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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi dünü %0,6’lık yükselişle 1.085 puandan tamamladı. 

Endeksteki yükselişe bankacılık sektörü hisselerindeki değerlenme 

öncülük etti.  

Beklentilerin üzerinde gelen ABD ISM İmalat Endeksi verisi sonrasında 

dolar endeksi kayıplarının bir kısmını telafi ederken, gelişen ülke para 

birimleri ise karışık bir seyir izledi. Bununla birlikte gün içerisinde 7,30 

– 7,40 bandında işlem gören USDTRY paritesi ise bu sabah saatlerinde 

7,37 seviyesinde hareket ediyor. AOFM dün %10,15 seviyesinde 

oluşurken, Türkiye 5 yıllık CDS primi 13 baz puanlık gerileme ile 513 

baz puana indi. Küresel piyasalara baktığımızda Asya borsalarında 

karışık bir seyir hakimken, dünkü alıcılı seyrin ardından ABD endeks 

vadelilerinin bu sabah saatlerinde de pozitif bir seyir izlediğini 

görmekteyiz.   

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise 

Almanya Temmuz Ayı Perakende Satışlar, ABD Ağustos Ayı ADP Özel 

Sektör İstihdam Değişimi, ABD Temmuz Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri 

ve Fed Bej Kitap Raporu izlenecek. 

Endeksteki teknik görünüme baktığımızda, piyasanın 985’den 

başlayan tepki hareketi yatay bir trend içerisinde omuz baş omuz 

formasyonun onaylanması ile birlikte son bulmuştu. Dün gün 

içerisinde 1063 düzeltme seviyesinden gelen alımlar ile formasyonun 

boyun kısmına doğru tepki gerçekleşti. Dün gerçekleşen tepkinin 

bugün 1097 seviyelerine kadar devam etmesi durumunda satış ile 

karşılanmasını ve 1050 seviyesine doğru satış baskısının devam 

etmesini bekleyebiliriz. 1097 kırılmadığı sürece düşen kanal içerisinde 

kısa vadede düşen trend devam edecektir. Endeksin güne hafif alıcılı 

başlamasını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Türkiye'den ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kararına tepki geldi. 

▪ İSO/Markit PMI Ağustos ayında 54,3 seviyesine geriledi.  

▪ Ağustos İTO İstanbul enflasyon verileri açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ Bankacılık Sektörü - BDDK Temmuz ayı bankacılık verilerini 

açıkladı. 

▪ KLMSN – Arsa alımı hk. 

▪ MGROS – Ağustos ayı mağaza açılışları hk. 

▪ VAKBN – Dünya Bankası’ndan kredi temini hk. 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

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 1.085 %0,6 -%0,6

BIST-30 1.222 %0,9 -%1,1

Banka 1.117 %1,9 %1,6

Sanayi 1.551 -%0,1 %0,7

Hizmet 987 %0,5 -%0,5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 10,15 9,67 7,72

2 yıllık bono faizi 13,28 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,47 14,56 13,09

Kur

USD/TL 7,34 -%0,3 %5,8

EUR/TL 8,80 %1,0 %8,0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,07 %0,3 %6,9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 194 184 207

Ortalama işlem hacmi * 3,13 3,18 3,52

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 11,5x 6,5x

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

PD/DD (Banka) 0,63x 0,38x 0,36x

FD/Satışlar 0,65x 1,08x 0,88x

FD/FAVÖK 5,9x 7,1x 5,3x

Kar büyümesi -%9,0 -%26,1 %77,0

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 

Türkiye'den ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kararına tepki geldi 

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine silah ambargosunu kaldırarak 

barış ortamını zehirleyen bir karara imza atmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını 

belirtti.  Yapılan açıklamada ABD’nin ambargoyu kaldırılması yönünde açıkladığı kararın 

Ada’daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymakta olduğu belirtilirken, Doğu 

Akdeniz’de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge 

barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atmasının müttefiklik 

ruhuyla da bağdaşmadığı eklendi. Türkiye bu çerçevede ABD’nin bu kararını gözden 

geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini 

beklendiğini iletti. Aksi takdirde ise Türkiye’nin, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi 

sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak 

gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacağı belirtildi. 

İSO/Markit PMI Ağustos ayında 54,3 seviyesine geriledi 

İSO/Markit PMI Temmuz ayındaki 56,9 seviyesinden Ağustos ayında 54,3 seviyesine geriledi. 

