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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %2’lik düşüşle 1.079 

puandan tamamladı. Endeksteki düşüşün genele yayıldığı görüldü. 

Düşüşünü 92 seviyesi altına taşıyan dolar endeksi paralelinde gelişen 

ülke kurlarında alıcılı bir seyir izleniyor. USDTRY paritesi ise bu sabah 

saatlerinde 7,35 seviyesinin hemen altında hareket ediyor. TCMB’nin 

likidite adımları çerçevesinde AOFM’nin dün %10,15’e yükseldiği takip 

edildi. Küresel piyasalara bakacak olursak Asya’da endeksler alıcılı 

seyrederken, ABD endeks vadelilerinde de pozitif bir resmin ön plana 

çıktığını görüyoruz.  

Veri takvimine bakacak olursak yurt içinde Ağustos PMI verileri ve İTO 

Ağustos enflasyon verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya, Euro 

Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek ola Ağustos ayı Nihai İmalat PMI 

Endeksi verileri, Euro Bölgesi Ağustos ayı TÜFE verileri ve ABD Ağustos 

Ayı ISM İmalat PMI Endeksi verisi takip edilecek.  

Endeksteki teknik görünüme baktığımızda, haftalık stratejimiz olarak 

ana destek olan 1082 üzerinde baskı artacak, bu desteğin kırılması 

durumunda ise 985’e doğru bir geri çekilme bekleyebiliriz demiştik. 

Haftanın ilk gününde 1082 desteği aşağı yönde kırıldı ve seans içi 

omuz baş omuz formasyonu onaylandı. 1082 yeni ana direncimiz 

olmak üzere, haftanın ilerleyen günlerinde formasyon ana hedefi olan 

985’e doğru baskının arttığını görebiliriz. 1070 ve 1038 ise geri 

çekilmede gün içi tepkiler gelebilecek ara destekler olacaktır. Endeksin 

güne hafif satıcılı başlamasını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün saat 10:00’da Ağustos PMI verileri açıklanacak. 

▪ Saat 11:00’de İTO Ağustos enflasyon verileri açıklanacak. 

▪ Hazine Eylül-Kasım iç borçlanma stratejisini yayınlandı. 

▪ GSYİH 2Ç20’de %9,9 oranında daraldı. 

▪ Yıllık dış ticaret açığı 39 milyar dolar. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ AVOD - Maden faaliyetleri hk. 

▪ DESA - Mağaza-şube kapanışları hk. 

▪ DURDO - Yurtdışı satış sözleşmesi hk. 

▪ GUSGR – Devralma sürecinin tamamlanması hk. 

▪ KLNMA - Dünya Bankası'ndan kredi temini etti. 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

1 Eylül            Ağustos PMI verileri  

                       İTO Ağustos enflasyon verileri 

3 Eylül            Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri  (21-28 Ağu.)

                       Haftalık Para & Banka İstatistikleri (21-28 Ağu.)

                       Ağustos TÜFE verileri 

4 Eylül            Ağustos Reel Efektif Kur Endeksi   

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.079 -%2,0 -%2,7

BIST-30 1.212 -%2,4 -%3,7

Banka 1.096 -%2,2 -%2,8

Sanayi 1.553 -%1,1 -%0,2

Hizmet 983 -%1,6 -%1,7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9,75 9,75 9,75

AOFM 10,15 9,61 7,72

2 yıllık bono faizi 13,37 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,77 14,30 13,09

Kur

USD/TL 7,33 -%0,2 %5,6

EUR/TL 8,73 %0,6 %7,1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,03 %0,2 %6,4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 189 186 207

Ortalama işlem hacmi * 3,04 3,49 3,53

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 11,4x 6,4x

PD/DD 1,00x 0,94x 0,85x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,37x 0,35x

FD/Satışlar 0,65x 1,09x 0,89x

FD/FAVÖK 5,9x 7,2x 5,4x

Kar büyümesi -%9,0 -%26,2 %77,1

Özsermaye karlılığı %12,0 %8,7 %12,0

Temettü verimi %3,3 %2,7 %4,0

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Bugün saat 10:00’da Ağustos PMI verileri açıklanacak 

Temmuz ayında PMI 53,9 seviyesinden 56,9’a çok hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Ağustos ayına 

gelindiğinde TCMB’nin hızla likiditeyi sıkılaştırma yönünde attığı adımların faiz seviyeleri 

üzerinde yarattığı baskının olumsuz etkisinin henüz reel sektör tarafında hissedilmediği 

anlaşılıyor. Zira arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Ağustos’ta 106,2 seviyesine 

yükseliş kaydetti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış RSGE ‘de bir önceki ayki 99,4 seviyesinden 

105,2 seviyesine hızlı bir yükseliş gösterdi. 

