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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü %0,40 değer kazanan BIST-100 endeksi günü 94.655 

seviyesinden kapattı.  

Bu sabah itibariyle, GOÜ para birimlerinde karışık bir seyir 

gözlenirken, Asya seansında beklenenden kötü gerçekleşen PMI 

datası sonrası satışlarla karşılaşan Çin hariç genel olarak olumlu bir 

hava olduğunu gözlemiyoruz. TL tarafında özellikle TCMB’nin ağırlıklı 

ortalama fonlama maliyetini %11,8’e kadar çıkarmasının destekleyici 

bir faktör olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.  

Veri takvimi tarafına bakıldığında ise özellikle PMI verilerinin gerek 

Türkiye gerekse global anlamda ön planda olacağını görüyoruz. Mart 

ayında ciddi bir toparlanma göstererek 52,3 seviyesine ulaşan PMI 

verilerinin aynı güçlülüğü devam edip ettirmeyeceği büyüme 

tahminleri açısından önemli bir faktör olacaktır. Bu çerçevede olumlu 

bir verinin sınırlı da olsa piyasalara iyi yansıması, aksi bir verinin ise 

oldukça hafif de olsa bozulmaya neden olması beklenebilir.  

Güne pozitif-yatay bir başlangıç yapacağımızı düşünüyoruz. BIST-100 

endeksinde 95.000 seviyesinin kırılması durumda hareketin 95.500’e 

kadar sürebileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

95.098, 95.541 ve 96.118 dirençlerini ve 94.079, 93.503 ve 93.060 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 İTO enflasyonu Nisan ayında %1,14 oranında aylık artışı işaret etti. 

 TCMB 2017 yılsonu enflasyon beklentisini %8’den %8,5’a yükseltti. 

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan ayı ihracat verilerini açıkladı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Albaraka Türk - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Bizim Toptan – Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Ege Seramik – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Emlak Konut GYO - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 İş Bankası - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Kordsa - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Vakıfbank - Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Borsa İstanbul, Mayıs ayında taraf bilgisinin yayınlanacağı 

hisseleri belirledi. 

 İkili işlemler monitörümüzü güncelledik. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

2 Mayıs -   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Nisan dış ticaret verileri

3 Mayıs -   Nisan ayı Enflasyon verileri

4 Mayıs -   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                  TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

                  Nisan Reel Efektif Kur Endeksi

8 Mayıs -   Hazine Nisan Nakit Bütçe verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 94,655 %0.4 %2.4

BIST-30 116,665 %0.5 %2.7

Banka 163,041 %0.8 %1.2

Sanayi 99,850 %0.3 %3.7

Hizmet 59,280 %0.2 %2.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.80 11.74 11.49

2 yıllık bono faizi 11.34 11.44 11.15

10 yıllık bono faizi 10.49 10.38 10.64

Kur

USD/TL 3.55 -%2.4 -%1.9

EUR/TL 3.87 -%0.6 -%1.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.71 -%1.5 -%1.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 201 192 189

Ortalama işlem hacmi * 1.37 1.48 1.25

* 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 7.7x 6.8x

Kar büyümesi %13.5 %20.5 %18.0

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 

İTO enflasyonu Nisan ayında %1,14 oranında aylık artışı işaret etti 

İstanbul Ticaret Odası Nisan ayı rakamlarına göre enflasyon %1,14 oranında aylık artış 

gösterdi. Türkiye enflasyon rakamlarıyla daha çok korelasyon gösteren gıda fiyat artışı ise 

%0,99 olarak gerçekleşti. Söz konusu aylık artış tarih ortalaması olan %1,7’nin bir miktar 

altında bir yeri işaret ediyor. 

 Yarın açıklanacak TÜİK TÜFE verilerine ilişkin aylık artış beklentimizi %1,45 olarak 

korumaya devam ediyoruz. Piyasa beklentisi ise %1,3 (Reuters anketi beklentilerimiz 

dahilinde gelecek bir enflasyon yıllık enflasyonu %12,03’e taşıyacaktır. Bu ay 

içerisinde gıdanın yanısıra en önemli etkileyici faktörlerden birinin döviz geçişkenliği 

unsuru olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.  

