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Piyasa Yorumu 

Dün gün içi dalgalı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü sadece 39 

puan artış ile 91.196 seviyesinden kapattı. Bugün yurtiçinde Kasım 

ayı Ödemeler Dengesi verileri takip edilecek olup, yurtdışında ise 

ABD’de açıklanacak olan Aralık ayı TÜFE verisi gündemin en 

önemli verileri olacaktır. Dün akşam Powell’ın yaptığı 

açıklamalarda faiz artırımı konusunda sabırlı olacakları ve faiz 

kararı öncesinde küresel risklerin ABD ekonomisini nasıl 

etkileyeceğini izleyeceklerini belirtmesi, küresel risk iştahına 

katkıda bulundu. VIX endeksi hafif gerileyerek 19.5 seviyesinin 

altına gelirken, Dolar endeksi de hafifçe gerileyerek 95.35 

seviyesine geldi. Asya piyasalarında hafif alıcılı bir seyir 

bulunurken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer 

kazandıklarını ancak Türk lirasının olumsuz ayrıştığını görüyoruz. 

Küresel piyasalardaki olumlu havaya bağlı olarak bu sabah Borsa 

İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. 

Son iki gündür 91.000 desteği üzerinde tutunduktan sonra dün 

92.100 direncine doğru hamle gerçekleşti ama dirence yönelik 

tepki ile karşılaştı ve yeniden 91.000’ne geriledik. 91.000-92.100 

bandında bugünde güçlenme ve dirence doğru yönelim 

görülebilir. 91.000 desteğinin kırılması kısa vadeli güçlenmeyi 

sonlandırır ve 90.000’ne geriletir. O yüzden 91.000 üzerinde 

kapanışlar 92.100 ve ardından ana düşen kanal direnci olan 

94.350’nin test edilmesi için kısa vadede önemli bir ara destek 

seviyesidir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak KOBİ’lere 20 milyar TL’lik KOBİ 

kredi desteği açıkladı. 

▪ Bugün Kasım Ödemeler Dengesi verileri ve Ocak ayı TCMB 

Beklenti Anketi açıklanacak. 

▪ 28 Aralık - 4 Ocak haftasında standart portföy kanallarında net 

yabancı çıkışı görüldü. 

▪ Yerleşiklerin DTH’ları yılın ilk haftası 1,2 milyar doları geriledi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anadolu Efes bugün 2018 hacim verilerini açıklayacak. 

▪ Anel Elektrik – Galataport projesi ile ilgili yeni iş aldı. 

▪ Aselsan – Roketsan ile yeni sözleşme imzaladı. 

▪ Coca-Cola İçecek’in 4Ç18’de toplam hacimleri %0,6 yükseldi.  

▪ DGKLB – Şirketin sermayesini rüçhan hakkı kullandırılmadan 

tahsisli olarak %28,7 bedelli arttırılma kararı aldı. 

▪ Ford dün Ford Avrupa’nın Volkswagen AG ve Ford Otosan ile 

ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu. 

▪ Türk Havayolları – Aralık ayı trafik verilerini açıkladı. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Ocak    Kasım Ödemeler Dengesi verileri

                  TCMB Ocak Ayı Beklenti Anketi

14 Ocak     Kasım Sanayi Üretimi Endeksi

15 Ocak     Hazine ihaleleri (12 ay, 5 yıl)

                  Ekim İşgücü İstatistikleri

                  Aralık Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi

17 Ocak     Haftalık Para & Banka İstatistikleri (4 - 11 Ocak)

                  Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (4 - 11 Ocak)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 91,196 %0.0 %4.3

BIST-30 114,455 -%0.1 %4.5

Banka 114,491 %0.0 %3.7

Sanayi 107,600 %0.1 %5.8

Hizmet 71,480 %0.0 %3.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 19.27 19.55 20.24