• Böylece 3Ç20’ye güçlü bir başlangıç yapıldıktan sonra, söz konusu güçlü ivmenin 

ağustos ayında da sürdüğü gözlemlendi. Mayıs ayında dipten dönüş sergileyen 

endeks son üç ay içerisinde 43 puan kadar artış gösterdi. 

• Bu çerçevede PMI tarafında da yükselişin devam edip etmeyeceği en önemli odak 

noktalarından biri olacak. 

Saat 11:00’de İTO Ağustos enflasyon verileri açıklanacak   

Perşembe günü açıklanacak olan TÜİK enflasyon verileri öncesinde İstanbul’da özellikle 

işlememiş gıda fiyatlarında nasıl bir değişim olduğunu yakından takip edeceğiz. 

• Ağustos ayı TÜFE aylık değişiminin %1,0 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 

Piyasa medyan tahminin de aynı yönde olduğu görülüyor. Tahminlerimiz 

doğrultusunda gelen bir gerçekleşme olması durumunda yıllık enflasyon 

%11,76 seviyesinden %11,92 seviyesine yükselecek. 

Hazine Eylül-Kasım iç borçlanma stratejisini yayınlandı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül-Kasım iç borçlanma stratejisini açıkladı. Dikkat çeken 

unsurlardan biri, Eylül ayına ilişkin olarak iç borçlanma projeksiyonunu önemli oranda 

aşağı yönlü revize etmesi oldu. Buna göre 25,7 milyar TL’lik iç borç itfası karşılığında 

toplam 10 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor. Söz konusu iç borçlanma projeksiyonu 

bir önceki strateji notlarında 22,5 milyar TL olarak açıklanmıştı. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı geçen yıldan beri projeksiyonların üzerinde borçlandığı takip ediliyor.  

GSYİH 2Ç20’de %9,9 oranında daraldı 

2Ç20 GSYİH yıllık %9,9 oranında daralma kaydetti. Söz konusu daralma oranı kurum 

tahminlerimize paralel gelirken, piyasa medyan tahmini olan %10,7’ye göre bir miktar 

daha olumlu bir gerçekleşme gösterdi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış GSYİH ise bir 

önceki çeyreğe göre %11 oranında bir daralma kaydetti. 

• Sosyal normalleşmenin başlaması sonrasında küresel ekonomilerde olduğu 

gibi Türkiye ekonomisinde de dipten dönüşün hızlı ilerlediği görüldü. Ancak 

asıl risk, söz konusu hızlı toparlanmanın kalıcılığı noktasında.  Gerek para 

politikası gerek makro ihtiyati önlemler gerekse maliye politikası düzleminde 

destekler Ağustos ayına kadar artırılarak devam ederken, bu ay ile beraber 

özellikle TCMB tarafında TL likiditesinin sıkılaştırılarak piyasa faizlerini yukarı 

ittiğini görüyoruz. Bu durum Ağustos’ta Tüketici Güven Endeksi tarafında 

olumsuz etkisi anlamında kendini daha net gösterirken, Reel Sektör tarafında 

henüz bir etkisi görülmedi. İmalat -dışı sektörler tarafında ise güven endeksleri 

güçlü seyrini sürdürürken, bir önceki aya göre bir miktar yavaşlamayı da işaret 

ettiler.  Gelecek dönemde ise artan faiz oranları ve TL’deki oynaklığın etkilerinin 

aktivite üzerinde ne oranda olacağı yakından takip edilecek. 
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• 2020 yılı GSYİH büyüme tahminimizi %-1 olarak koruyoruz, ancak risklerin 

aşağı yönlü olduğunu düşünüyoruz. 3Ç'de çeyreklik gerilemenin önemli bir 

bölümümün geri alınacağını düşünüyoruz. Ancak finansal koşullardaki 

sıkılaşmanın devam etmesi durumunda yılın son çeyreğindeki büyüme 

performansı üzerinde yaratabileceği olumsuz etki dolayısıyla büyüme 

tahminimiz üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtmek gerekir.   

