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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

ABD Başkanı Trump’ın koronavirüse karşı önlem almak amacıyla 

Avrupa’dan ABD’ye seyahat yasağı getirildiğini belirtmesi sonrasında 

risk iştahı gerilemeyi sürdürürken, küresel piyasalardaki sert satış 

baskısı tüm hızıyla devam etti. ABD borsalarında %10’a ulaşan 

kayıplar yaşanırken, Avrupa’da endeksler tarihin en sert günlük 

düşüşünü gerçekleştirdi. Bu çerçevede BİST-100 endeksi de dünü 

%7,3’lük kayıpla 93.640 seviyesinden tamamladı. Endeksteki düşüşün 

genele yayıldığını gözlemledik. 

Bugün yurt içi piyasalarda Ocak ayı sanayi üretimi verileri ve TCMB 

Mart Beklenti Anketi takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya’da 

gelecek olan Şubat ayı TÜFE verileri ile ABD Mart ayı Michigan 

Tüketici Güven Endeksi verisi izlenecek. Piyasalardaki riskten kaçış 

eğiliminin ve panik havasının bu sabah saatlerinde sürdüğünü 

görüyoruz. Asya piyasalarında kayıplar mevcutken, ABD endeks 

vadelilerinde de alıcılı bir seyir izleniyor. Gelişmekte olan ülke para 

birimlerinin büyük çoğunluğu dolar karşısında satıcılı bir seyir 

izlemekte. Türkiye’nin 5 yıllık CDS priminin ise 495 baz puanın 

üzerine çıkmış olduğu görülüyor. Bu doğrultuda BSİT-100 endeksinin 

güne hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme bakacak olursa: Piyasa psikoloji 

test ediliyor. Dün 100.000 psikolojik destek seviyesi kırılması sonrasında 

93.000 desteğine kadar geriledik. Ana destekler ve psikolojik seviyelerde 

piyasanın direnç gösterdiğini görüyoruz ama büyük düşüşün tepkisini 

göremiyoruz.93.000 seviyesi oldukça kritik. Bu destek kırılması 

durumunda 84.000’de dip var. Dünkü %7 düşüş ardından 93.000 

kırılması durumunda panik daha artar 84.000 beklentisi oluşur. 93.000 

desteğini bugün takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ Saat 10:00’da Ocak ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak. 

▪ Saat 14:30’da TCMB Mart Beklenti Anketi yayınlanacak. 

▪ Yurtdışı yerleşiklerin standart portföy kanallarından çıkışları 28 

Şubat – 6 Mart haftasında da devam etti. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ GUBRF – 2020 beklentilerini açıkladı. 

▪ MAVI – 4Ç19 sonuçlarını ve 2020 beklentilerini açıkladı. 

▪ PGSUS – Şubat ayı trafik verilerini açıkladı. 

▪ TAVHL – Geri alım programı başlattı. 

▪ Bankacılık Sektörü – BDDK 6 Mart haftasına ait bankacılık 

sektörü verilerini açıkladı.   

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

13 Mart   Ocak Sanayi Üretim Endeksi

                TCMB Mart Beklenti Anketi

19 Mart   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (6 - 13 Mart)

                Haftalık Para & Banka İstatistikleri (6 - 13 Mart)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 93.640 -%7,3 -%16,3

BIST-30 113.774 -%6,8 -%14,8

Banka 127.262 -%8,1 -%16,3

Sanayi 112.053 -%7,3 -%18,3

Hizmet 75.589 -%8,2 -%15,5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 12,25 12,25 15,50

AOFM 10,52 10,56 13,94

2 yıllık bono faizi 11,30 10,10 12,34

10 yıllık bono faizi 12,16 11,71 15,70

Kur

USD/TL 6,23 %2,5 %3,4

EUR/TL 7,01 %3,5 %6,7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,62 %3,0 %5,1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 146 190 207

Ortalama işlem hacmi * 2,03 2,01 2,73

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019T 2020T 2021T

F/K 8,9x 4,9x 4,2x

PD/DD 1,00x 0,64x 0,57x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,43x 0,38x

