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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün boyunca yatay seyir izleyen BİST-100 endeksi saat 

17:00’den sonra gelen satışlarla günü %0,25 değer kaybı ile 94.282 

seviyesinden kapattı. Satışlar ağırlıklı olarak banka hisselerinde 

gerçekleşti. 

Bugün açıklanacak olan Mart ayı dış ticaret rakamları ve Merkez 

Bankası Enflasyon Raporu yatırımcılar tarafından yurt içi gündemde 

takip edilecek önemli hususlar olup, yurt dışı gündemde ise saat 

15:30’da ABD’den gelecek olan 1Ç17 büyüme verisi günün en önemli 

konu başlığı olacaktır.  

Bu sabah itibariyle, GOÜ para birimlerinde ve hisse senetlerinde zayıf 

bir seyir olduğunu görüyoruz ve bunun kısmen de Türk lirası 

cinsinden varlıklara yansıyacağını düşünüyoruz. Bugün Borsa 

İstanbul’un güne yatay bir başlangıç yapmasını ancak ilerleyen 

saatlerde hafif satıcılı bir seyir izlemesini bekliyoruz. BİST-100 

endeksinde 94.000 seviyesinin kırılması durumda hareketin 93.500’e 

kadar sürebileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

94.917, 95.551 ve 95.906 dirençlerini ve 93.928, 93.573 ve 92.938 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Bono piyasasına yabancı talebi sürüyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Aksigorta - Sabancı Holding, Borsa İstanbul'da 1 yıl içerisinde 

Aksigorta'nın sermayesinin %2'sine kadar hisse satın alınması 

kararını iptal etti. 

 Alarko Carrier - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Ford Otosan – Analist toplantısı gerçekleştirdi. 

 Goodyear - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Hektaş - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 İş Bankası - Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Tekfen Holding – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Yapı Kredi Bankası - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 2 Mayıs’ta kar payı dağıtımı yapacak şirketler: Eczacıbaşı 

Yatırım Ortaklığı, Orge Enerji, Polisan Holding 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

4 Mayıs -   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                  TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

                  Nisan Reel Efektif Kur Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 94,282 -%0.3 %2.4

BIST-30 116,090 -%0.3 %2.7

Banka 161,711 -%1.3 %0.4

Sanayi 99,509 %0.7 %3.7

Hizmet 59,160 -%0.4 %3.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.74 11.50 11.46

2 yıllık bono faizi 11.44 11.33 11.27

10 yıllık bono faizi 10.38 10.49 10.75

Kur

USD/TL 3.56 -%2.2 -%1.0

EUR/TL 3.88 -%0.9 -%0.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.72 -%1.5 -%0.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 200 192 189

Ortalama işlem hacmi * 1.59 1.54 1.24

* 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 0.86x 0.76x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.8x

Kar büyümesi %13.5 %20.4 %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 

Bono piyasasına yabancı talebi sürüyor 

14 – 21 Nisan haftasında hisse senedi piyasasında, bir önceki hafta kaydedilen 173 

milyon dolarlık girişin ardından 111 milyon dolarlık net yabancı çıkışı yaşandı. Böylece, 

yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen toplam net yabancı girişi 1,1 milyar dolara 

geriledi.   

 Söz konusu hafta içerisinde yabancı yatırımcılar tahvil cephesinde (repo işlemleri 

hariç) net 44,7 milyon dolarlık alış yaptı. Böylece bono piyasasına yabancı alımları 

yedinci haftasına taşınmış oldu. Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı 

ise %18,8’den %18,9’a yükseldi.  

 Eurobond piyasasında 14-21 Nisan haftasında 371 milyon dolarlık önemli bir giriş 

yaşandı. 

 14 – 21 Nisan tarihleri arasında, dolar endeksindeki sert satış baskısı ve artan risk 

iştahı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarında pozitif bir seyir hakimdi. 