10 yıllık bono faizi 16.88 16.75 17.40

Kur

USD/TL 5.46 %0.1 %3.4

EUR/TL 6.30 %1.5 %4.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.88 %0.8 %4.0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 147 141 147

Ortalama işlem hacmi * 1.14 1.03 0.94

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.0x 4.2x

PD/DD 1.36x 0.83x 0.73x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.48x 0.43x

FD/Satışlar 1.43x 0.86x 0.79x

FD/FAVÖK 7.9x 5.0x 4.5x

Kar büyümesi %49.2 %21.2 %42.3

Özsermaye karlılığı %15.4 %11.3 %12.8

Temettü verimi %2.7 %5.3 %6.6

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 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak KOBİ’lere 20 milyar TL’lik kredi 

desteği açıkladı 

13 bankanın desteklediği paket, cirosu 25 milyon liranın altındaki 40 bine yakın işletmeyi 

ilgilendiriyor. Şirketler 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1.54 faiz oranı 

ile kredi kullanabilecek. İmalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer 

ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL’lik kredi verilecek. Bu çerçevede 

20.000-40.000 adet işletmeye destek olunması amaçlanıyor.  

• Albayrak, destek kredisinin 13 bankanın kendi inisiyatifleriyle ortaya koyulduğunu, 

Hazine hesaplarına bir etkisinin olmadığını belirtti.  

Kasım Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak 

Saat 10:00’da açıklanacak veriler çerçevesinde Kasım ayında cari işlemler dengesinin 1 

milyar dolar fazla vermesi bekleniyor. Kurum beklentimiz ise 0,93 milyar dolar cari fazla 

yolunda.  Beklentilerimiz doğrultusunda bir fazla gelmesini durumunda yıllık cari işlemler 

açığı 39,4 milyar dolar’dan 34 milyar dolar’ın hemen altına düşecek. Cari işlemler açığının 

yılsonunda ise 27.5-28 milyar dolar’a düşmesini bekliyoruz. 

• Ağustos ayında 58 milyar dolar’a çıkan açığın son dört ayda gerçekleştirdiği 

düzeltme iktisadi faaliyetleri soğumanın ithalat üzerindeki etkisinin yanı sıra, altın 

ticaretindeki normalleşmenin ve turizm gelirlerindeki artışın bir sonucu olarak 

kendini gösteriyor. 

TCMB Ocak ayı Beklenti Anketi açıklanacak 

14:30’da açıklanacak Beklenti Anketi’nde, enflasyon gerçekleşmelerinde ardarda gelen 

aşağı yönlü sürprizler sonrasında orta vadeli enflasyon bekleyişlerde bir miktar düzelme 

görülebilir. 

• Buna ek olarak beklenti anketinde 16 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan PPK 

toplantısına ilişkin beklentiler konusunda da bilgi verecek. 

• Yılın ilk beklenti anketi olması dolayısıyla gerek 2019 makro büyüklükler gerekse 

2020 görünümüne ilişkin tahminler de takip edilebilecek. 

28 Aralık - 4 Ocak haftasında standart portföy kanallarında net 

yabancı çıkışı görüldü 

Yeni yılın ilk kısa işlem haftasında yabancı yatırımcıların standart portföy kanallarından çıkış 

yönünde oldukları görülüyor. Buna göre; Hisse tarafında net yabancı çıkışı 83,3 milyon 

dolar olurken, tahvil tarafında 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. Özellikle tahvil tarafında 

bir önceki hafta gelen yüklü haftalık net çıkış (471 milyon dolar) sonrasında yılın ilk 

haftasında da satış eğilimin olması dikkat çekici bir faktör olarak öne çıkıyor. Yabancı 

yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı ise %15,3 seviyesinde. (geçen haftaya göre 

bir değişim görülüyor) 

Yerleşiklerin DTH’larında yılın ilk haftası 1,2 milyar dolar düşüş görüldü 

28 Aralık  - 4 Ocak haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 1,2 milyar dolar düşüş 

olduğu görüldü. Bir önceki hafta içerisinde de 0,9 milyar dolar’lık düşüş vardı.  