FD/Satışlar 0,86x 0,84x 0,76x

FD/FAVÖK 5,9x 4,6x 3,9x

Kar büyümesi -%10,3 %48,8 %17,3

Özsermaye karlılığı %12,0 %14,8 %15,2

Temettü verimi %3,3 %5,6 %7,0

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  

Saat 10:00’da Ocak ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak 

Ocak ayı dış ticaret verileri sanayi üretiminde yıllık artış trendinin devam edeceğini 

işaret ediyor. Ara malları ithalatı (enerji ve altın hariç, Euro bazında) Ocak ayında 

%9,4 oranında yıllık artışı işaret ediyor. Ocak ayı dış ticaret verileri ise sanayi 

üretiminin Aralık ayındaki seviyesinde olmasa da yıllık artış trendine devam 

edeceğini işaret ediyor. Buna ek olarak Ocak ayında İSO/Markit PMI’ın 22 ayın en 

yüksek seviyesini işaret etmesi ve 50 eşik değerinin aşılması mevsimsel etkilerden 

arındırılmış sanayi üretimi verileri çerçevesinde de olumlu bir resim çiziyor.  

Saat 14:30’da TCMB Mart Beklenti Anketi yayınlanacak 

Bekleyişlerin gerçekleşmelere oldukça hassas olduğu düşünüldüğünde, Şubat enflasyon 

gerçekleşmeleri orta vadeli bekleyişler çerçevesinde önemli olacak. Hatırlanacağı gibi 

Şubat ayında yıllık enflasyon yükselişe devam etmiş olsa dahi, beklentilerin oldukça 

altında bir gerçekleşme kaydetmişti.  

• En son olarak, 12 aylık ileriye yönelik enflasyon tahminlerinde %9,54 seviyesinden 

hafif yükselişle %9,61’e gelindiği, 24 aylık ileriye yönelik bekleyişlerde ise %8,5 

seviyesinde kaldığı dikkat çekmişti. 

Haftalık yabancı net portföy hareketleri & Yerleşiklerin DTH 

değişimi & TCMB rezervler (28 Şubat-6 Mart) 

Yurtdışı yerleşiklerin standart portföy kanallarından çıkışları 28 Şubat – 6 Mart haftasında 

da devam etti.  

• Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi ve tahvil piyasalarından net 

çıkışlar sırasıyla 270 milyon dolar ve 405 milyon dolar (repo işlemleri hariç) oldu. 

• Sonuç olarak yılbaşından beri toplam çıkış hisse senedi piyasasında 1,3 milyar 

dolar, tahvil piyasasında ise 2,7 milyar dolar’a ulaştı.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 2,3 milyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 5,2 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. 

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise daha da gerileyerek 

%8,5’den %8,2’ye geldi. Yılbaşında söz konusu oran %10,5 idi.      

28 Şubat – 6 Mart haftasında Söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin döviz mevduatında 

0,2 milyar dolar artış yaşandı. (EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak).  

• Hanehalkı tarafında DTH’larında 0,2 milyar dolar düşüş takip edilirken, parite 

etkisinden arındırılmış kurumların DTH’larında 0,4 milyar dolar artış izlendi.  

• Yılbaşından beri bakıldığında yerleşiklerin DTH’larında (altın hariç) yine parite 

etkisinden arındırılmış olarak yaklaşık 2,5 milyar dolar artış dikkat çekiyor. 