 

TCMB 2017 yılsonu enflasyon beklentisini %8’den %8,5’a yükseltti 

Cuma günü açıklanan Enflasyon Raporunda TCMB’nin enflasyon beklentilerini yukarı yönlü 

revize ettiği açıklandı. Buna göre TCMB, 2017 yıl sonu enflasyon tahminini %8’den %8,5’e 

yükseltirken, 2018 enflasyon tahminini ise %6’dan %6,4’e yükseltti ve enflasyonun orta 

vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağının öngörüldüğünün yeniden altı çizildi.  

 TCMB aynı gün içerisinde PPK toplantı tutanaklarını da açıkladı. Tutanaklar 

içerisinde özellikle işlenmemiş gıdadan gelen baz etkisi ve döviz kurunun gecikmeli 

etkileriyle enflasyonun Nisan-Mayıs aylarında en yüksek seviyesine ulaşacağı, 

sonrasında ise enerji, alkol-tütün ürünleri ve gıda fiyatlarında 2016 yılındaki 

artışların yıllık enflasyon üzerindeki etkisinin kademeli olarak azalmasıyla birlikte 

tüketici enflasyonunun düşeceğinin öngörüldüğü belirtildi. Bu çerçevede Mayıs 

ayına kadar yıllık enflasyondaki çıkış sürecinin devam edeceğini, Haziran ve 

Temmuz ayında bir rahatlama olabileceğini ancak ardından yine oynak bir gidişatın 

geçerli olabileceğini düşünüyoruz.  

 TCMB’nin sıkı duruşu koruduğu görülüyor. Geçen hafta PPK toplantısı sonrasında 

Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti %11,8’e kadar yükseldi.  

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan ayı ihracat verilerini açıkladı  

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan ayı ihracat verilerini açıkladı. Buna göre ihracat %4 

oranında yıllık artış kaydedip, 11,9 milyar dolara ulaştı. 12 aylık ihracat rakamları ise yine %4 

artış göstererek 145,6 milyar dolara ulaştı.  

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bugün 10:00 itibariyle Nisan ayı dış ticaret verilerini 

açıklayacak.  

 

 

 

 

 

Yarın açıklanacak TÜİK 

TÜFE verilerine ilişkin 

aylık artış beklentimizi 

%1,45 olarak korumaya 

devam ediyoruz.  

TCMB aynı gün içerisinde 

PPK toplantı tutanaklarını 

da açıkladı. İşlenmemiş 

gıdadan gelen baz etkisi ve 

döviz kurunun gecikmeli 

etkileriyle enflasyonun 

Nisan-Mayıs aylarında en 

yüksek seviyesine ulaşacağı 

tekrar edildi.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

bugün 10:00 itibariyle Nisan 

ayı dış ticaret verilerini 

açıklayacak.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Albaraka Türk – İlk çeyrekte 36 milyon TL net kar açıkladı. Kar rakamı, çeyreksel bazda 

%8, yıllık bazda %43 düşüş göstermekle birlikte, 28 milyon TL olan piyasa beklentisini 

aştı. Çeyreksel bazda kredi büyümesi %1, menkul kıymetler portföyü büyümesi %23 

olurken, mevzuat büyümesi %2,2 olarak gerçekleşti. 

Bizim Toptan – Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım net zarar 

beklentisi 10 milyon TL, piyasa beklentisi 3 milyon TL. 

Ege Seramik – İlk çeyrekte 12,1 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %29 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %45 arttı. Net satışlar 91 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 arttı. Şirket, 1Ç17'de 20 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 

yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 294 baz puan artarak 

%21,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %49 artarak 11 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 112 milyon TL (1Ç16: 106 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %33,2 (1Ç16: %31,6) olarak 

kaydedildi. 