DTH’lardaki azalış yine şirketler kaynaklı – burada vergi ödemelerinin etkili 

olabileceğini düşünüyoruz. Son iki hafta içerisinde şirketler tarafında DTH’larda 2,5 

milyar dolar düşüş gerçekleşirken, bireylerin DTH’larındaki ufak çaplı yükseliş (toplam 

0,4 miyar dolar) devam etti. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Efes bugün 2018 hacim verilerini açıklayacak. Bizim beklentimiz 2018’de 31 

milyon hektolitre bira hacmi pro forma bazda %0,5 daralmaya işaret etmektedir (Türkiye 

bira %2 aşağıda ve EBI yatay seviyede). 4Ç18’de ise pro forma bazda bira satışlarında %3 

yıllık daralma öngörüyoruz (Türkiye %2 aşağıda ve EBI %4 aşağıda). Şirketin beklentisi 

2018’de Türkiye birada az tek haneli daralma ve EBI’da yatay performanstı.  

Anel Elektrik – Şirketin Galataport Projesi kapsamında yer alan Salı Pazarı Limanı Projesi – 

Salı Pazarı ve Paket Postanesi Elektrik ve Mekanik İşleri inşaasına ilişkin verdiği 216,873,147 

TL + KDV tutarındaki teklif, Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. 

tarafından kabul edilmiş, şirkete niyet mektubu ile bildirilmiştir. Ana sözleşmenin Şubat ayı 

içerisinde imzalanması hedeflenmektedir. Sözleşme kapsamında yapılacak işlerin, 2020 

yılının ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 

Aselsan – Şirket ile Roketsan arasında OMTAS Füzesi Kızılötesi Arayıcı Başlık seri üretimine 

ilişkin olarak 63.000.000 TL + 31.500.000 EURO tutarında bir sözleşme imzalandı. Söz 

konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilecektir. 

9A18 itibariyle Aselsan’ın devam eden işler büyüklüğü 8,6 milyar ABD doları idi. 

Coca-Cola İçecek 4Ç18’de 229 milyon birim kasa toplam hacimle %0,6 yıllık yükseliş 

gerçekleştirdi. Türkiye hacimleri %0,2 aşağıda (120 milyon birim kasa) ve yurtdışı hacimler 

%1,5 yukarda (108 milyon birim kasa) gerçekleşmiştir. 2018’de ise toplam hacimler %6,3 

yükselişle 1.315 milyon birim kasaya ulaşırken, Türkiye hacimleri %4,8 ve yurtdışı hacimleri 

7.8% büyümüştür. 4Ç18 çeyrek yurtdışı hacimleri beklentimizin altında gerçekleşse de tüm 

yıl için toplam hacimlerde görülen %6.3 büyüme şirketin beklentisi olan %4-6 büyümenin 

hafif üzerindedir. 4Ç18’de Türkiye’de gazlı içecek talebinde görülen gerileme (%6,9 

aşağıda) ve meyve suyu ve ice tea segmentlerindeki zayıflık su ve çay kategorilerindeki 

artışla dengelendi. Yurtdışı faaliyetlerde Orta Doğu hacimlerindeki %5,3 gerilemeye 

rağmen, Orta Asya hacimleri %7,2 büyürken, Pakistan %1,4 büyüdü. Kazakistan’da büyüme 

%6,7 seviyesinde gerçekleşirken Azerbaycan, Kırgızistan ve Tacikistan’da %20’ler 

seviyesinde yıllık büyümeler gözlemlendi. Irak ve Ürdün’deki satışlar ise yıllık %2,2 ve 

%21,9 aşağıdaydı. Haberi nötr olarak algılıyoruz. 