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Yıllık dış ticaret açığı 39 milyar dolar  

TÜİK Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı.  Buna göre Temmuz ayında ihracat bir 

önceki yılın aynı ayına göre %5,8 oranında düşerek 15 milyar dolar olarak 

gerçekleşirken, ithalatın daha hızlı bir düşüşle %7,9 gerileme kaydederek 17,7 milyar 

dolar olduğu takip edildi. Böylece Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı 

ayına göre %18 oranında yıllık daralma kaydetti. 12 aylık kümülatif verilere bakıldığında 

dış ticaret 39,6 milyar dolar’dan 39 milyar dolar’a geriledi. Çekirdek denge ise (enerji ve 

altın hariç denge) yıllık olarak Temmuz’da ayında 2,7 milyar dolar fazla verdi. Bir önceki 

ayki fazla rakamı ise 1,6 milyar dolar idi. 

• Dış ticaret verileri Temmuz ayında cari işlemler dengesinin 1,5 milyar dolar 

civarında bir açık verebileceğini işaret ediyor. Beklentimiz dahilinde bir 

gerçekleşme durumunda yıllık cari işlemler açığı 14,7 milyar dolar’a yükselir 

(GSYİH’nin %2,1’i).  Yıllık cari işlemler dengesinin negatif bölgeye geçmesini 

bekliyoruz. Cari işlemler açığının GSYİH’na oranını yılsonu için %2,5 olarak 

tahmin etmeye devam ediyoruz. 

• Temmuz dış ticaret verileri sanayi üretimi tarafında ise yıllık bir düşüşün 

gelebileceğini ima ediyor. Buna göre ara malları ithalatı (enerji ve altın hariç, 

Euro bazında) Temmuz ayında %14 oranında yıllık düşüşü işaret ediyor. Ancak 

söz konusu düşüşteki en önemli faktörün Temmuz 2020’deki daha az çalışma 

günü sayısı olduğu takip ediliyor. Bütün bu verileri bir araya topladığımızda 

arındırılmamış sanayi üretiminin Temmuz’da %6 oranında yıllık düşüş 

sergileyebileceğini tahmin ediyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/GSYiH_--_2c20.pdf
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Dis_ticaret__Temmuz_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

A.V.O.D Tarım - Şirketten gelen açıklamada bağlı ortaklığı Avod Altın bünyesinde 

bulanan Çorum Boğazkale' deki maden sahasında Bakır cepheleşmesinin yansıra, 

bulunan "Mangan" cevheri için çalışmalara başlanıldığı bildirilmiştir. Tüm izinler 

tamamlamış olup, cevherin üretimi safhasına geçilmiştir. Üretim planlaması yapılan 

cevherin 45-60 günlük bir süreçte satışa geçilmesi düşünülmektedir. 

Desa Deri - Verimlilik odaklı çalışma prensipleri doğrultusunda üç mağazasını 

kapatacağını açıkladı. 

Duran Doğan – Şirket, net satışların içerisinde, ortalama %25 ile %30’luk paya sahip 

olan en büyük müşterilerden, Merkezi İngiltere'de bulunan DIAGEO firması ile, mevcut 

da bulunan satış kontratları süreleri, DIAGEO SCOTLAND LTD ile 2 yıl, DIAGEO 

SINGAPORE ile ise 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. 

Güneş Sigorta - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 46. maddesi gereğince; 

15.07.2020 tarih ve 2772 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen 

izin doğrultusunda, Güneş Sigorta’nın 27 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü 

Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni unvanı Türkiye Sigorta Anonim Şirketi olarak 

değiştirilmesi kararlaştırılmış olup söz konusu unvan değişikliği 31.08.2020 tarihinde 

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilmiştir.   

Devralma sürecinin tamamlanması ile şirketin ödeniş sermayesi 540 milyon TL’den 

1.161.523.363 TL’ye yükselecek olup, şirketin BIST borsa kodu TURSG olarak 

değiştirilmiştir. Türkiye Sigorta 2 Eylül 2020 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye 

başlayacaktır. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası - Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye 

Acil Durum Şirket Desteği Projesi için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na Hazine ve 

Maliye Bakanlığı garantisi ile 250 milyoni ABD $ kredi sağlanmasını onaylamıştır.  Proje 

COVID-19 pandemisinden ekonomik olarak etkilenen veya pandemi koşullarına uyum 

sağlamaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki özel sektör işletmelerinin (KOBİ) 

finansmana erişim imkânı sağlanması amacıyla toptan bankacılık faaliyetleri 

çerçevesinde ticari bankalar, finansal kiralama şirketleri ve faktoring şirketleri aracılığı 

ile kullandırılacaktır. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Yeni haftanın ilk işlem gününde 7,32 – 7,38 bandında dalgalanan USDTRY paritesi, 

günü sınırlı bir yükselişle tamamladı. TCMB’nin likidite adımları çerçevesinde AOFM’nin 

dün %10,15’e yükseldiği takip edildi.  