 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksigorta – Sabancı Holding, Borsa İstanbul'da 1 yıl içerisinde Aksigorta'nın 

sermayesinin %2'sine kadar hisse satın alınması kararını iptal etti. 

Alarko Carrier – İlk çeyrekte 11 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %59 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %37 azaldı. Net satışlar 118 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 yükseldi Şirket, 

1Ç17'de 11 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %118 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 420 baz 

puan artarak %9,0 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %7 düşerek -

99 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 197 milyon TL (1Ç16: 175 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %39,2 (1Ç16: 

%39,2) olarak kaydedildi. 

Ford Otosan – Dün gerçekleşen analist toplantısında beklentilerini paylaştı. Şirket ihracat 

hacimlerini 10 bin adet artışla 280-290 bin adet seviyesine yükseltti. İhracattaki yıllık 

büyüme tahmini %9-13 bandına yükselirken, toplam satış büyüme tahmini %3-9 

seviyesine yükseldi. Ford Europe’un Avrupa’da özellikle İngiltere pazarında kazandığı 

Pazar payı ve Avrupa ticari araç pazarında görülen olumlu seyir, Ford Otosan’ın ihracat 

beklentilerinde artışa neden oldu. 1. çeyrekte ihracatta görülen %6 büyümeden sonra 

şirket yıl içinde daha yüksek büyümeler öngörüyoruz. Yurtiçi satış beklentisi 105-115 bin 

adet seviyesinde korundu. Şirket Referandum sonrası talepte iyileşme olacağını 

beklediklerini belirtti. FAVÖK marjında ise 1. çeyrekte sac fiyatlarındaki artışla beraber 

maliyet baskısının görülmesi bekleniyor. Şirket yıl sonu için %8’in üzerinde FAVÖK marjı 

beklese de 2. çeyrekte maliyet artışı ve binek araç satışlarındaki artış marjı baskılayabilir. 

14 – 21 Nisan haftasında hisse 

senedi piyasasında 111 milyon 

dolarlık net yabancı çıkışı 

yaşanırken, tahvil cephesinde 

ise (repo işlemleri hariç) 44,7 

milyon dolarlık giriş görüldü.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_14_-_21_Nisan.pdf
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Ayrıca Transit Custom’da görülen kapasite sıkıntısının hafta sonu ve tatil günlerinde daha 

uzun çalışma süreleriyle giderilebileceği belirtildi. Satışlarda beklenen yukarı potansiyele 

rağmen, marj tarafındaki aşağı yönlü risk şu anki seviyelerden daha fazla kâr büyümesini 

sınırlayacaktır. 

Goodyear – İlk çeyrekte 34 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %241 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %25 arttı. Net satışlar 419 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 büyüdü. Şirket, 

1Ç17'de 51 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %120 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 508 baz puan 

artarak %12,2 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %65 gerileyerek -

13 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 247 milyon TL (1Ç16: 108 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17,1 (1Ç16: 

%8,2) olarak kaydedildi. 

Hektaş – İlk çeyrekte 27,3 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %33 azaldı. Şirket, 4Ç16'da 6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 98 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 büyüdü. 

Şirket, 1Ç17'de 35 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %36 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 354 

baz puan artarak %35.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %340 büyüyerek 

36 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 117 milyon TL (1Ç16: 103 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %60,2 (1Ç16: 

%59,6) olarak kaydedildi. 

İş Bankası – Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım net kar beklentisi 

1.621 milyon TL’yken, piyasa beklentisi 1.626 milyon TL seviyesindedir. 