Doğtaş Kelebek – Yönetim Kurulu, şirketin sermayesini rüçhan hakkı kullandırılmadan 

tahsisli olarak %28,7 bedelli arttırma kararı aldı ve SPK’ya başvurdu. Artırılacak sermaye 

şirketin ana ortağı olan Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’ye tahsis edilecektir. 

Ford Otosan - Ford bugün Ford Avrupa’nın Volkswagen AG ve Ford Otosan ile ticari araç 

üretimindeki büyümeyi desteklemek amacıyla ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğini 

duyurdu. Global olarak Ford Motor’un Volkswagen Grup’la beklenen iş birliğinin 

detaylarının önümüzdeki Salı günü Detroit Auto Show’da açıklanması bekleniyor. Olası 

ticari araç yatırımının büyüklüğü ve ne kadar üretim yapılacağına ilişkin detaylar henüz 

paylaşılmadı. Bilindiği üzere Ford’un Avrupa’da sattığı Transit ailesi ticari aracın %83’ü Ford 

Otosan’ın fabrikalarında üretilmektedir. Ford Otosan’ın Eylül 2018 itibariyle toplam 

kapasitesi 455 bin adede yükselmiştir (Transit Custom 180 bin adet, Transit 160 bin, Transit 

Courier 110 bin ve kamyon 15 bin adet).  Transit Custom ve Transit’in üretildiği Gölcük 

fabrikasında kapasite kullanım oranının 2018’de %95 seviyesinde olacağını düşünüyoruz. 

Transit Courier’ın üretildiği Yeniköy fabrikasında ise kapasite kullanım oranını 2018’de %59 

olarak hesaplıyor böylelikle 2019’de 65-68 bin adet kullanılmayan kapasite olacağını 

düşünüyoruz. Ford Otosan’ın boyahanesindeki kapasite sıkıntısı nedeniyle Ford Otosan ve 

Volkswagen’in anlaşması durumunda yüksek yatırım gerekeceğini ve yatırım sürecinin bir 
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seneden uzun süreceğini düşünüyoruz. Yine de haberi Ford Otosan’ın büyüme potansiyeli 

açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bilindiği üzere 20 Aralık’ta yayınladığımız 

raporda Ford Otosan için tavsiyemizi “AL” a ve hedef fiyatı 64 TL’ye yükseltmiştik. Hedef 

fiyatımız Volkswagen’le olası işbirliğini dahil etmemektedir.     

Türk Havayolları – Aralık ayında toplam yolcu sayısı %1 artış ile 5,51 milyon olurken, iç 

hatlar yolcu sayısı %4,5 azalış ile 2,4 milyon, dış hatlar yolcu sayısı ise %5 büyüme ile 3,15 

milyon olarak gerçekleşti. Konsolide doluluk oranı 46 baz puan iyileşme ile %80,2 olarak 

gerçekleşti. Doluluk oranı, iç hatlarda 54baz puan artarak %83,9 olurken, dış hatlarda ise 

48 baz puan artarak ile %79,6 oldu.  

4Ç18’de Türk Havayolları’nın toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, %3 artışla 17,6 milyon olarak 

kaydedildi. Toplam doluluk oranı 4Ç18 seviyesi olan %80,1’den yükselerek %81,8 olarak 

kaydedildi. Yurtiçi hatlarda doluluk oranı 23 baz puan azaldı ve %84,4 olarak gerçekleşti. 

Yurtdışı hatlarda ise doluluk oranı, yıllık bazda, 193 baz puan arttı ve %81,3 olarak 

kaydedildi.  

