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Piyasa Yorumu   

ABD’de TÜFE Haziran ayında aylık bazda %0,9, yıllık bazda ise %5,4’lük 

yükseliş kaydederek piyasa beklentilerinin üzerinde bir gerçekleşme 

kaydetti. Güçlü ABD verileri ile birlikte 92,20 seviyesi altından yükselişe 

geçen dolar endeksi 92,80 seviyesi üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil 

faizinin ise %1,4370 seviyesine yükseldiği ve %1,40 üzerinde bir günlük 

kapanış gerçekleştirdiği takip edildi. Güçlü ABD verileri ve paralelinde 

yükselişe geçen dolar endeksi ile birlikte gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde dün satıcılı bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar karşısında 

%0,16 oranında değer kazandığı ve gelişen ülke para birimleri arasında 

pozitif ayrıştığı takip edildi. Bununla birlikte Haziran ayı ortasından bu 

yana ilk defa 8,60 seviyesi altına gerileyerek 8,5840 seviyesini test eden 

USDTRY paritesi, günü 8,6258 seviyesinden tamamladı. Türkiye 5 yıllık 

CDS primi 389,66 baz puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %17,35’e 

indi. Küresel piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda Asya 

borsalarının bu sabah saatlerinde satıcılı seyrettiğini, ABD endeks 

vadelilerinde ise karışık bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz.   

Bugün yurt içinde Hazine doğrudan satışları, Mayıs Kısa Vadeli Dış Borç 

Stoku verileri ve Para Politikası Kurulu toplantı kararı takip edilecek. 

Yurt dışında ise İngiltere Haziran TÜFE verileri, Euro Bölgesi Mayıs 

Sanayi Üretimi ve ABD Haziran ÜFE verileri açıklanacak. Ayrıca, Fed Bej 

Kitap Raporu ve Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi Yarı Yıllık 

Para Politikası Sunumu da yakından izlenecek.  

Satıcılı seyri haftanın ikinci gününe de taşıyan BIST100 endeksi, bugün 

önemli destek seviyelerinin altına inerek, teknik görünümünü önemli 

ölçüde negatife çevirdi. 200 günlük hareketli ortalaması ile arasındaki 

mesafe açılan endekste, 1.340 puan seviyesindeki ara desteği takip 

edeceğiz. Yukarıda ise ilk olarak önceki gün en düşüğü olan 1.357 puan 

seviyelerini izleyeceğiz. Ana desteğin kırılmasıyla birlikte, teknik 

görünümünde gerçekleşen değişikliğin onaylanıp onaylanmayacağını 

izleyeceğimiz bu haftanın son iki işlem günü oldukça kritik olacak. 1.372 

puan seviyesinin üzerine net bir şekilde çıkılmadığı sürece satış 

baskılarının tam olarak atlatıldığını söyleyemeyiz  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ PPK toplantısında politika faizinin %19’da sabit kalmasını bekliyoruz.  

▪ Hazine bugün iki doğrudan satış gerçekleştirecek. 

▪ Saat 10:00’da Mayıs Kısa Vadeli Dış Borç Stoku açıklanacak. 

▪ Sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık %40 artış kaydetti. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ ARCLK - Pay Geri Alım İşlemleri 

▪ KRVGD – Pay Geri Alım İşlemleri 

▪ EKGYO – Proje ruhsat alımı hk 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

14 Temmuz  Hazine doğrudan satışları

                      Mayıs Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 

                      Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

16 Temmuz  Haziran Merkezi Yönetim Bütçe verileri

                      Şubat Konut Fiyat Endeksi (KFE)

                      Haftalık yabancı portöy hareketleri (2 - 9 Tem.)

                      Haftalık para & banka istatistikleri (2 - 9 Tem.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.347 -%0,7 -%2,6

BIST-30 1.458 -%0,6 -%2,0

Banka 1.203 -%1,3 -%1,6

Sanayi 2.391 -%0,8 -%2,9

Hizmet 1.087 -%0,5 -%3,4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 20,50 20,50 20,50

AOFM 19,00 19,00 19,00

2 yıllık bono faizi 18,41 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 17,35 17,69 18,09

Kur

USD/TL 8,60 -%0,6 %3,0

EUR/TL 10,19 -%0,6 %0,3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,40 -%0,6 %1,6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 155 159 172