Haziran ayında başlayan sosyal normalleşme ile beraber PMI verilerinde önemli oranda bir 

iyileşme takip etmiş ve Temmuz ayı itibariyle 56,9 seviyesine kadar yükseliş izlemiştik. Bu 

trend nedeniyle 3 aylık HO verileri PMI’daki yükselişin devamını işaret etti. Trend bu noktada 

50,6 seviyesinden 55’e yükseliş kaydetti. PMI verisinin Ağustos’taki gerilemesine rağmen 

halen 50 eşik değerinin önemli oranda üzerinde olduğu ve ekonomik aktivitenin güçlü 

gidişatına yönelik resim çizdiğini de belirtmek gerekir. 

• İSO/Markit tarafından yayınlanan ilgili nota bakıldığında TL’nin dolar karşısındaki değer 

kaybı, hem girdi maliyetleri hem de ürün fiyatları enflasyonunun hızlanmasına neden 

olduğu ve yaklaşık son iki yılın en keskin artışını gerçekleştirdiği belirtildi. Pozitif bir not 

olarak ise müşteri talebinde iyileşme gözlendiği, söz konusu eğilimin Ağustos’ta da devam 

ettiği ve yeni siparişlerde son iki buçuk yılın en yüksek oranlı artışlarından birini 

gerçekleştirildiği ifade edildi. Buna ek olarak toplam yeni siparişlere göre yavaş olmakla 

birlikte yeni ihracat siparişlerinin de artış gösterdiği belirtildi.   

• 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, PMI’daki 

geri çekilmeye rağmen, “siparişler” kalemindeki güçlü resmin devam etmesi dolayısıyla 

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

seyrini sürdürürken, PMI verilerinde olduğu gibi bir miktar gerileme kaydettiler. Gelecek 

dönemde ise artan faiz oranları ve TL’deki oynaklığın etkilerinin aktivite üzerinde ne 

oranda olacağı yakından takip edilecek. 

Ağustos İTO İstanbul enflasyon verileri açıklandı 

Ağustos İTO verilerine göre İstanbul enflasyonu aylık %0,59 oranında artış kaydetti. 

Manşet veriler çerçevesinde Ağustos ayları tarihi ortalamasının %1,2 olduğu 

görülürken, geçen sene Ağustos ayında %2,5 oranında bir artış kaydedilmişti. 

Dolayısıyla bugün açıklanan verilerin geçmiş yıllara göre oldukça düşük bir zemini 
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işaret ettiği görülüyor. Bu hafta Perşembe günü açıklanacak TÜİK verileri öncesinde, 

manşet verilerden daha çok, İstanbul enflasyon verileri içerisinde özellikle gıda 

fiyatlarını takip ediyoruz. İstanbul gıda fiyatlarına bakıldığında %0,84 oranında bir artış 

dikkat çekiyor. Geçen senenin aynı döneminde fiyatlar %5,5 oranında artmıştı. Ağustos 

ayına ilişkin tarihsel ortalamaların da %1,4 oranında artış yönünde olduğu görülüyor.  

• İTO ve TÜİK tarafından açıklanan gıda fiyatları çerçevesinde özellikle taze meyve & sebze 

fiyatları arasında önemli korelasyon olduğunu görüyoruz. İTO Ağustos ayındaki taze 

meyve ve sebze fiyatlarında aylık %2,13 oranında bir artış görülürken, yıllık değişimin 

%13,86 seviyesinden %19,91’e yükseldiği görülüyor. Söz konusu segmentteki fiyat düşüşü 

Ankara gıda fiyatları ile karşılaştırıldığında karışık bir resim ortaya koyuyor. Taze meyve 

sebze fiyatlarına bakıldığında, Türk-iş verisi aylık düşüşün devam ettiğini ve %9 oranında 

düşüş kaydettiğini işaret etti. Buna ek olarak hal fiyatlarından takiple işlenmemiş gıda 

fiyatlarında mevsimsel olarak bir miktar artış takip etmiştik. Bu veriler ışığında TÜİK 

verilerine göre gıda fiyatlarındaki yıllık değişimin yukarı yönlü olacağı varsayımı ile 

çalışıyoruz. Gıda kaleminde bir sürpriz ihtimalini göz ardı etmiyoruz.  