Tekfen Holding – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Satışlar: 1.637 milyon TL (beklenti: 1.748 

milyon TL), FAVÖK: 209 milyon TL (beklenti: 168 milyon TL), net kar: 162 milyon TL 

(beklenti: 128 milyon TL). Toplam satışlar beklentinin altında gerçekleşse de, operasyonel 

olarak beklentilerin oldukça üzerinde bir sonuç açıklayan Tekfen, hem taahhüt hem de 

tarım segmentlerinde operasyonel olarak iyi bir görünüm sergiledi. Taahhüt 

segmentinde toplam gelirlerdeki kuvvetli artış, tarım segmentinde ise düşen satış 

hacimleri ve fiyatlara rağmen maliyetlerin kontrol altında tutulmasıyla yaratılan FAVÖK 

sayesinde şirket konsolide finansalları beklenenden kuvvetli kaldı. Piyasada son birkaç 

gündür hisse fiyat eğilimlerinin kuvvetli bir operasyonel sonuç geleceğine işaret etmesi 

sebebiyle hisse performansında gün içerisinde karışık bir seyir beklesek de, şirketin 

kuvvetli nakit pozisyonu ve 3.8 milyar Dolar seviyesindeki birikmiş işleri göz önünde 

bulundurulduğunda gelecek dönemde performansının göreceli olarak kuvvetli kalmasını 

bekliyoruz. 

Yapı Kredi Bankası – İlk çeyrekte 1.001 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı çeyreksel olarak %76 ve yıllık olarak da %42’lik büyümeyi işaret ediyor. Açıklanan 

net kar rakamı beklentimiz olan 919 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 895 milyon 

TL’den daha yüksek gerçekleşmiştir. Yapı Kredi Bankası’nın ana bankacılık gelirleri 

beklentilerimiz dahilinde gerçekleşmiş olmasına rağmen, beklentilerimizin üzerinde 

gerçekleşen diğer gelirler kalemi – güçlü karşılık tahsilatların etkisi ile, net karın 

beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine neden olmuştur. 1Ç17’de çeyreksel kredi 

büyümesi %4 olarak kaydedilirken, TL kredilerde KGF’nin etkisi ile %6’lık büyüme 

kaydedilmiştir. YP kredilerde ise, ABD doları bazında, %3,5’lik gerileme olmuştur. 
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Çekirdek spreadlerde hafif bir daralma söz konusu olup, TÜFEX kağıtlarının daha yüksek 

getirisi ile (1Ç17: 325 milyon TL, 4Q16: 212 milyon TL) net faiz marjı çeyreksel olarak 

yatay kaldı. Özsermaye karlılığı %15 olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrek %9 

olarak kaydedilmişti. 

2 Mayıs’ta kar payı dağıtımı yapacak şirketler: Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı (%5,8), 

Orge Enerji (%3,0), Polisan Holding (%0,5)  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün gün boyunca yatay seyir izleyen BİST-100 endeksi saat 17:00’den sonra gelen 

satışlarla günü %0,25 değer kaybı ile 94.282 seviyesinden kapattı. Satışlar ağırlıklı 

olarak banka hisselerinde gerçekleşti. 

Bugün açıklanacak olan Mart ayı dış ticaret rakamları ve Merkez Bankası Enflasyon 

Raporu yatırımcılar tarafından yurt içi gündemde takip edilecek önemli hususlar 

olup, yurt dışı gündemde ise saat 15:30’da ABD’den gelecek olan 1Ç17 büyüme 

verisi günün en önemli konu başlığı olacaktır.  

Bu sabah itibariyle, GOÜ para birimlerinde ve hisse senetlerinde zayıf bir seyir 

olduğunu görüyoruz ve bunun kısmen de Türk lirası cinsinden varlıklara 

yansıyacağını düşünüyoruz. Bugün Borsa İstanbul’un güne yatay bir başlangıç 

yapmasını ancak ilerleyen saatlerde hafif satıcılı bir seyir izlemesini bekliyoruz. BİST-

100 endeksinde 94.000 seviyesinin kırılması durumda hareketin 93.500’e kadar 

sürebileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 94.917, 95.551 ve 

95.906 dirençlerini ve 93.928, 93.573 ve 92.938 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

TCMB’nin GLP borç verme faizini %12,25’e çıkarması ve dün Mart ayından bu yana ilk 

defa BIST tarafında fonlama gerçekleştirmesi ile birlikte AOFM dün itibariyle 11,50’den 

