktır. Sabah saatlerinde TCMB’nin BİST 

repodan fonlama yaptığı görülüyor. Bu çerçevede ağırlıklı Ortalama 

Fonlama Maliyetini %11,5’den %11,75’e çektiğini hesaplıyoruz. Söz 

konusu hareket TL tarafında olumlu bir yansıma yaratabilir. Diğer 

taraftan gözler bugün swap ihalelerinde TL tarafında faiz seviyesinde 

olacak. %12,25’e çıkarılması durumunda da yine TL için destekleyici 

bir unsur olarak ön plana çıkacaktır. 

Bugün, Türkiye’den beklenen herhangi bir veri akışı olmamakla 

birlikte öğleden sonra ECB toplantısı ve ABD’de açıklanacak dayanıklı 

tüketim malları siparişleri ile bekleyen konut satışları verisi önemli 

olacaktır. Bu sabah itibariyle, gerek küresel risk iştahında belirgin bir 

bozulma olmaması gerekse banka ve şirket karlarının olumlu yönde 

haber akışı sağlaması ile birlikte hisse senetlerindeki pozitif 

momentumun devam etmesini bekliyoruz. Bugün Borsa İstanbul’da 

hafif alıcılı bir seyir olması beklemekteyiz. 

BİST-100 endeksinin 95.000’i geçmesi durumunda 95.500 seviyesine 

doğru hareket etmesini beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 94.946, 95.370 ve 95.701 dirençlerini ve 94.192, 93.861 

ve 93.437 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Geç likidite penceresi 50bps artırılarak %12,25 seviyesine 

yükseltildi.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

 İlk çeyrek sonuçlarını açıklayan şirketler: Anadolu Sigorta, 

Anadolu Hayat Emeklilik, AvivaSA, Ford Otosan, Garanti Bankası, 

İş GYO, TSKB, Turkcell, Yünsa 

 Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak şirketler: Tekfen 

Holding, Yapı Kredi 

 Çelebi – Bugün brüt 1,25 TL nakit kar payı dağıtacak. 

 Ege Endüstri -  Bugün brüt 12 TL nakit kar payı dağıtacak. 

 Enka İnşaat – Bugün %9,5238 oranında bedelsiz sermaye 

dağıtımı gerçekleştirecek. 

 İş GYO - Bugün %7,5 oranında bedelsiz sermaye dağıtımı 

gerçekleştirecek. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

                  Mart Dış Ticaret İstatistikleri

3 Mayıs -   Nisan ayı Enflasyon Verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 94,522 -%0.1 %4.1

BIST-30 116,393 -%0.1 %4.4

Banka 163,771 -%0.8 %3.1

Sanayi 98,854 %0.7 %4.3

Hizmet 59,381 %0.1 %4.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.50 11.48 11.46

2 yıllık bono faizi 11.33 11.32 11.32

10 yıllık bono faizi 10.49 10.63 10.89

Kur

USD/TL 3.59 -%2.1 -%0.9

EUR/TL 3.91 -%0.5 %0.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.75 -%1.3 -%0.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 199 188 189

Ortalama işlem hacmi * 1.65 1.54 1.23

* 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 0.87x 0.77x

FD/FAVÖK 8.0x 7.6x 6.7x

Kar büyümesi %13.5 %20.3 %18.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.4 %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
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Geç likidite penceresi 50bps artırılarak %12,25 seviyesine yükseltildi 

 Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını %11,75’ten 

%12,25’e yükseltti. Diğer faiz oranlarında ise bir değişikliğe gidilmedi (O/N borç verme 

%9,25, O/N borçlanma %7,25, haftalık repo faiz oranı %8). Piyasa beklentisi faizlerde 

herhangi bir değişiklik yapılmayacağı yönündeyken, kurum beklentimiz GLP’de ölçülü bir 

artırım yönündeydi. 

 PPK toplantı notunda ekonomik aktiviteye yönelik tonun iyileşmeye devam 

ettiğinin belirtildiği, ancak enflasyonun bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama 

davranışlarına dair risk oluşturduğunun altının çizildiği görülüyor.    

 Nisan ayı TÜFE artışının %1,45 seviyesinde oluşmasını ve yıllık enflasyonu %12’ye 

taşımasını bekliyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Sigorta – İlk çeyrekte 44 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı 

döneminde 10 milyon TL net zarar açıkladı. Teknik karlılık, %102,7 (1Ç16: %109) olan 

kombine rasyo ile baskı altında kalmış olsa da daha yüksek gerçekleşen net finansal 

gelirler (yıllık bazda +%92) net kar rakamını yukarı çekti. 