28 Şubat – 6 Mart _TCMB rezerv değişimleri: Brüt döviz rezervleri: 106,9 milyar dolar (bir 

önceki haftaya göre 1 milyar dolar azalış). Net Uluslararası Rezervler: 37,2 milyar dolar 

(bir önceki haftaya göre 0,8 milyar dolar azalış) 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Aksigorta – Bugün pay başına 0,66 TL brüt nakit temettü ödeyecek. Temettü verimi: %11 

Bankacılık Sektörü – BDDK 6 Mart haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Kur 

etkisinden arındırılmış 13 haftalık kredi büyümesi (Trend Büyümesi), 28 Şubat – 6 Mart 

haftasında %20,8’den %22,6’ya yükseldi.  Sektör detayına baktığımızda kamu 

bankalarındaki büyüme %22,9’dan %25’e çıkarken, özel bankalardaki büyüme %19,1’den 

%20,6’ya yükseliş kaydetti. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık ticari kredilerdeki 

büyüme ise aynı hafta içerisinde %16,6’dan %19,1’e çıktı. Kamu bankalarında ticari kredi 

büyümesi %23,2’den %25,6’ya doğru hızlanırken, özel bankalardaki büyüme ise 

%10,5’ten %13,1’e yükseldi. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık tüketici kredileri 

büyümesi ise bankacılık sektörü genelinde %32,2’de sabit kalırken; kamu bankalarındaki 

büyümenin %21,8’den %23,1’e yükseldiğini ve özel bankalardaki büyümenin ise 

%39,2’den %38,3’e düştüğünü gözlemledik. Mevduat tarafına gelindiğinde ise 13 haftalık 

kur etkisinden arındırılmış ortalamalarda büyümenin %24,7’den %24’e doğru bir 

yavaşlama kaydettiğini görüyoruz. Sektör detayına baktığımızda; kamu bankalarında 

büyüme %36,7’den %36’ya inerken, özel bankalardaki büyüme ise %16,8’den %16’ya 

düştü.   

Gübre Fabrikaları – Şirket yönetimi 2020 beklentilerini açıkladı. Yönetim, konsolide 

üretim hacminde %20 artış öngörmekte olup, alt detaylarında Türkiye ve İran 

operasyonlarında, sırasıyla, %9 ve %25, üretim artışı ön görülmektedir. Şirket yurtiçi 

operasyonlarında kapasite kullanım oranını %62’den %71’e yükseltmeyi planlamaktadır. 

Konsolide satışlarda %18 büyüme beklenmekte olup, Türkiye ve İran operasyonlarında, 

sırasıyla, %12 ve %28, satış büyümesi beklenmektedir. Şirketin yurtiçi pazarda, Pazar 

payının %27’den 2020 yılında %30’a çıkarması hedeflenmektedir. Şirket yönetimi, 

konsolide FAVÖK marjını %11 olarak beklemekte olup, Türkiye ve İran operasyonlarının 

FAVÖK marjlarının, sırasıyla, %8 ve %17 olmasını beklemektedirler.  Son olarak, şirket 

yönetimi 267 milyon TL yatırım yapmayı planlamaktadır.  

Mavi Giyim - 4Ç19 sonuçlarını 8 milyon TL net kar ile açıkladı. UFRS-16 etkisi hariç 

bırakıldığında, 4Ç19 net kar rakamı 14 milyon TL olarak gerçekleşti ve piyasa beklentisine 

paralel gerçekleşti. Şirket 4Ç18’de 2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 715 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 arttı. Açıklanan net 

satış rakamı piyasa beklentisi olan 697 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi satışlar, 

yıllık bazda, %27 artış kaydederken, yurtdışı satışlar ise %14 büyüme kaydedildi. Kanal 

bazında, yurtiçi satışları incelediğimizde, perakende ve e-ticaret satışları, sırasıyla yıllık 

bazda, %26 ve %79 artarken, toptan satışlar %14 büyüdü. Şirket, 4Ç19'de 134 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %114 artış 

gösterdi. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında, şirketin FAVÖK 71 milyon TL olarak 

kaydedilmiş olup, 4Ç18’e göre %12 büyüdü ve de piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. 