2018 yılında ise, toplam yolcu sayısı yıllık bazda %9,5 artış kaydetti ve toplam doluluk oranı 

284 baz puan yükselerek %82 olarak kaydedildi. 2018 yılında yolcu sayısı büyümesi 

THY’nin beklentisine paralel olarak gerçekleşmiş olup, doluluk oranları ise şirket beklentisi 

olan %81!’in hafif üzerinde %82 olarak kaydedilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/FROTO_-_Tavsiyemizi_%E2%80%9CAL%E2%80%9Da_yukseltiyoruz.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/FROTO_-_Tavsiyemizi_%E2%80%9CAL%E2%80%9Da_yukseltiyoruz.pdf
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türk lirası dün, petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve dolar endeksinde gün içerisinde 

görülen yükseliş eğilimine rağmen, dolar karşısındaki kayıplarını telafi etti ve USDTRY 

paritesi 5,40 seviyesine doğru geri çekildi. Dün gelişen ülke para birimlerinde genel 

olarak pozitif bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kazanan 

gelişen para birimi olması dikkat çekti. TL’deki pozitif ayrışmanın temelinde Hazine ve 

Maliye Bakanı Albayrak’ın açıkladığı yeni KOBİ paketi etkili oldu. Ayrıca, hafta başından 

bu yana sert satış baskılarına maruz kalan TL’nin dünkü hareketinin teknik bir düzeltme 

olduğunu da belirtebiliriz. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte, kurun yeniden 5,50 üzerini 

hedef almasına yönelik beklentimizi gerçekleştirmeyen USDTRY paritesi, 5,40 

seviyesine kadar indi. Kur bu sabah saatleri itibarıyla 5,42 seviyesinin hemen üzerinde 

hareket ediyor. Bu noktada, kurda 5,40 seviyesi altında kalıcı bir seyir görmeyi 

beklememekle birlikte, kısa vadede yeniden 5,50 seviyesi ve üzerinin hedef haline 

gelebileceğine yönelik görüşümüzü korumaktayız. Kurdaki kısa vadeli görünüm 

açısından bugün ABD’den gelecek olan Aralık ayı TÜFE verileri önemli olacak. 
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EUR/USD 

Dolar endeksinin bu hafta içerisinde Ekim ayından bu yana en düşük seviyesi olan 95,02 

seviyesine kadar geril çekilmesi ve euronun kayıplarının bir kısmını telafi etmesi ile birlikte 

1,15 seviyesi üzerine yerleşen EURUSD paritesi, bu seviye üzerindeki seyrini korumakta. 

Dün gün içerisinde, dolar endeksinde görülen yükseliş hareketi nedeniyle 1,15 seviyesi 

altına sarkarak 1,1485 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, 1,15 altında kalıcı 

olamayarak hızlı bir şekilde kayıplarını telafi etti. Paritenin bu sabah saatleri itibarıyla 

1,1520 seviyesinin hemen üzerinde hareket etmekte olduğunu görüyoruz. Teknik olarak 

bakıldığında, Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceğiniz üzere EURUSD paritesi Mayıs 

ayından bu yana sürdürmekte olduğu düşüş kanalı içerisinde, üst banda doğru tırmanma 

hareketine devam ediyor. Bu noktada paritedeki yükseliş hareketinin ilk etapta kanalın üst 

çizgisine denk gelen 1,16 – 1,1620 bandına doğru sürmesini beklemekteyiz. EURUSD 

paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından bugün ABD’den gelecek olan Aralık ayı TÜFE 

verileri önemli olacak. 
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XAUUSD 

Yaşadığı kayıpları telafi ederek hızlı bir yükseliş sergileyen euro, dolar endeksindeki 

düşüşte etkili olurken, piyasalarda ABD – Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine 

yönelik iyimser beklentiler dolar endeksinde sert satışlara neden olmuş, altın fiyatlarının ise 