Anadolu Hayat Emeklilik – İlk çeyrekte 50 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan kar 

rakamı 49 milyon TL olan piyasa beklentisi ile paraleldir ve yıllık bazda %25 büyümeyi 

işaret etmektedir. Daha önceki çeyreklerde olduğu gibi hayat sigortası operasyonları 

büyümenin ana unsuru oldu. Bu operasyonlarda büyüme yıllık %40 oldu. 

AvivaSA - – İlk çeyrekte 18,2 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı 

döneminde 17 milyon TL net zarar açıkladı. Piyasa net kar beklentisi 27 milyon TL’ydi. 

Düşük net kar, hayat ve hayat-dışı segmentlerde düşen teknik karlılıktan kaynaklandı. 

Ford Otosan – İlk çeyrekte 272 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 265 

milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %34 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %14 azaldı. Net satışlar 5.395 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı. Açıklanan net 

satış rakamı piyasa beklentisi olan 5.079 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 

1Ç17'de 437 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %21 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 417 milyon TL ile 

uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 56 baz puan 

azalarak %8,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 1.706 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 349 milyon TL (1Ç16: 626 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %1,8 (1Ç16: %3.6) olarak 

kaydedildi. 

PPK toplantı notunda 

ekonomik aktiviteye yönelik 

tonun iyileşmeye devam 

ettiğinin belirtildiği, ancak 

enflasyonun bulunduğu 

yüksek seviyelerin fiyatlama 

davranışlarına dair risk 

oluşturduğunun altının 

çizildiği görülüyor. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_Karari_Nisan_2017.pdf
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Garanti Bankası – İlk çeyrekte 1.526 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı 

çeyreksel bazda %32, yıllık bazda %47 büyüme gösterdi. Rakam ayrıca bizim beklentimiz 

olan 1.417 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 1.437 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. 

İş GYO – İlk çeyrekte 21 milyon TL net kar açıkladı. Kar rakamı, 25 milyon TL olan piyasa 

beklentisinin hafif altında kaldı. 37 milyon TL olan faaliyet karı, yıllık bazda %7 düşüş 

gösterirken, 39 milyon TL olan piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Benzer şekilde net 

satışlar da (62 milyon TL, yıllık bazda +%19) piyasa beklentisi dahilinde kaldı.  

TSKB – İlk çeyrekte 141 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı çeyreksel bazda 

%28, yıllık bazda %6 büyüme gösterdi. Rakam ayrıca bizim beklentimiz olan 136 milyon 

TL’nin hafif üzerinde ve piyasa beklentisi olan 139 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. 

Turkcell – İlk çeyrekte 459 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 471 

milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %16 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %17 arttı. Net satışlar 3.937 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Açıklanan net 

satış rakamı piyasa beklentisi olan 3.864 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç17'de 

1.393 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%40 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1.283 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 460 baz puan 

artarak %35,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 artarak 4.280 milyon 

TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 3.917 milyon TL (1Ç16: 1.019 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %26,4 (1Ç16: %7,8) olarak 

kaydedildi. 

Şirket’in Yönetim Kurulu, hisse başına 0,8141 TL kar payı ödemesini 25 Mayıs’ta Genel 

Kurul’un onayına sunacak. Ödeme 15 Haziran, 15 Eylül ve 15 Aralık’ta olmak üzere 3 

taksit halinde gerçekleşecek. 

Yünsa – İlk çeyrekte 0,3 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %82 azaldı. Şirket, 4Ç16'da 22,4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 68 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 geriledi. Şirket, 

1Ç17'de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %52 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 670 baz 

puan artarak %17 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 gerileyerek 138 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 117 milyon TL (1Ç16: 184 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %48,6 (1Ç16: %71,1) 

olarak kaydedildi.       
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün, genel olarak yatay bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,12 değer 

kaybıyla 94.522 puandan kapattı.  

Bugün özellikle dünkü PPK kararı sonrasında TCMB’nin fonlama kompozisyonu 

önemli olacaktır. Sabah saatlerinde TCMB’nin BİST repodan fonlama yaptığı 

görülüyor. Bu çerçevede ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetini %11,5’den %11,75’e 

çektiğini hesaplıyoruz. Söz konusu hareket TL tarafında olumlu bir yansıma 

yaratabilir. Diğer taraftan gözler bugün swap ihalelerinde TL tarafında faiz 

seviyesinde olacak. %12,25’e çıkarılması durumunda da yine TL için destekleyici bir 

unsur olarak ön plana çıkacaktır. 