UFRS-16 hariç FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 105 baz puan 

azalarak %9,9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 116 baz 

puan azaldı ve %47 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 

azalarak 448 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS-16 etkileri hariç bırakılmış net borç 

rakamı 9 milyon TL olup, 30 Eylül 2019 tarihinde şirketin net borcu 48 milyon TL ve 2018 

yıl sonunda net borcu 109 milyon TL idi. Net işletme sermayesinin satışlara oranı %4,1 

(9A19: %5,2 ve 2018: 4.5%) olarak kaydedildi.  
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Şirket yönetimi 2020 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi 15 yeni mağaza açmayı ve 

10 yeni mağazayı genişletmeyi planlamakta olup, konsolide ciro büyümesinin %23 (+/-

%2) olmasını hedeflemektedir. Yönetimin FAVÖK marjı beklentisi %22 (+/-%0.5) olup, bu 

değer 2019 yılında %22.5 idi. UFRS-16 etkileri hariç bırakıldığında, düzeltilmiş FAVÖK 

marjı %14 (+/-%0.5) olarak beklenmekte olup, 2019 yılına göre yatay gerçekleşmesi 

beklenmektedir. Şirket yönetimi 2020 yıl sonunda net nakit pozisyonuna sahip olmayı 

planlamakta olup, ayrıca yatırım harcamalarının satışlara oranın %4’e kadar olması 

beklenmekte olup, bu değer 2019 yılında %3,5 idi. 

Pegasus – Şubat ayında toplam yolcu sayısında %8 artış kaydetti ve 2,33 milyon yolcu 

taşıdı. Yurtiçi hatlardaki yolcu sayısı, yıllık bazda, %2,5 artarken yurtdışı hatlardaki yolcu 

sayısı ise %15 büyüdü. Doluluk oranı ise 30 baz puan artarak %87,7 olarak gerçekleşti. İç 

hatlardaki doluluk oranı 180 baz puan azalarak %89,6 oldu ve dış hatlardaki doluluk 

oranı ise 180 baz puan artarak %85,3 olarak gerçekleşti. Yılın ilk iki ayında, Pegasus’un 

yolcu sayısı yıllık bazda, %9 artarken ve doluluk oranı ise 230 baz puan artarak %88,8 

olarak gerçekleşti. İç hatlardaki doluluk oranı 10 baz puan azalarak %91,3 oldu ve dış 

hatlardaki doluluk oranı ise 560 baz puan artarak %85,8 olarak gerçekleşti. 

TAV Havalimanları – Yönetim Kurulu 200 milyon TL kaynak ayırarak ödenmiş 

sermayenin %10’una denk gelen 36.328.125 adet payı geçmeyecek şekilde Borsa 

İstanbul’da işlem göre paylara yönelik geri alım programı başlatmayı Genel Kurul’a 

sunmayı kararlaştırdı. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Dolar endeksindeki yükseliş ve piyasalarda artan panik havası ile birlikte gelişmekte olan 

ülke para birimleri üzerinde etkisini sürdüren satış baskısı nedeniyle USDTRY paritesi 6,30 

seviyesini aşarak 6,3215 seviyesine kadar tırmandı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,3045 seviyesinden işlem görüyor. Dün sabahki 

bültenimizde 6,26 seviyesini yakından izlememiz gerektiğini belirtmiş, teknik 

göstergelerin ürettiği sinyaller doğrultusunda bu seviyenin aşılması durumunda kurdaki 

yükselişin 6,30 seviyesine doğru hızlanabileceğini ifade etmiştik. Öngördüğümüz hareketi 

gerçekleştiren 6,26 seviyesi aşılması sonrasında 6,30 seviyesi üzerine çıkan USDTRY 

paritesinde bu sabah saatlerinde yükseliş eğilimi sürüyor. Piyasalardaki riskten kaçış 

eğiliminin ve panik havasının bu sabah saatlerinde sürdüğünü görüyoruz. Gelişmekte 

olan ülke para birimlerinin büyük çoğunluğu dolar karşısında satıcılı bir seyir izlemekte. 

Türkiye’nin 5 yıllık CDS priminin ise 495 baz puanın üzerine çıkmış olduğu görülüyor. Bu 

noktada, kısa vadeli teknik göstergeler ve oluşan fiyat formasyonları, kurun bugün 

içerisinde 6,26 – 6,33 seviyeleri arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. Ancak 

mevcut yüksek volatilite ortamında teknik seviyelerin uzun süre çalışmayabileceğini 

belirtmemizde fayda var.  