• Ağustos ayı TÜFE aylık değişimin tahminimizi %1,0 olarak koruyoruz. Piyasa medyan 

tahmininin de aynı doğrultuda olduğu takip ediliyor. Tahminlerimiz doğrultusunda gelen 

bir gerçekleşme olması durumunda yıllık enflasyon %11,76 seviyesinden %11,92 

seviyesine yükselecek. Ağustos ayında olumlu baz yılı etkisine rağmen gerek enerji fiyatları 

gerekse kur geçişkenliğinin etkisiyle enflasyon verilerinde stresin devam edeceğini 

düşünüyoruz. Gerek TL’deki volatilitenin devamı gerekse uluslararası petrol fiyatlarındaki 

sınırlı yükselişi enerji fiyatlarını Ağustos ayında da bir miktar yukarı taşımış görünüyor. Bazı 

hizmet sektörlerine uygulanacak KDV indirimleri (özellikle otel ve lokanta hizmetleri 

segmentinde) Ağustos ayında hizmet fiyatları kaleminde destekleyici bir faktör olarak öne 

çıkabilir. 

• Ancak TL’deki değer kaybının devam etmesi dolayısıyla artan kur geçişkenliği ile özellikle 

temel mal fiyatları tarafında baskının devam etmesini bekliyoruz. 
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Türk Bankacılık Sektörü - Özet Gelir Tablosu

milyon TL Temmuz 19 Haziran 20 Temmuz 20 Aylık Değ. Yıllık Değ. Ocak-Temmuz 2019 Ocak-Temmuz 2020 Yıllık Değ. 

Net faiz geliri 12,214 18,033 21,063 %17 %72 85,620 128,724 %50

Net ücret ve komisyon gelirleri 4,047 3,904 4,012 %3 -%1 27,408 26,078 -%5

Ticari kar/zarar, net -3,483 138 -902 -%752 -%74 -15,165 -6,370 -%58

Diğer gelirler 3,805 3,433 2,697 -%21 -%29 26,935 24,926 -%7

Toplam gelirler 16,583 25,508 26,870 %5 %62 124,798 173,357 %39

Faaliyet giderleri 6,610 8,891 7,703 -%13 %17 45,116 55,506 %23

Provizyon öncesi kar 9,973 16,617 19,167 %15 %92 79,682 117,851 %48

Kredi ve alacak değer düşüş karşlılığı 5,345 11,282 8,409 -%25 %57 45,601 67,621 %48

Vergi öncesi kar 4,628 5,336 10,758 %102 %132 34,081 50,231 %47

Vergiler 1,288 1,933 2,508 %30 %95 5,846 11,250 %92

Net kar 3,340 3,403 8,250 %142 %147 28,235 38,981 %38

Kamu bankaları 499 153 3,456 2154% 592% 7,413 15,572 %110

Yerli özel bankalar 1,416 1,984 2,590 31% 83% 10,263 12,767 %24

Yabancı bankalar 1,425 1,265 2,204 74% 55% 10,560 10,641 %1

Kaynak: BDDK, Tacirler Yatırım

Şirket ve Sektör Haberleri  

Bankacılık Sektörü - BDDK Temmuz ayı bankacılık verilerini açıkladı. Bankacılık 

sektörünün konsolide net karı 8,3 milyar TL olarak gerçekleşti ve aylık ve yıllık bazda 

sırasıyla, %142 ve %147 arttı. Haziran ayındaki düşük net kar bazının ardından, 

bankaların net karı karşılık öncesi gelirlerdeki %15 artış ve karşılık giderlerindeki %25 

azalmaya bağlı olarak kuvvetli bir şekilde artış kaydetti. Ana bankacılık gelirleri, aylık 

bazda, %14 arttı. Detaylarına baktığımızda, net faiz gelirleri, aylık bazda, %17 arttı ve 

komisyon gelirlerinde ise %3 artış gerçekleşti. Kredi-mevduat makası aylık bazda 22 baz 

puan arttı ve detaylarına baktığımızda TL kredi-mevduat makası 27 baz puan gerilerken 

YP kredi-mevduat makası ise, ABD doları bazında, 56 baz puan artış kaydetti. Net faiz 

marjı ise aylık bazda %5,68 seviyesi ile 67 baz arttı. Karşılık giderleri aylık bazda %25 

azaldı. Özel karşılıklar, aylık bazda, %11 azalırken, genel karşılıklar ise %47 azaldı. Diğer 

karşılıklarda, aylık bazda, ise %51 arttı. Spesifik kredi maliyetleri aylık bazda 14 baz 

puan azalarak 87 baz puan olarak gerçekleşirken, brüt kredi maliyetleri ise aylık bazda 

143 baz puan azalarak 220 baz puan olarak gerçekleşti.  Temmuz ayında, bankacılık 

sektörünün öz kaynak karlılığı %17,3 olarak kaydedildi (Haziran: %7,7) ve Ocak-

Temmuz döneminde özkaynak karlılığı %12,8 olarak gerçekleşti. Çekirdek sermaye 

yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %14,9 ve %19,2 olarak kaydedildi. 