Kısa vadeli bir yukarı yönlü düzeltmenin ardından dolar endeksinde düşüş eğiliminin 

yeniden ön plana çıkması ile birlikte gelişen ülke kurlarında bu sabah saatlerinde alıcılı 

bir resim ön plana çıkıyor.  USDTRY paritesi ise bu sabah saatlerinde 7,35 seviyesinin 

hemen altında hareket ediyor. Ağustos ayının ilk haftasından bu yana 7,20 – 7,40 

bandında hareket eden USDTRY paritesi, geçtiğimiz haftalarda birkaç defa 7,40 seviyesi 

üzerini test etmiş olsa da bu seviyeyi yukarı yönlü kırmayı başaramadı. Kısa vadede 7,20 

– 7,40 bandındaki hareketin korunmasını bekliyoruz. Kurda yaklaşık son 20 gündür 

etkili olan 7,20 – 7,40 işlem bandının alt ve üst sınırlarında günlük kapanış bazında bir 

kırılma yaşanmadıkça sert bir hareketlenme görmeyi beklememekteyiz. Kurun 7,20 

seviyesini aşağı yönlü kırması, düşüş eğiliminin bir sonraki destek seviyesi olan 7 

seviyesine doğru hız kazanmasına neden olabilir. Aksi taktirde, yani kurun 7,40 

seviyesini aşması ve bu seviye üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirmesi durumunda 

ise yükseliş hareketinin hız kazanması beklenebilir. 

Veri takvimine bakacak olursak yurt içinde Ağustos PMI verileri ve İTO Ağustos 

enflasyon verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve 

ABD’den gelecek ola Ağustos ayı Nihai İmalat PMI Endeksi verileri, Euro Bölgesi 

Ağustos ayı TÜFE verileri ve ABD Ağustos Ayı ISM İmalat PMI Endeksi verisi takip 

edilecek. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki orta vadeli düşüş trendinin korunuyor olması ve euroya yönelik 

güvenli liman alımlarının ön plana çıkmaya devam etmesi birlikte paritedeki düşüşlerin 

sınırlı kalmaya devam etmesini ve paritenin kısa vadede yeniden 1,20 seviyesini hedef 

almasını beklediğimizi bültenlerimizde belirtmiştik. Beklediğimiz hareketi 

gerçekleştirerek 18 – 24 Ağustos dönemindeki kayıplarını telafi eden EURUSD paritesi, 

düşüşünü 92 seviyesi altına taşıyan dolar endeksi paralelinde bugün Asya seansında 

1,20 seviyesine kadar yükseldi ve Nisan 2018’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.  

Bu sabah saatlerinde güçlü görünümünü koruyan EURUSD paritesi 1,1985 seviyesinden 

işlem görüyor. Dolar endeksindeki zayıf seyrin hafta içerisinde etkisini 

sürdürebileceğine ilişkin beklentimiz doğrultusunda EURUSD paritesindeki yukarı yönlü 

eğilimin de korunacağı görüşündeyiz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda paritenin bugün içerisinde 1,1950 – 1,2050 seviyeleri arasında hareket 

etmesini bekliyoruz. Paritenin 1,20 seviyesi üzerinde günlük bir kapanış 

gerçekleştirmesi durumunda yükseliş eğiliminin hız kazanması beklenebilir.   

Veri takvimine bakacak olursak yurt içinde Ağustos PMI verileri ve İTO Ağustos 

enflasyon verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve 

ABD’den gelecek ola Ağustos ayı Nihai İmalat PMI Endeksi verileri, Euro Bölgesi 

Ağustos ayı TÜFE verileri ve ABD Ağustos Ayı ISM İmalat PMI Endeksi verisi takip 

edilecek. 