Bugün yurt içi piyasalarda Ocak ayı sanayi üretimi verileri ve TCMB Mart Beklenti Anketi 

takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya’da gelecek olan Şubat ayı TÜFE verileri ile ABD 

Mart ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi verisi izlenecek. 
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EUR/USD 

Piyasa beklentisi doğrultusunda dünkü toplantısı sonucunda faizleri değiştirmeyen ECB, 

koronavirüsün yarattığı tahribatı hafifletmek adına bir takım önlem paketleri açıklayarak 

piyasaları destekleyeceğini bildirdi. ECB’nin aldığı kararlara ilişkin detaylı yazımıza 

Makroekonomik Gelişmeler bölümünden ulaşabilirsiniz. ECB Başkanı Lagarde, kararın 

açıklanmasının ardından yaptığı basın toplantısında koronavirüs salgınının Euro 

Bölgesi'nin büyümesine olumsuz etkisi olduğunu ve piyasa oynaklığını artırdığını belirtti.  

Lagarde ayrıca, Bankanın faiz indirimi için Bankanın yeterli alanının olduğunu ve gerekli 

olması durumunda faiz indirimine gidilebileceğini belirtti. Banka’nın toplantı kararının 

ardından euronun dolar karşısında değer kazandığı ve EURUSD paritesinin 1,12 

seviyesinden 1,13 seviyesi üzerine yükseldiği görüldü. Ancak Lagarde’ın açıklamalarının 

ardından kazançlarını silen euro ile birlikte EURUSD paritesi 1,1056 seviyesine kadar 

geriledi. Akşam saatlerinde ise New York Fed’in likidite enjeksiyonu haberi sonrasında 

yeniden 1,1150 seviyesi üzerine yerleşen parite, Asya seansında 1,1150 – 1,1230 

seviyeleri arasında dalgalandı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1205 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği gibi EURUSD paritesi kısa vadeli bir düşüş kanalı 

içerisinde hareket ediyor. Artan piyasa volatilitesi nedeniyle EURUSD paritesinde de gün 

içi işlem aralığı önemli ölçüde genişlemiş durumda. Teknik analiz kuralları çerçevesinde, 

EURUSD paritesinin söz konusu düşüş kanalı bünyesindeki hareketini devam 

ettirebileceğini ve bugün içerisinde 1,11 – 1,1240 seviyeleri arasında hareket 

edebileceğini düşünüyoruz.  

Bugün Almanya’da gelecek olan Şubat ayı TÜFE verileri ile ABD Mart ayı Michigan 

Tüketici Güven Endeksi verisi izlenecek. 
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XAUUSD 

Dün gün içerisinde sert satış baskılarına maruz kalan ons altın 1600 seviyesi altına 

geriledi. New York Fed’in repo operasyonları yolu ile piyasaya likidite sağlayacağı haber 

sonrasında ons altın yeniden 1600 seviyesi üzerine çıksa da bu bölgedeki yükseliş kalıcı 

olamadı. Dün düşüşünü üçüncü güne taşıyan ons altın, bugün Asya seansında 1551,47 

seviyesine kadar indi.  Altındaki gerilemede yatırımcıların küresel borsalarda görülen sert 

satışlar sonucunda sonucu teminat kapatmak için altın satışlarına gitmeleri ve dolar 

endeksinde dün görülen yükseliş hareketi etkili oldu. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1582,40 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalardaki 

risk iştahının halen daha oldukça düşük seyrettiğini görüyoruz. Dün ABD ve Avrupa 

borsalarında yaşanan sert düşüş ve riskli varlıklardan kaçış hareketinin sürüyor olması, 

altın fiyatlarındaki geri çekilmenin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini ortaya koyuyor. 