 

 

 

 

 

 

Klimasan - Şirket fabrika binasına bitişik konumda yer alan, May Et Ürünleri ve Gıda 

Sanayi Tic. Ltd. Şti.'nin mülkiyetinde bulunan arsa 7.771.160,60- TL bedel ile satın 

aldığını açıkladı. 

Migros - Şirket, 6 adet Migros, 2 adet Migros Jet ve 1 adet Toptan formatında toplam 

9 satış mağazası Ağustos ayı içerisinde hizmete açtı. 31 Ağustos 2020 itibariyle Şirketin 

mağaza sayısı, yurtiçinde 2.250 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere 

toplam 2.292'dir. 

Vakıfbank - Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Acil Durum Şirket Desteği 

Projesi için Bankaya Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 7 yıl geri ödemesiz toplam 

23 yıl vadeli 250 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanmasını onaylamıştır. Proje 

kapsamında COVID-19 pandemisinden ekonomik olarak etkilenen veya pandemi 

koşullarına uyum sağlamaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki özel sektör işletmelerin 

(KOBİ) finansmanı hedeflenmektedir. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Beklentilerin üzerinde gelen ABD ISM İmalat Endeksi verisi sonrasında dolar endeksi 

kayıplarının bir kısmını telafi ederken, gelişen ülke para birimleri dolar endeksinin gün 

içerisindeki dalgalı hareketi çerçevesinde karışık bir seyir izledi. Bununla birlikte gün 

içerisinde 7,30 – 7,40 bandında işlem gören USDTRY paritesi, günü sınırlı bir yükselişle 

tamamladı. AOFM dün %10,15 seviyesinde oluşurken, Türkiye 5 yıllık CDS primi 13 baz 

puanlık gerileme ile 513 baz puana indi. 

Gelişen ülke para birimlerinde bu sabah saatlerinde karışık görünümün devam ettiği, 

Türk lirasının ise dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimleri arasında yer 

aldığı görülüyor.  USDTRY paritesi ise bu sabah saatlerinde 7,37 seviyesinden işlem 

görüyor.  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. Teknik göstergelerin ürettikleri 

sinyalleri göz önünde bulundurarak, kurun bugün içerisinde 7,30 – 7,40 bandında işlem 

görmesini ve kısa vadede 7,20 – 7,40 bandının 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.  

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya Temmuz 

Ayı Perakende Satışlar, ABD Ağustos Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, ABD 

Temmuz Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve Fed Bej Kitap Raporu izlenecek. 

 

USD/TL 
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EUR/USD 

Dün 1,2012 seviyesine kadar yükselerek yaklaşık son 2,5 senedir ilk defa 1,20 üzerini 

test eden EURUSD paritesi, beklentilerin üzerinde gelen ABD ISM İmalat Endeksi verisi 

sonrasında kazançları sildi. Beklentilerin üzerinde gelen ISM İmalat Endeksinin ardından 

dolar endeksi 92 seviyesinden 92,46 seviyesine hızlı bir yükseliş gerçekleştirirken, Nisan 

2018’den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,20 seviyesi üzerinden 

geri çekilen EURUSD paritesi 1,1902 seviyesine kadar indi ve günü düşüşle tamamladı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1905 seviyesinde işlem görüyor. Fed Başkanı 

Powell’ın Jackson Hole’daki açıklamalarının ardından Fed’in faizleri uzun bir süre daha 

düşük seviyelerde tutacağına ilişkin artan beklentiler doğrultusunda dolar endeksindeki 

düşüş eğilimini korunabileceğini ve mevcut yükselişin kalıcı olmakta zorlanabileceği 

görüşündeyiz. Bu görüşümüz çerçevesinde EURUSD paritesindeki geri çekilmenin sınırlı 

kalabileceğini düşünüyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 

paritenin bugün içerisinde 1,19 desteği üzerinde tutunma çabası içerisinde olmasını ve 

1,19 – 1,20 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. Paritenin 1,20 seviyesi 

üzerinde günlük bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda yükseliş eğiliminin hız 

kazanması beklenebilir.   

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya Temmuz Ayı Perakende Satışlar, ABD Ağustos Ayı 

ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, ABD Temmuz Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve Fed 

Bej Kitap Raporu izlenecek. 

 

EUR/USD  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Eylül 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

XAUUSD 

Dün sabah saatlerinde 1992 seviyesi üzerine kadar yükselen ons altın, öğle saatlerinde 

yatay bir seyir izlemesinin ardından beklentilerin üzerinde gelen ABD ISM İmalat 

Endeksi verisinin ardından kazançlarının bir kısmını sildi. Verinin ardından 1963,30 

seviyesine kadar inen ons altın, Asya seansında düşüşünü 1959 seviyesine kadar 

sürdürdü. 