 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta 1902 seviyesine kadar inmesinin ardından yönünü yukarı çeviren ve 

aşağı yönlü düzeltme hareketini sonlandıran ons altın, dolar endeksinde hızlanan düşüş 

eğilimi paralelinde kayıplarını telafi etmeye devam ediyor. Düşüşünü hızlandırarak 92 

seviyesi altına gerileyen dolar endeksi, bugün Asya seansında 91,77 seviyesine kadar 

inerek Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesini test etti. Dolar endeksindeki 

düşüşün hızlanması ile birlikte yükselişini önemli ölçüde genişleten ons altın, bugün 

Asya seansında 1989,64 seviyesini test etti.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1987,90 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği gibi ons altın fiyatları Haziran ayının ilk haftasından 

bu yana bir yükseliş trendi bünyesinde hareket ediyor. Teknik görünüme baktığımızda, 

trend sınırına denk gelen 1925 seviyesinin güçlü bir destek seviyesi olarak ön plana 

çıktığını görüyoruz. Dolayısı ile fiyatların kısa vadede bu seviye üzerinde tutunabileceği 

görüşündeyiz. Momentum ve trend göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 

ons altının bugün içerisinde 1965 – 2015 seviyeleri arasında bir hareket görmeyi 

bekliyoruz. Altın fiyatlarındaki görünüm açısından dolar endeksi ve ABD tahvil 

faizlerindeki seyri yakından izlemeye devam edeceğiz.  

Veri takvimine bakacak olursak yurt içinde Ağustos PMI verileri ve İTO Ağustos 

enflasyon verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve 

ABD’den gelecek ola Ağustos ayı Nihai İmalat PMI Endeksi verileri, Euro Bölgesi 

Ağustos ayı TÜFE verileri ve ABD Ağustos Ayı ISM İmalat PMI Endeksi verisi takip 

edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.500 -%0,2 %2,0 %7,0 %18,5 %8,3

DAX 12.945 -%0,7 -%0,9 %5,1 %8,9 -%2,3

FTSE 5.964 -%0,6 -%0,6 %1,1 -%9,4 -%20,9

Nikkei 23.140 -%0,1 -%0,7 %6,5 %9,4 -%2,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.079 -%2,0 -%2,7 -%4,3 %1,8 -%5,7

Çin 3.396 %0,0 %0,7 %2,6 %17,9 %11,4

Hindistan 38.628 %0,9 %0,3 %3,6 %1,7 -%5,5

Endonezya 5.238 %0,0 -%1,9 %1,7 -%3,9 -%16,8

Rusya 2.966 -%0,5 -%2,1 %1,9 %6,5 -%2,6

Brezilya 99.369 -%2,7 -%2,9 -%3,4 -%4,6 -%14,1

Meksika 36.841 -%2,5 -%3,1 -%0,5 -%10,8 -%15,4

Güney Afrika 55.476 -%1,0 -%2,0 -%0,4 %8,7 -%2,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 26 %15,0 %18,1 %8,0 -%34,2 %91,7

EM VIX 26 %15,7 %18,7 %14,5 -%38,6 %53,4

MOVE 47 -%2,4 %1,5 %12,0 -%57,1 -%19,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,3445 %0,3 -%0,4 %5,3 %17,6 %23,5

Brezilya 5,4945 %2,0 -%2,1 %5,2 %22,9 %36,3

Güney Afrika 16,9416 %2,1 -%0,2 -%0,8 %8,2 %21,0

Çin 6,8485 -%0,2 -%1,0 -%1,8 -%2,1 -%1,6

Hindistan 73,62 %0,3 -%0,9 -%1,6 %2,0 %3,1

Endonezya 14563 -%0,5 -%0,7 a.d. %1,7 %5,0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,2 0,0 0,0 0,4 a.d. a.d.

Hindistan %6,1 0,0 0,0 0,3 -0,3 -0,4

Endonezya %6,9 0,0 0,2 a.d. -0,1 -0,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,7 -0,03 -0,12 a.d. 0,08 0,56

Brezilya %3,6 -0,05 -0,04 -0,98 0,23 -0,13

Güney Afrika %4,1 0,01 0,04 -0,19 0,31 0,23

Endonezya %2,2 -0,03 0,09 a.d. -0,51 -0,69

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 45,28 %0,5 %0,3 %4,6 -%10,4 -%31,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 42,61 -%0,8 %0,0 %5,8 -%4,8 -%30,2

Altın - USD / oz 1970,5 %0,2 %2,2 %0,4 %25,8 %29,4

Gümüş - USD / t oz. 28,437 %3,0 %6,9 %17,4 %73,5 %58,7

Commodity Bureau Index 393,1 %0,5 %1,7 %4,1 -%0,5 -%2,1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 46 46

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez 

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

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. 

 

 

 

 

 

 

 