Emlak Konut – İlk çeyrekte 320 milyon TL net kar açıkladı. Kar rakamı, 311 milyon TL 

olan piyasa beklentisi ile paralel gerçekleşti. 834 milyon TL olan net satışlar, 463 milyon 

TL olan piyasa beklentisini önemli ölçüde aştı. FAVÖK de piyasa tahmininin %37 üzerinde 

400 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı %48 oldu (piyasa tahmini: %63) ve 

yıllık bazda %13 gerileme gösterdi. Satışlarda gayrimenkullerin artan payı marj 

daralmasına yol açtı. Cuma günkü kapanış fiyatı baz alındığında Emlak Konut %43 net 

aktif değer iskontosu ile işlem görüyor. Geçtiğimiz bir yılda net aktif değeri iskontosu 

ortalama %42’ydi. 

İş Bankası – İlk çeyrekte 1.643 milyon TL net kar açıkladı. Kar rakamı, çeyreksel bazda 

%20, yıllık bazda %70 artış göstermekle birlikte, Tacirler Yatırım (1.621 milyon TL) ve 

piyasa (1.626 milyon TL) beklentisine paralel gerçekleşti. 

Kordsa – İlk çeyrekte 61,1 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %13 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %71 arttı. Net satışlar 631 milyon 

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

1Ç17'de 110 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %44 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 180 baz 

puan artarak %17,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 530 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 687 milyon TL (1Ç16: 566 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %33,5 (1Ç16: %30,8) 

olarak kaydedildi. 

Vakıfbank – Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar tahmini 1.027 

milyon TL seviyesinde. Bu rakam çeyreksel bazda %30, yıllık bazda %97 büyümeyi işaret 

ediyor. Çeyrseksel bazda %5 büyüyen TL kredilerin büyümenin ana unsuru olacağını 

öngörüyoruz. 

Borsa İstanbul, Mayıs ayında taraf bilgisinin yayınlanacağı hisseleri belirledi: 

AKBNK, ASELS, KCHOL, KRDMD ve TAVHL. 
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İkili işlemler monitörümüzü güncelledik. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü %0,40 değer kazanan BIST-100 endeksi günü 94.655 seviyesinden 

kapattı.  

Bu sabah itibariyle, GOÜ para birimlerinde karışık bir seyir gözlenirken, Asya 

seansında beklenenden kötü gerçekleşen PMI datası sonrası satışlarla karşılaşan Çin 

hariç genel olarak olumlu bir hava olduğunu gözlemiyoruz. TL tarafında özellikle 

TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %11,8’e kadar çıkarmasının 

destekleyici bir faktör olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.  

Veri takvimi tarafına bakıldığında ise özellikle PMI verilerinin gerek Türkiye gerekse 

global anlamda ön planda olacağını görüyoruz. Mart ayında ciddi bir toparlanma 

göstererek 52,3 seviyesine ulaşan PMI verilerinin aynı güçlülüğü devam edip 

ettirmeyeceği büyüme tahminleri açısından önemli bir faktör olacaktır. Bu çerçevede 

olumlu bir verinin sınırlı da olsa piyasalara iyi yansıması, aksi bir verinin ise oldukça 

hafif de olsa bozulmaya neden olması beklenebilir.  

Güne pozitif-yatay bir başlangıç yapacağımızı düşünüyoruz. BIST-100 endeksinde 

95.000 seviyesinin kırılması durumda hareketin 95.500’e kadar sürebileceğini 

düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 95.098, 95.541 ve 96.118 dirençlerini 

ve 94.079, 93.503 ve 93.060 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

ABD 1Ç17 GSYİH Büyüme Oranı verisinin, tüketici ve devlet harcamalarındaki 

zayıflamanın etkisi ile birlikte, beklentilerin oldukça altında gelerek %0,7 olarak 

gerçekleşmesi sonrasında Cuma günü dolar endeksinin sert bir şekilde geri çekildiğine ve 

USDTRY paritesinin 3,53’lü seviyelere kadar indiğine şahit olduk. Dolar endeksi, ABD’den 

gelen zayıf verilerin etkisi ile birlikte Cuma günü öğleden sonra 98,71 seviyesine kadar 

gerilese de, endeksin daha sonra kayıplarının tamamını geri aldığı ve yeniden 99 seviyesi 