Bugün, Türkiye’den beklenen herhangi bir veri akışı olmamakla birlikte öğleden 

sonra ABD’de açıklanacak dayanıklı tüketim malları siparişleri ve bekleyen konut 

satışları verisi önemli olacaktır. Bu sabah itibariyle, gerek küresel risk iştahında 

belirgin bir bozulma olmaması gerekse banka ve şirket karlarının olumlu yönde 

haber akışı sağlaması ile birlikte hisse senetlerindeki pozitif momentumun devam 

etmesini bekliyoruz. Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olması 

beklemekteyiz. 

BİST-100 endeksinin 95.000’i geçmesi durumunda 95.500 seviyesine doğru hareket 

etmesini beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 94.946, 95.370 ve 95.701 

dirençlerini ve 94.192, 93.861 ve 93.437 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 

%11,75’ten %12,25’e yükseltti. Diğer faiz oranlarında ise bir değişikliğe gidilmedi (O/N 

borç verme %9,25, O/N borçlanma %7,25, haftalık repo faiz oranı %8). Piyasa beklentisi 

faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı yönündeyken, kurum beklentimiz GLP’de 

ölçülü bir artırım yönündeydi. PPK kararı sonrası değer kazanan TL, USDTRY paritesinin 

3,56 seviyesine doğru gerilemesine neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek 

vergi reform paketinin piyasalar tarafından pek ilgi görmemiş olması da kurdaki düşüş 

hareketini besledi. (Dün açıklanan listeye göre ABD'de kurumlar vergisi oranının %35'ten 

%15'e veya daha fazla indirilmesi ve Amerikalıların bireysel vergi oranlarında düşüş 

önerildi.  Trump, vergi dilimlerinin yediden üçe indirilmesini, Amerikalıların vergi 

iadelerini talep edebilecekleri standart kesintinin iki katına çıkarılmasını önerdi. Bu öneri 

listesinin bir onaylanma süreci olacak. Önümüzdeki günlerde bu süreci ve listeye ilişkin 

gelecek olan detayları takip ediyor olacağız.) Kurdaki kısa vadeli gidişat açısından bugün 

itibariyle oluşacak olan TCMB fonlama maliyetini yakından takip ediyor olacağız. Günlük 

fonlamanın %90’lık kısmı GLP üzerinden sağlanırken, %10’luk kısmı ise TCMB 

bankalararası piyasadan sağlanıyor. BIST üzerinden ise bir süredir herhangi bir fonlama 

gerçekleştirilmiyor. Mevcut durumda AOFM şu ana kadar %11,50 seviyelerinde seyretti. 

TCMB’nin bugün itibariyle BIST tarafında ufak miktarlı bir fonlama gerçekleştirmesi ve 

AOFM üzerinde önemli bir değişikliğe gitmemesini bekliyoruz (Ancak Nisan ayı TÜFE 

verilerinin açıklanması öncesinde AOFM’de %11,75’e doğru yükseliş görmemizin 

mümkün olduğunu düşünüyoruz). Bugün ABD cephesindeki yoğun veri akışını takip 

ediyor olacağız.  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 3,5709 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 

EURUSD paritesindeki kısa vadeli gidişat açısından bugün öğle saatlerinde açıklanacak 

olan Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı açıklanacak (Toplantı ile ilgili beklenti 

analizimizi Global Piyasalar Bülteni  Makroekonomik Gelişmeler bölümümüzde 

bulabilirsiniz). Bugün gerçekleştirilecek toplantıda risklerin aşağı yönlü olduğuna ilişkin 

söylemin değişip değişmeyeceği yakından takip edilecek. İyileşen makro göstergeler 

çerçevesinde risklerin dengeli olduğu söylemi kullanılabilir. Söz konusu değişim EURUSD 

paritesini bir miktar daha yukarı taşıyabilir. Ancak 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 1,0904 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

10900 seviyesi destek, 1,0932 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,0932 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0970, 1,0900 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0856.  