Teknik göstergelerin de bu tezi doğruladığını görüyoruz. Bu doğrultuda ons altın 

fiyatlarının bugün 1580 seviyesi üzerinde tutunma çabası içerisinde olmasını ve kısa 

vadede yeniden 1600 seviyesi üzerini hedef almasını beklemekteyiz.  

Bugün Almanya’da gelecek olan Şubat ayı TÜFE verileri ile ABD Mart ayı Michigan 

Tüketici Güven Endeksi verisi izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.481 -%9,5 -%18,0 -%26,5 -%17,5 -%23,2

DAX 9.161 -%12,2 -%23,3 -%33,4 -%26,5 -%30,9

FTSE 5.237 -%10,9 -%21,9 -%29,7 -%28,9 -%30,6

Nikkei 18.560 -%8,9 -%18,6 -%29,1 -%23,1 -%28,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 93.640 -%7,3 -%16,3 -%22,3 -%9,2 -%18,2

Çin 2.923 -%3,3 -%6,9 -%2,7 -%6,8 -%7,3

Hindistan 32.778 -%4,8 -%18,9 -%24,7 -%16,5 -%24,3

Endonezya 4.896 -%5,1 -%15,5 -%20,8 -%26,6 -%26,2

Rusya 2.286 -%8,3 -%19,2 -%26,5 -%18,1 -%24,9

Brezilya 72.583 -%14,8 -%29,0 -%37,2 -%29,9 -%37,2

Meksika 36.637 -%5,3 -%13,5 -%18,6 -%14,5 -%15,9

Güney Afrika 44.303 -%9,7 -%16,3 -%23,4 -%22,4 -%22,4

Oynaklık Endeksleri

VIX 75 %40,0 %90,5 %449,3 %430,7 %447,7

EM VIX 65 %36,2 %116,6 %284,2 %295,1 %278,9

MOVE 128 %3,3 %42,7 %97,0 %66,7 %119,4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,3169 %1,7 %3,4 %4,5 %11,6 %6,1

Brezilya 4,7955 -%0,4 %3,9 %10,2 %18,1 %19,0

Güney Afrika 16,5437 %2,1 %5,9 %11,4 %13,3 %18,2

Çin 7,0294 %1,0 %1,3 %0,8 -%0,7 %1,0

Hindistan 74,2175 %0,8 %1,2 %4,0 %4,3 %4,0

Endonezya 14522 %1,0 %2,4 %6,2 %3,8 %4,7

CDS *

Türkiye 432,2 a.d. a.d. 155,5 35,4 150,0

Brezilya 318,8 112,5 189,8 221,4 198,4 219,1

Güney Afrika 352,7 30,2 a.d. 181,9 188,9 189,4

Endonezya 193,1 49,0 106,4 132,2 116,4 a.d.

Rusya 184,7 a.d. a.d. 123,1 103,0 129,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,2 0,4 0,7 1,0 -2,9 -0,1

Brezilya %8,6 0,3 1,9 2,1 1,3 a.d.

Hindistan %6,2 0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,3

Endonezya %7,3 0,3 0,7 0,7 0,0 0,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,3 0,66 1,45 1,60 0,24 0,15

Brezilya %4,4 0,76 1,41 1,06 0,55 0,64

Güney Afrika %4,8 0,35 1,14 1,06 0,93 0,92

Endonezya %2,9 0,37 0,54 0,18 0,05 -0,02

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 33,22 -%7,2 -%33,5 -%40,5 -%45,0 -%49,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 31,5 -%4,5 -%31,4 -%38,4 -%42,8 -%48,4

Altın - USD / oz 1590,3 -%3,2 -%4,7 %1,5 %6,0 %4,4

Gümüş - USD / t oz. 15,961 -%4,6 -%8,0 -%8,8 -%11,5 -%10,9

Commodity Bureau Index 395,93 %0,0 -%0,8 -%1,6 %2,9 -%1,4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

  

(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

(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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 14 (Eski No D:10) Beşiktaş-İSTANBUL

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

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

(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

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
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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. 

 

 

 

 

 