1297 seviyesi üzerine yükselmesini sağlamıştı. Dün dolar endeksinin kayıplarının bir kısmını 

telafi ettiğini, akşam saatlerinde gerçekleşen Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında 

ise yükseliş hareketinin hızlandırarak 95,60 seviyesi üzerine çıktığını gördük. Dolar 

endekisinde dün görülen yukarı yönlü düzeltme sonrasında altın fiyatları da 1286’lı 

seviyelere kadar geriledi. Ancak altının 1290 seviyesi altına tutunamayarak kısa süre 

içerisinde yeniden 1290 üzerine yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Altın fiyatları bu sabah 

saatlerinde 1293 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Bu noktada, bir süredir sabah 

bültenlerimizde belirttiğimiz üzere, altın fiyatlarının 1300 seviyesi üzerini hedef alacağına 

yönelik beklentimizi korumaktayız. Altındaki kısa vadeli görünüm açısından bugün 

ABD’den gelecek olan Aralık ayı TÜFE verileri önemli olacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,597 %0.5 %6.1 -%1.5 -%6.4 %3.6

DAX 10,922 %0.3 %4.8 %1.3 -%12.0 %3.4

FTSE 6,943 %0.5 %3.7 %2.0 -%8.5 %3.2

Nikkei 20,164 %1.0 %4.1 -%3.7 -%7.2 %1.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 91,196 %0.0 %4.3 -%0.7 -%0.1 -%0.1

Çin 2,535 %0.2 %1.0 -%2.1 -%8.6 %1.9

Hindistan 36,107 -%0.1 %1.0 %2.6 -%0.6 %0.0

Endonezya 6,329 %0.2 %1.1 %4.4 %7.6 %2.4

Rusya 2,434 %0.8 %3.2 %1.7 %4.2 %2.7

Brezilya 93,806 %0.2 %2.4 %8.5 %26.1 %6.7

Meksika 43,669 %0.0 %3.9 %6.8 -%10.9 %4.9

Güney Afrika 53,271 %0.1 %3.1 %4.1 -%6.9 %1.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 20 -%2.4 -%23.4 -%13.9 %54.3 %76.6

EM VIX 21 -%3.0 -%19.7 -%22.9 %18.6 %29.2

MOVE 57 -%0.6 -%13.9 -%6.0 %13.7 %21.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.4171 -%1.1 -%0.9 %1.7 %15.1 %42.7

Brezilya 3.7118 %0.8 -%1.3 -%5.4 -%2.7 %12.2

Güney Afrika 13.8539 %0.0 -%3.1 -%3.7 %3.9 %11.9

Çin 6.7885 -%0.4 -%1.2 -%1.8 %2.3 %4.3

Hindistan 70.4113 -%0.1 %0.3 -%1.3 %2.3 %10.2

Endonezya 14053 -%0.5 -%2.5 -%3.4 -%2.2 %3.6

CDS *

Türkiye 370.2 0.2 -0.7 -22.8 123.4 -0.4

Brezilya 182.4 2.2 -22.5 -6.7 -18.6 -15.0

Güney Afrika 208.2 0.5 -19.3 -8.7 41.5 -8.5

Endonezya 128.0 -0.1 -14.1 -3.4 19.6 -7.9

Rusya 143.6 0.5 -13.4 -0.1 33.1 -15.4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.9 0.1 0.2 -0.5 -0.7 5.2

Brezilya %9.2 0.1 0.1 -0.9 -2.0 a.d.

Hindistan %7.6 a.d. 0.2 0.0 -0.3 0.3

Endonezya %7.9 0.0 -0.2 -0.2 0.6 1.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.3 0.01 0.07 -0.32 0.35 a.d.

Brezilya %4.9 0.07 -0.05 -0.31 -0.63 0.39

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.62

Endonezya %4.4 0.03 -0.08 -0.34 0.06 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61.68 %0.4 %10.2 %2.9 -%21.8 -%7.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.59 %0.4 %11.7 %3.1 -%29.0 -%13.0

Altın - USD / oz 1287.4 -%0.4 -%0.6 %3.5 %2.5 -%1.7

Gümüş - USD / t oz. 15.643 -%0.6 -%1.0 %8.0 -%2.2 -%8.8

Commodity Bureau Index 411 -%0.4 %0.0 -%1.4 -%6.3 -%4.9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 
 

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

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

(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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

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

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

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

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(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 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

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

(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
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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. 

 

 

 

 

 