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

ABD Başkan Donald Trump’ın vergi politikası hedeflerinin kaba taslağı dün Beyaz 

Saray'daki brifingde açıklandı. Buna göre ABD'de kurumlar vergisi oranının %35'ten 

%15'e indirilmesi ve Amerikalıların bireysel vergi oranlarında düşüş önerildi.  Trump, 

vergi dilimlerinin yediden üçe indirilmesini, Amerikalıların vergi iadelerini talep 

edebilecekleri standart kesintinin iki katına çıkarılmasını önerdi. Açıklanan reform 

listesinin piyasaları pek etkilemediğini görüyoruz; öyle ki, piyasalardaki risk iştahı yüksek 

seyretmeye devam ederken riskli varlıklara olan talebin artmaya devam ettiği ve güvenli 

limanların rağbet görmemeyi sürdürdüğü görülüyor. Bu öneri listesinin bir onaylanma 

süreci olacak. Önümüzdeki günlerde bu süreci ve listeye ilişkin gelecek olan detayları 

takip ediyor olacağız. Piyasalarda yüksek seyretmeye devam eden risk iştahı ile birlikte 

1280 seviyesi altındaki seyrini sürdüren altın fiyatlarında, kısa vadede 1280 altındaki 

seyrin sürebileceğini ve yükseliş çabalarının satış fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. Dolar 

endeksindeki sert gerilemeye rağmen risk iştahından hit yiyerek satış baskılarına maruz 

kalan altın fiyatları, dolar endeksindeki toparlanma sürecinde de yine baskı görmeye 

devam edebilir. Dolayısı ile altındaki satıcılı seyrin sürebileceğini ve kısa vadede ilk etapta 

1250 seviyesi hedef haline gelebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1267,45 işlem görmekte olan altın fiyatlarında 

1265,28 seviyesi destek, 1270 seviyesi ise direnç konumunda. 1270 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1272, 1265,28 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1262.  

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 2,387 %0.0 %2.1 %2.0 %11.9 %6.6

DAX 12,473 %0.0 %3.8 %4.0 %16.4 %8.6

FTSE 7,289 %0.2 %2.5 -%0.1 %4.3 %2.0

Nikkei 19,289 -%0.1 %4.5 %1.5 %11.1 %0.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 94,522 -%0.1 %4.1 %5.4 %20.0 %21.0

Çin 3,141 -%0.4 -%1.4 -%4.2 %0.5 %0.8

Hindistan 30,133 -%0.1 %2.3 %3.0 %7.8 %13.1

Endonezya 5,727 -%0.4 %1.7 %2.9 %5.3 %7.7

Rusya 2,027 %1.4 %5.8 %0.7 %2.4 -%9.2

Brezilya 64,862 -%0.4 %1.1 %0.9 %1.0 %7.7

Meksika 49,565 -%0.5 %1.4 %0.5 %3.0 %8.6

Güney Afrika 53,681 %0.8 %2.2 %3.8 %5.0 %6.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %0.8 -%27.3 -%13.2 -%23.8 -%22.7

EM VIX 15 -%0.7 -%26.8 -%16.7 -%28.7 -%32.7

MOVE 61 -%2.3 -%16.6 -%2.8 %2.4 -%14.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5783 %0.0 -%2.6 -%1.1 %16.1 %1.6

Brezilya 3.1736 %0.8 %0.7 %1.5 %1.1 -%2.4

Güney Afrika 13.2811 %1.7 %0.0 %4.2 -%4.4 -%3.3

Çin 6.8926 %0.1 %0.1 %0.3 %1.8 -%0.8

Hindistan 64.115 -%0.2 -%0.7 -%1.4 -%4.1 -%5.6

Endonezya 13285 %0.0 -%0.1 -%0.2 %2.1 -%1.4

CDS *

Türkiye 216.8 -5.1 -10.5 -4.0 22.0 -31.0

Brezilya 222.4 3.2 -7.9 -10.2 -13.6 73.5

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

Endonezya 124.8 -2.6 -11.5 7.5 -4.6 35.7

Rusya 156.0 -0.3 -9.1 -9.4 -43.3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.5 -0.1 0.7 -0.4 0.6 -0.9

Brezilya %10.3 0.0 0.1 0.3 -0.9 a.d.

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

Hindistan %7.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4

Endonezya %7.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 -0.01 0.74 -0.22 0.57 -0.64

Brezilya %4.7 0.04 0.06 -0.14 0.16 -0.76

Güney Afrika %4.7 0.09 0.05 0.18 0.52 -0.17

Endonezya %3.8 0.01 -0.01 -0.04 0.37 -0.52

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.82 -%0.5 -%2.1 %2.1 %3.7 -%8.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.62 %0.1 -%1.6 %4.0 %0.9 -%7.6

Altın - USD / oz 1262.1 -%0.3 -%1.5 %0.5 -%0.2 %9.6

Gümüş - USD / t oz. 17.363 -%1.3 -%4.4 -%4.0 -%1.5 %8.6

Commodity Bureau Index 422.18 %0.2 %0.1 -%2.0 %4.9 -%0.2

* 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. 

 