Genel görünüme baktığımızda, dolar endeksinde etkili olmaya devam eden düşüş 

eğilimi ve ABD’de faizlerin uzunca bir süre düşük kalacağına ilişkin beklentilerin, değerli 

metaller için olumlu bir ortam sunmaya devam ettiğimi görüyoruz. Dolar endeksindeki 

zayıf seyrin devam edeceğine ilişkin beklentimiz çerçevesinde ons altındaki geri 

çekilmelerin sınırlı kalmayı sürdürebileceği görüşündeyiz. Diğer yandan, teknik olarak 

baktığımızda, aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi altın fiyatları günlük 

grafiğinde oluşturmuş olduğu üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Bir 

devamlılık formasyonu olan üçgen formasyonu, ons altının Ağustos ayı içerisinde 

yaşadığı aşağı yönlü düzeltme eğilimi sonrasında yükselişine devam edebileceğinin ve 

yeniden 2000 seviyesi üzerine yerleşebileceğinin sinyalini veriyor. Momentum ve trend 

göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının bugün içerisinde 1950 – 

2000 seviyeleri arasında bir hareket görmeyi bekliyoruz. Aşağıda yönlü hareketlerde 

1930 seviyesinin güçlü bir destek olarak ön plana çıktığını görmekle birlikte, ons altının 

kısa vadede bu seviye üzerinde tutunmasını bekliyoruz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya Temmuz Ayı Perakende Satışlar, ABD Ağustos Ayı 

ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, ABD Temmuz Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve Fed 

Bej Kitap Raporu izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.527 %0,8 %2,4 %7,8 %14,1 %9,2

DAX 12.974 %0,2 -%0,7 %5,4 %9,4 -%2,1

FTSE 5.862 -%1,7 -%4,0 -%0,6 -%11,9 -%22,3

Nikkei 23.138 %0,2 -%0,5 %6,8 %8,6 -%2,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.085 %0,6 -%0,6 -%3,7 %1,1 -%5,2

Çin 3.411 -%0,4 %2,0 %2,6 %14,4 %11,4

Hindistan 38.901 %0,0 -%0,4 %3,5 %2,0 -%5,7

Endonezya 5.311 -%0,1 -%0,6 %3,1 -%1,0 -%15,7

Rusya 2.975 %0,3 -%1,8 %2,2 %7,6 -%2,3

Brezilya 102.168 %2,8 %0,0 -%0,7 -%4,2 -%11,7

Meksika 37.488 %1,8 -%2,0 %1,3 -%11,1 -%13,9

Güney Afrika 55.928 %0,8 -%0,3 %0,4 %7,9 -%2,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 26 -%1,1 %18,6 %6,8 -%34,9 %89,6

EM VIX 26 -%3,1 %17,4 %11,0 -%40,5 %48,7

MOVE 44 -%5,8 -%7,5 %5,5 -%59,6 -%24,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,3688 %0,3 -%0,3 %5,7 %18,0 %23,8

Brezilya 5,3969 -%1,8 -%2,0 %3,4 %20,7 %33,9

Güney Afrika 16,6524 -%1,7 -%1,2 -%2,5 %6,3 %18,9

Çin 6,8281 -%0,3 -%1,2 -%2,1 -%2,3 -%1,9

Hindistan 72,87 -%1,0 -%2,0 -%2,6 %1,0 %2,1

Endonezya 14573 %0,1 -%0,5 a.d. %1,8 %5,1

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 %5,9 -0,2 -0,2 0,1 -0,4 -0,6

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,6 -0,08 -0,17 a.d. 0,00 0,48

Brezilya %3,5 -0,10 -0,17 -1,07 0,13 -0,23

Güney Afrika %4,0 -0,04 -0,02 -0,23 0,27 0,19

Endonezya %2,2 -0,03 0,03 a.d. -0,54 -0,72

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 45,58 %0,7 -%0,6 %5,3 -%9,8 -%30,9

Ham Petrol - WTI USD/varil 42,76 %0,4 -%1,4 %6,2 -%4,5 -%30,0

Altın - USD / oz 1970,8 %0,0 %3,1 %0,4 %25,8 %29,4

Gümüş - USD / t oz. 28,486 %0,2 %8,4 %17,6 %73,8 %59,0

Commodity Bureau Index 394,76 %0,4 %1,9 %4,5 -%0,1 -%1,7

* 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. 

 

 

 

 

 