11,74 seviyesine çıkmış durumda. TCMB’nin sıkı duruşunu sürdürmesi ve maliyetteki 

artışın devam etmesi ile birlikte kurda 3,55 – 3,60 bandındaki hareketin devam ettiğini 

görüyoruz. 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. Yurt içi tarafta bugün açıklanacak olan TCMB Çeyrek Dönemlik Enflasyon 

Raporunu takip ediyor olacağız. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya saat 10:30’da bir basın 

konferansı düzenleyerek enflasyon raporunu sunacak. Sunumun ardından ise bir soru – 

cevap kısmı gerçekleşecek. Bugünkü raporda TCMB’nin %8 seviyesinde bulunan 2017 yıl 

sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesini bekliyoruz. Yurtdışında ise bugün 

yoğun bir veri akışı söz konusu. Özellikle ABD cephesinden gelecek olan ABD 1Ç17 

GSYİH Büyüme Oranı verisini yakından izliyor olacağız. Kurdaki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5653 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,5700 seviyesi direnç, 3,5606 seviyesi ise destek konumunda. 

3,5700 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5800, 

3,5606 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,5500. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) dünkü toplantısı sonucunda faizleri değiştirmeyerek rekor 

düşük seviyelerde tutarken, varlık alımlarını 80 milyar dolardan 69 milyar dolara indirdi. 

Karar sonrasında fazla bir tepki göstermeyen EURUSD paritesi ise, kararın ardından 

gerçekleştirilen basın toplantısı esnasında dalgalı bir seyir izledi.  AMB Başkanı Mario 

Draghi, kararın açıklanmasının ardından gerçekleştirdiği konuşmasında, ekonomiye 

yönelik aşağı yönlü risklerin daha da azaldığını ve Mart ayındaki toplantıdan bu yana 

açıklanan ekonomik verilerin Euro Bölgesindeki toparlanmanın arttığını gösterdiğini 

belirtti. Draghi’nin bu olumlu açıklamaları ile birlikte dolar karşısında değerlenen euro, 

soru cevap kısmında Draghi’nin ekonomik zayıflıklara ve belirsizliklere vurgu yapması ile 

birlikte kazançlarını geri verdi ve yeniden 1,09 seviyesi altına geriledi. EURUSD paritesinin 

bu sabah saatleri itibariyle 1,0856 desteğinin hemen üzerinde hareket ettiği görülüyor. 

Kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satıma işaret ettiği EURUSD paritesinde, 1,0856 

desteğinin üzerinde tutunulması durumunda sabah saatlerinde yukarı yönlü bir hareket 

görebiliriz. Ancak bu noktada, orta vadede dolar endeksindeki yükseliş trendinin kaldığı 

yerden devam edeceğine ve EURUSD paritesindeki kısa vadeli yükselişlerin orta vadede 

satış fırsatı olarak sınırlı kalacağına yönelik beklentimizi koruduğumuzu belirtmemizde 

fayda var. Dolayısı ile EURUSD paritesinde kısa vadede 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 1,0865 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,0856 seviyesi destek, 1,0900 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,0900 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0932, 

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

1,0818. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı 

(NAFTA) içinde bulunduğumuz dönemde durdurmayacağını söylemesi ile birlikte 

piyasadaki risk iştahının yüksek seyretmeyi sürdürdüğü görüldü. Trump Çarşamba günü 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile 

görüştü ve Nafta'yı hemen durdurmama, ancak bunun yerine, anlaşmanın her üç ülkenin 

de faydasına yeniden müzakere edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu haberin üzerine 

altın fiyatlarındaki gerilemenin hız kazandığı görüldü. Bunun yanı sıra, Japonya Merkez 