Ortalama işlem hacmi * 1,79 1,84 1,99

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12,4x 6,0x 4,8x

PD/DD 1,17x 0,86x 0,77x

PD/DD (Banka) 0,57x 0,37x 0,32x

FD/Satışlar 1,18x 0,97x 0,81x

FD/FAVÖK 7,8x 5,4x 4,7x

Kar büyümesi -%7,1 %88,8 %24,3

Özsermaye karlılığı %9,5 %14,1 %14,7

Temettü verimi %1,1 %5,2 %5,7

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  

PPK toplantısında politika faizinin %19’da sabit kalmasını bekliyoruz  

Kurum tahminimiz, piyasa medyan tahminine paralel olarak, politika faizinde herhangi 

bir değişiklik olmaması yönünde. Karar notunu yakından takip edeceğiz. Zira enflasyon 

dinamiklerinin gidişatı göz önüne alındığında daha “şahin” bir söylem değişikliği 

olabileceğini düşünüyoruz. Ancak söylemde bir değişiklik olması durumunda piyasa 

tepkisinin nispeten sınırlı kalacağını, bunun en önemli nedenin ise artan enflasyon 

belirsizliği olduğunu düşünüyoruz.  

• TCMB’nin bir sonraki çeyrek dönemli Enflasyon Raporu 28 Temmuz’da 

açıklanacak. Söz konusu raporda özellikle TCMB’nin enflasyon ve çıktı açığı 

tahmin patikaları ve yılsonu tahminleri takip edilecek.  

• TL’de devam eden zayıf seyir, emtia fiyatlarındaki artış ve pandemi kaynaklı 

özellikle hizmet sektörü üzerindeki fiyat hareketleri yılbaşından beri enflasyon 

tahminlerinde sık ve hızlı revizyonlara neden oluyor. Yakın dönemde 2021 

yılsonu enflasyon tahminimizi %15 olarak belirledikten sonra gelen elektrik ve 

doğal gaz zammı (ikincil etkileri de göz önünde bulundurarak 1 yüzde puan etki 

olabileceğini düşünüyoruz) ve beklentilerin oldukça üzerinde gelen Haziran 

enflasyon gerçekleşmesi sonrasında yeniden revizyon ihtiyacı doğduğunu 

gördük. Bu çerçevede 2021 yılsonu enflasyon tahminimizi %17’ye yükselttik. 

• 2021 yılsonu TÜFE tahmini değişimimiz çerçevesinde bu yıl herhangi bir faiz 

indirimi beklemiyoruz. Bu noktada 2022 enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü 

revizyon ihtiyacı doğduğunu görüyoruz. Gelecek yıl sonu TÜFE tahminimizi ise 

%11 seviyesinden %13’e revize ediyoruz. 

• PPK’nın ilk olası faiz indiriminin gelecek sene Mart-Nisan ayarında olabileceğini 

tahmin ediyoruz. Enflasyon tahmin patikamıza göre 1Ç22 sonuna kadar 

ortalama %17,5’larda seyreden bir yıllık TÜFE görürken, yakın zamanda %18 

seviyelerinin üzerinde gerçekleşmeler beklendiğimizi belirtmek gerekir. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Hazine bugün iki doğrudan satış gerçekleştirecek 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 2 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ve 2 yıl vadeli dolar cinsi 

kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleşecek. Hazine dün gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli 

TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde ROT satışlar dahil toplam 7 milyar TL borçlanırken, 

yine dün gerçekleştirdiği 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı ile birlikte 1,14 milyar 

TL’lik bir borçlanma gerçekleştirdi. Böylelikle Hazine’nin ay başından bu yana 

gerçekleştirdiği toplam borçlanma miktarı 17,9 milyar TL’ye yükseldi. Hazine Temmuz’da 

54,6 milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında 52 milyar TL’lik iç borçlanma planlıyor. 

Saat 10:00’da Mayıs Kısa Vadeli Dış Borç Stoku açıklanacak 

Nisan Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 144,7 milyar dolar olarak açıklandı. 2020 sonu itibariyle 

kısa vadeli dış borç stoku 138,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla 2020 yılsonu 

değerine göre 6,2 milyar dolar artış olduğu görülüyor.  