üzerine çıktığı görüldü. Endeksteki toparlamanın etkisiyle USDTRY paritesi de yeniden 

3,55 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar endeksinin yaklaşık son 1 haftadır 98,70 – 99,30 

seviyeleri arasında yatay bir seyir izlediğini görüyoruz. Bu da bize endeksteki düşüş 

hareketinin yavaş yavaş hız kaybetmeye başladığını gösteriyor. Bununla birlikte, 

piyasalarda yüksek seyretmeye devam eden risk iştahına rağmen, bu sabah saatleri 

itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerindeki primli seyrin hız kaybettiğini 

görüyoruz. Bu noktada, bu sabah saatleri itibariyle 3,55 seviyesi üzerinde dalgalı bir seyir 

izleyen USDTRY paritesindeki düşüş hareketinin zayıflamaya başlaması ve 3,55 

seviyesinin altına inişlerde sert tepki alışlarının gelmesi beklenebilir. Kurun 3,60 seviyesi 

altındaki seyrinin kısa vadede kalıcılık sağlamasını beklememekteyiz. Kurdaki geri çekilme 

hareketinin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Bugün içerisinde takip 

edeceğimiz önemli bir veri akışı bulunmuyor. Hafta içerisinde ise ABD tarafından gelecek 

olan istihdam verileri ve FOMC toplantısı ve yurt içerisinde açıklanacak olan enflasyon 

verileri yakından izleniyor olacak. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 3,5506 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 

3,5606 seviyesi direnç, 3,5500 seviyesi ise destek konumunda. 3,5606 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5701, 3,5500 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5430. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günkü analizimizde, kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satıma 

işaret ettiği EURUSD paritesinde, 1,0856 desteğinin üzerinde tutunulması durumunda 

yukarı yönlü bir hareket görebileceğimizi ve alım fırsatlarının oluşabileceğini belirtmiştik. 

Öngördüğümüz üzere 1,0856 desteğinden yükselişe geçerek 1,0940 seviyesi üzerine 

kadar çıkan EURUSD paritesi, Cuma günü öngördüğümüz yükseliş hareketini 

gerçekleştirdi. Avrupa Merkez Bankası’nın geçtiğimiz haftaki toplantısı sonucunda faizleri 

değiştirmeyerek rekor düşük seviyelerde tutarken, varlık alımlarını 80 milyar eurodan 60 

milyar euroya indirmişti. Karar sonrasında fazla bir tepki göstermeyen EURUSD paritesi 

ise, kararın ardından gerçekleştirilen basın toplantısı esnasında dalgalı bir seyir izledi.  

Paritenin bu sabah saatleri itibariyle 1,09 seviyesi üzerinde dalgalı bir seyir izlediği 

görülüyor. Bu noktada, dolar endeksindeki düşüş hareketinin yavaşlamaya başladığını ve 

endeksin 50 haftalık hareketli otalamasına denk gelen 98,50 seviyesi üzerinde tutunmaya 

çalışıyor olması, EURUSD paritesindeki yükseliş hareketinin de yavaş yavaş sonuna 

geliyor olduğumuzu işaret ediyor olabilir. 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. Bugün 

içerisinde Avrupa cephesinden gelecek olan İmalat PMI Endeksi verilerini yakından takip 

ediyor olacağız. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,0913 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0900 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 

Piyasalardaki risk iştahının yüksek seyretmeye devam etmesi, altın fiyatlarındaki düşüş 

hareketinin devam etmesine yol açıyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günkü sabah 

bültenimizde, altın fiyatlarının 80 saatlik hareketli otalama ve Parabolic SAR sınırına denk 

gelen 1266 seviyesini yukarı yönlü kırmasının kısa vadede zor olduğunu belirtmiş, 1266 

seviyesinin yukarı yönlü kırılamaması ile birlikte gün içi satış fırsatlarının oluşabileceğini 

ifade etmiştik. Cuma günü 1266 seviyesini yukarı yönlü kıramayan altın, sert satış 

baskılarına maruz kalarak beklediğimiz düşüş hareketini gerçekleştirdi. Dolar 

endeksindeki gerilemeye rağmen, yüksek risk iştahının beraberinde getirdiği güvenli 

liman satışı nedeniyle altın fiyatları 1255 desteğine kadar gerilemiş durumda. Bu noktada, 

kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satıma işaret ettiği altıda, bugün içerisinde kısa 

vadeli yükseliş çabaları görülebilir ve Cuma günkü kayıpların bir kısmı geri alınabilir. Gün 

içerisinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1256,89 işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1255 seviyesi destek, 1262 seviyesi ise direnç konumunda. 1262 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1265,28, 1255 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1250. 