Bankası'nın enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi ile birlikte parasal teşviki bir 

süre daha devam edeceğine yönelik beklentiler güçlendi ve bu durum da küresel 

piyasalardaki risk iştahını olumlu etkiledi. Güvenli liman talebinin gerilemesi ile birlikte 

düşü hareketini sürdüren altın fiyatları ise bu sabah saatleri itibariyle 1265 seviyesinin 

hemen üzerinde seyrediyor. Altın fiyatlarının, 80 saatli hareketli otalaması ve Parabolic 

SAR sınırına denk gelen 1266 seviyesini yukarı yönlü kırmasının kısa vadede zor 

olduğunu görüyoruz. Dolayısı ile sabah saatlerinde 1266 seviyesinin aşılamaması ile 

birlikte kısa vadeli bir satış baskısı yaşandığı görülebilir. 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. 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 1265,37 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 2,389 %0.1 %1.4 %1.3 %12.3 %6.7

DAX 12,444 -%0.2 %3.5 %2.4 %16.3 %8.4

FTSE 7,237 -%0.7 %1.7 -%1.4 %3.4 %1.3

Nikkei 19,252 -%0.2 %3.2 %0.0 %10.1 %0.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 94,282 -%0.3 %2.4 %4.5 %20.4 %20.7

Çin 3,152 -%0.3 -%1.0 -%3.4 %1.2 %1.2

Hindistan 30,030 -%0.4 %1.9 %1.7 %7.1 %12.4

Endonezya 5,707 -%0.2 %1.8 %2.8 %5.3 %7.5

Rusya 2,012 -%0.8 %4.1 -%1.0 %1.5 -%9.9

Brezilya 64,677 -%0.3 %2.0 %0.1 %0.6 %7.4

Meksika 49,441 -%0.3 %0.6 %0.2 %3.0 %8.3

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

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%4.5 -%26.8 -%17.1 -%32.6 -%26.2

EM VIX 15 -%0.1 -%25.3 -%16.8 -%31.0 -%32.8

MOVE 60 -%1.9 -%19.0 -%4.6 -%4.3 -%16.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5611 -%0.5 -%2.2 -%1.5 %14.4 %1.1

Brezilya 3.1839 %0.3 %1.1 %1.8 %0.6 -%2.0

Güney Afrika 13.3535 %0.5 %1.5 %4.8 -%3.8 -%2.8

Çin 6.8979 %0.1 %0.2 %0.4 %1.7 -%0.7

Hindistan 64.1537 %0.1 -%0.6 -%1.4 -%4.1 -%5.6

Endonezya 13314 %0.2 -%0.1 %0.0 %2.2 -%1.2

CDS *

Türkiye 212.9 -3.9 -14.2 -5.4 20.4 -32.5

Brezilya 221.5 -0.9 -5.5 -9.4 -25.6 61.1

Güney Afrika 194.5 a.d. a.d. a.d. -46.8 a.d.

Endonezya 126.8 2.1 -10.3 3.8 -2.6 36.1

Rusya 155.5 -0.4 -8.3 -10.5 -50.7 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.4 -0.1 0.6 -0.5 0.4 -1.0

Brezilya %10.4 0.0 0.2 0.3 -1.0 a.d.

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

Hindistan %6.9 0.0 0.1 0.2 0.1 0.4

Endonezya %7.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 -0.07 0.67 -0.29 0.40 -0.71

Brezilya %4.7 -0.05 0.00 -0.19 0.03 -0.81

Güney Afrika %4.7 -0.02 0.08 0.16 0.39 -0.19

Endonezya %3.8 0.00 0.01 -0.04 0.30 -0.52

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.44 -%0.7 -%2.9 %1.4 %1.9 -%9.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.97 -%1.3 -%2.6 %2.6 -%1.5 -%8.8

Altın - USD / oz 1265.9 %0.3 -%1.2 %0.8 -%0.2 %9.9

Gümüş - USD / t oz. 17.265 -%0.6 -%4.2 -%4.5 -%2.1 %8.0

Commodity Bureau Index 422.84 %0.2 %0.5 -%1.9 %4.9 -%0.1

* 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. 

 