• Ancak burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam “kalan vadeye göre Kısa 

Vadeli Dış Borç Stoku”. Diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 

bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Söz konusu rakam Nisan 2021 itibariyle 

190,4 milyar dolar. Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak 

baktığımızda borç stokunun 172,2 milyar dolar olduğu görülüyor. 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_Karar_oncesi_--_Temmuz_2021.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Temmuz 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık %40 artış kaydetti 

Sanayi üretimi Mayıs ayında, baz yılı etkisi ile birlikte yıllık %40 artış kaydetti. Sanayi 

üretimi verilerinde, bu sene Mayıs ay içerisinde yaşanan tam kapanmaya rağmen, yıllık 

değişimlerde oldukça yüklü bir baz yılı etkisi yansımasına tanık olduk. Mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise aylık bazda %1,3 oranında artış kaydetti. Mayıs 

İmalat sanayi üretimi (takvim etkisinden arındırılmış) alt gruplarına baktığımızda,    

• İhracat bazlı otomotiv sektör üretiminde %46 oranında artış imalat sanayi 

üretimine 2,4 yüzde puan eklerken, bir diğer ihracat bazlı tekstil sektörü 

üretiminin %70,6 artış kaydederek imalat sanayi üretimine 6,7 yüzde puan katkı 

yaptığı izlendi.  

• İç talebe ilişkin olarak ilgili sektörlerdeki performansa baktığımızda, mineral 

ürünleri imalatında %50,2 bir yükseliş olduğu (2,9 yüzde puan katkı) takip 

edilirken, mobilya imalatındaki artışın yıllık %63,4 olarak gerçekleştiği ve imalat 

sektörü üretimine 1,6 yüzde puan katkı sağladığı görülüyor.  

• Yatırım eğilimi çerçevesinde, makine ve teçhizat üretiminin %62,5 oranında 

güçlü bir yükseliş kaydettiği (3,1 yüzde puan katkı), ana metal sanayi üretiminin 

ise yıllık %50,2 artış gösterdiği (3 yüzde puan katkı) takip edildi.    
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Arçelik - 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri 

kapsamında 13.07.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 13.07.2021 

tarihinde 31,88 TL - 32,30 TL fiyat aralığından (ortalama 32,1116 TL) 430.000 adet pay 

geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 1.280.000 adete ulaşmıştır. (Şirket 

sermayesine oranı %0,1894)  

Emlak Konut - Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi, 

"İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Düşler Vadisi) kapsamında, 

3202 Parselde yer alan 624 adet konut kullanımlı bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 

13.07.2021 tarihinde alınmıştır. 

Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 1.400 adet olmuştur.. 

Kervan Gıda - Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması 

sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak 

amacıyla 50.000.000 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirmiştir. 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Güçlü ABD verileri ve paralelinde yükselişe geçen dolar endeksi ile birlikte gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde dün satıcılı bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar karşısında 

%0,16 oranında değer kazandığı ve gelişen ülke para birimleri arasında pozitif ayrıştığı 

takip edildi. Bununla birlikte Haziran ayı ortasından bu yana ilk defa 8,60 seviyesi altına 

gerileyerek 8,5840 seviyesini test eden USDTRY paritesi, günü 8,6258 seviyesinden 

tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 389,66 baz puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi 

ise %17,35’e indi. 

Bu sabahki kotasyonlara baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde zayıf bir 

seyir olduğunu ve TL’nin dolar karşısında yatay bir seyir izleyerek (+%0,02) orta 

sıralarda yer aldığını görmekteyiz. USDTRY bu sabah saatlerinde 8,6290 seviyesinde 

hareket ederken, dolar endeksi ise 92,70 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık 

tahvil faizi ise %1,40 seviyesinde bulunuyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda USDTRY paritesinin kısa vadede 8,50 – 8,75 seviyeleri arasında işlem 

görebileceğini ilişkin beklentimizi korumaktayız. Göstergeler 8,50 seviyesinin güçlü bir 

destek konumunda olduğunun ve kurun bu seviye üzerinde hareket etmeye devam 

edebileceğinin sinyalini veriyor. Dolar endeksinde yükseliş hareketinin sürmesi ve 

gelişen ülke kurları üzerindeki baskının artması durumunda USDTRY’de 8,75 direncini 

takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması durumunda 8,80 direnci ön plana çıkacak. 

Bugün yurt içinde Hazine doğrudan satışları, Mayıs Kısa Vadeli Dış Borç Stoku verileri 

ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı kararı takip edilecek. urt dışında ise İngiltere 

Haziran TÜFE verileri, Euro Bölgesi Mayıs Sanayi Üretimi ve ABD Haziran ÜFE verileri 

açıklanacak. Ayrıca, Fed Bej Kitap Raporu ve Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi 

Yarı Yıllık Para Politikası Sunumu da yakından izlenecek. 