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 2,388 %0.2 %0.6 %1.1 %13.8 %6.7

DAX 12,438 %0.0 %3.2 %1.0 %18.2 %8.3

FTSE 7,204 -%0.5 %1.3 -%1.6 %4.1 %0.9

Nikkei 19,311 %0.7 %1.9 %2.8 %13.4 %1.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 94,655 %0.4 %2.4 %6.4 %22.2 %21.1

Çin 3,155 -%0.2 %0.6 -%2.3 %0.8 %1.4

Hindistan 29,918 %0.3 %1.2 %1.3 %7.7 %12.7

Endonezya 5,685 %0.3 %0.7 %2.4 %5.3 %7.7

Rusya 2,017 %0.3 %3.7 %1.0 %1.0 -%9.7

Brezilya 65,403 %1.1 %2.6 %0.6 %3.3 %8.6

Meksika 49,261 -%0.4 %0.6 %1.5 %4.1 %7.9

Güney Afrika 53,817 %0.3 %2.5 %3.4 %5.5 %6.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%6.6 -%6.7 -%18.3 -%45.5 -%28.0

EM VIX 15 %0.3 -%2.0 -%10.0 -%43.2 -%33.7

MOVE 59 -%1.3 -%6.1 -%3.0 -%12.3 -%17.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5543 %0.1 -%0.5 -%2.5 %14.2 %0.9

Brezilya 3.1765 -%0.2 a.d. %1.1 -%0.8 -%2.3

Güney Afrika 13.4121 %0.3 %3.0 -%2.0 -%1.5 -%2.4

Çin 6.8935 -%0.1 %0.1 %0.2 %1.7 -%0.7

Hindistan 64.245 %0.1 -%0.6 a.d. -%3.8 -%5.4

Endonezya 13329 %0.1 %0.1 a.d. %2.1 -%1.1

CDS *

Türkiye 210.1 1.6 -16.4 -15.3 4.1 -33.1

Brezilya 216.9 -1.5 0.6 -8.4 -31.5 56.6

Güney Afrika 193.2 -1.3 a.d. a.d. -43.7 a.d.

Endonezya 126.3 -0.8 -1.0 1.2 -1.7 31.5

Rusya 153.6 0.1 -4.5 -7.7 -43.3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.5 0.1 0.7 -0.4 0.4 -0.9

Brezilya %10.3 -0.1 a.d. 0.1 -1.1 a.d.

Güney Afrika %8.7 a.d. 0.1 0.0 -0.2 -0.2

Hindistan %7.0 0.0 0.0 a.d. 0.2 0.4

Endonezya %7.0 0.0 -0.1 a.d. -0.2 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 -0.04 0.62 -0.34 a.d. -0.76

Brezilya %4.7 0.01 0.07 -0.06 -0.04 -0.83

Güney Afrika %4.7 0.00 0.08 -0.15 0.48 -0.21

Endonezya %3.8 -0.01 0.01 a.d. 0.20 -0.54

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.52 -%0.4 -%0.2 -%3.0 %7.0 -%9.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.84 -%1.0 -%0.8 -%2.8 %4.6 -%9.1

Altın - USD / oz 1255.5 -%1.0 -%1.6 %0.4 -%2.5 %9.0

Gümüş - USD / t oz. 16.78 -%2.4 -%6.0 -%7.9 -%8.9 %4.9

Commodity Bureau Index 427.14 %0.6 %1.6 -%0.6 %5.8 %1.0

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Mayıs 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   11 

 

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. 

 