USD/TRY 
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EUR/USD 

ABD’de Haziran ayı TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi birlikte sert satış 

baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi yeniden 1,18 seviyesi altına geriledi. Dolar 

endeksinde varlığını korumakta olan yukarı yönlü riskler doğrultusunda paritedeki 

yükselişler karşısında temkinli olmak gerektiğinin ve yükselişlerin sınırlı kalmaya devam 

edebileceğinin altını çizmiştik. Dolar endeksinin dün yeniden 92,80 seviyesi üzerine 

tırmanması ile birlikte gün içerisinde 1,1772 seviyesine kadar gerileyerek Nisan ayının 

ilk haftasından bu yana en düşük seviyesini test eden parite, günü 1,1779 seviyesinden 

düşüşle tamamladı.   

EURUSD paritesindeki düşüş eğiliminin korunduğunu ve yükselişlerin sınırlı kalmaya 

devam ettiğini gözlemliyoruz. Parite bu sabah saatlerinde 1,1783 seviyesinden işlem 

görüyor. Paritedeki aşağı yönlü eğilimin sürmesi durumunda sırasıyla 1,1760, 1,1725 ve 

1,1700 destek seviyelerini takip edeceğiz. Yukarıda ise 1,18, 1,1835 ve 1,1860 dirençleri 

yer alıyor. Dolar endeksindeki hareketi yakından izlemeye devam ettiğimizi ve endeksin 

yükseliş eğilimini koruması durumunda paritedeki zayıf seyrin devam edebileceğini 

ifade etmemizde fayda var.  

Bugün yurt dışında İngiltere Haziran TÜFE verileri, Euro Bölgesi Mayıs Sanayi Üretimi ve 

ABD Haziran ÜFE verileri açıklanacak. Ayrıca, Fed Bej Kitap Raporu ve Fed Başkanı 

Powell'ın Temsilciler Meclisi Yarı Yıllık Para Politikası Sunumu da yakından izlenecek. 
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XAU/USD 

200 günlük üssel hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırma çabasını sürdüren ons altın, 

dün dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarında etkili olan yükseliş eğilimi ile birlikte bu 

çabasında bir kez daha başarısız oldu. Gün içerisinde 1817,21$ seviyesine kadar 

tırmanan ons altın, akşam saatlerinde doğru kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü 

1807,66$ seviyesinden tamamladı. Ons altının dün gerçekleştirdiği günlük kapanış ile 

birlikte 200 günlük üssel hareketli ortalama altında kalmaya devam ettiğini 

gözlemledik.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1812,70$ seviyesinden işlem görüyor. Kısa 

vadede bugün itibariyle 1808$ seviyesine denk gelen 200 günlük üssel hareketli 

ortalamayı takip etmeye devam ediyoruz. Altın fiyatları geçtiğimiz haftadan bu yana 

1815$ seviyesi üzerine varan güçlü yükselişler kaydetse de 200 günlük üssel hareketli 

ortalama üzerinde bir günlük kapanış henüz gerçekleştiremedi.  Ons altındaki yükseliş 

çabalarının istikrar kazanabilmesi açısından fiyatların bu seviye üzerinde bir günlük 

kapanış gerçekleştirmesi önem arz ediyor. Fiyatların bu ortalamayı günlük kapanış 

bazında aşmayı başarması, yani 1808$ seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi 

durumunda 1815$, 1830$ ve ardından 1850$ dirençlerini takip edeceğiz. Ancak 1808$ 

seviyesinin üzerinde günlük bir kapanış göremememiz durumunda 1800$ seviyesi 

üzerindeki hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir.  Yeniden 1800$ seviyesi altına bir 

gerileme görmemiz durumunda ise 1788$, 1775$ ve1767$ desteklerini izleyeceğiz. Ons 

altındaki görünüm açısından alternatif getirilerdeki ve dolar endeksindeki hareketliliği 

yakından takip ediyoruz. 

Bugün yurt dışında İngiltere Haziran TÜFE verileri, Euro Bölgesi Mayıs Sanayi Üretimi ve 

ABD Haziran ÜFE verileri açıklanacak. Ayrıca, Fed Bej Kitap Raporu ve Fed Başkanı 

Powell'ın Temsilciler Meclisi Yarı Yıllık Para Politikası Sunumu da yakından izlenecek. 
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XAG/USD 

Haziran ayı ortasından bu yana 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları arasına sıkışan 

gümüş fiyatları bu bölgede işlem görmeye devam ediyor. Dün gün içerisinde 25,94$ – 

26,35$ seviyeleri arasında işlem gören gümüş, günü 25,98$ seviyesinden düşüşle 

tamamladı.  

Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 26,08$ seviyesinden işlem görüyor ve 100 günlük 

ortalama ve 200 günlük ortalama arasında hareket etmeye devam ediyor.  Gümüş 

fiyatlarının bu ortalamalardan birini kırmadığı müddetçe bir süredir etkili olan yatay 

seyrini sürdürmesi beklenebilir. Aşağıda destek görevi görmekte olan 200 günlük 

hareketli ortalama bugün itibariyle 25,80$ seviyesine, yukarıda direnç görevi görmekte 

olan 100 günlük ortalama ise 26,45$ seviyesine denk geliyor. Dolayısı ile gümüş 

fiyatlarında kısa vade için 25,80$ – 26,45$ bandı ön plana çıkıyor. Bu iki ortalamadan 

birinin kırılabilmesi için gümüş fiyatlarının bu çizgilerden birinin üzerinde veya altında 

bir günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Gümüşün 26,45$ seviyesine denk gelen 

100 günlük ortalaması üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirmesi ve ortalamayı 

yukarı yönlü kırması durumunda yukarıda 26,60$, 26,90$ ve 27,15$ dirençleri ön plana 

çıkacak. 25,80$ seviyesine denk gelen 200 günlük ortalamanın altına inilmesi 

durumunda ise 25,50$, 25,25$ ve 25$ destekleri izlenecek.   

Bugün yurt dışında İngiltere Haziran TÜFE verileri, Euro Bölgesi Mayıs Sanayi Üretimi ve 

ABD Haziran ÜFE verileri açıklanacak. Ayrıca, Fed Bej Kitap Raporu ve Fed Başkanı 

Powell'ın Temsilciler Meclisi Yarı Yıllık Para Politikası Sunumu da yakından izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4.369 -%0,4 %0,6 %2,7 %15,1 %16,3

DAX 15.790 %0,0 %1,8 %0,7 %12,9 %15,1

FTSE 7.125 %0,0 %0,3 -%0,3 %4,7 %10,3

Nikkei 28.718 -%0,2 %1,0 -%1,7 -%0,1 %4,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.347 -%0,7 -%2,6 -%7,4 -%12,9 -%8,8

Çin 3.567 -%0,8 -%0,5 -%1,5 -%0,8 %1,8

Hindistan 52.770 %0,8 -%0,5 %0,4 %6,4 %10,5

Endonezya 6.012 -%0,7 -%1,2 -%1,8 -%7,1 -%0,1

Rusya 3.877 %0,0 -%0,2 %0,4 %11,1 %17,9

Brezilya 128.168 %0,4 %1,0 -%1,6 %3,8 %7,7

Meksika 49.275 -%1,0 -%1,5 -%3,4 %7,0 %11,8

Güney Afrika 67.088 -%0,3 %1,9 -%1,3 %5,0 %12,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 %5,9 %4,1 %9,4 -%22,9 -%24,7

EM VIX 19 -%4,0 -%6,8 %5,5 -%26,2 -%23,7

MOVE 61 %1,4 a.d. %19,5 %21,3 %24,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,6262 -%0,2 -%0,7 %2,8 %16,5 %15,9

Brezilya 5,1634 -%0,2 -%0,7 %0,9 -%2,7 -%0,7

Güney Afrika 14,7293 %2,3 %2,4 %7,4 -%3,5 %0,2

Çin 6,4688 -%0,1 -%0,2 %1,1 %0,0 -%0,9

Hindistan 74,4962 -%0,1 -%0,1 %1,9 %1,8 %2,0

Endonezya 14464 -%0,2 %0,0 %1,9 %2,9 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,4 -0,1 -0,3 -0,7 4,1 4,5

Brezilya %9,5 0,1 0,1 0,2 1,8 a.d.

Hindistan %6,2 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3

Endonezya %6,5 0,0 -0,1 0,1 0,3 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,3 -0,02 -0,09 0,23 0,58 0,86

Brezilya %3,8 0,02 0,03 0,20 0,35 0,61

Güney Afrika %4,1 0,12 0,08 0,25 -0,40 a.d.

Endonezya %2,1 0,01 0,03 0,05 -0,01 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 76,49 %1,8 %2,6 %5,2 %36,4 %47,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 75,25 %1,6 %2,6 %6,1 %42,2 %55,1

Altın - USD / oz 1809,9 %0,2 %0,9 -%3,6 -%2,4 -%4,5

Gümüş - USD / t oz. 26,115 -%0,4 -%0,1 -%7,2 %2,1 -%1,1

Commodity Bureau Index 559,27 %0,4 %1,3 -%0,7 %23,2 %26,0

* 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 (0 322) 457 77 55

Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89

Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
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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. 

 


