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Piyasa Yorumu 

Dün alıcılı başlangıç yapan BİST-100 endeksi kısa bir süre sonra 

satıcılı seyre dönerek günü %3,34 değer kaybı ile 90.263 

seviyesinden kapattı. Yaşanan sert satışların arkasında yabancı 

yatırımcıların Türk hisselerine yönelik risk iştahının azalmasının ve 

uzun Kurban Bayramı öncesinde risk almak istemeyen yerli 

yatırımcıların satışlarının etkili olduğunu düşünüyoruz. Dün sabah 

BDDK’nın açıklamış olduğu swaplar ile ilgili kararın Türk lirası 

üzerinde olumlu etkisi oldu ve Türk lirası kapanışta 6.0 seviyesine 

geriledi. Öte yandan, TL likidite sıkışıklığı sonucu 2 yıllık tahvil 

faizinin %28’e yükseldiğini gördük.  

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın saat 16:00’da 

düzenleyeceği ve geniş katılımın olması beklenen telekonferansın 

yatırımcıların takip edeceği en önemli konu olduğunu 

düşünüyoruz. Öte yandan, dün açıklanan BDDK kararları yanı sıra, 

yine dün akşamüstü açıklanan Katar’ın 15 milyar ABD doları 

tutarında Türkiye’ye yatırım haberinin bu sabah Türk lirası 

üzerinde olumlu etkisi oldu. Dün yaşanan sert satışların ardından 

bugün Borsa İstanbul’da %1’in üzerinde değer artışı ile başlangıç 

olmasını bekliyoruz. 

Teknik olarak baktığımızda, 95.000/95.350’de bulunan ana direnç 

seviyesini bir kere daha test ettik ve yine 88.000’de bulunan dip 

noktasına yöneldik. Düşen trend kanalını zorladık ama geçemedik. 

95.000/96.150 direnç bölgesi geçilmediği sürece düşen trend 

kanalı içerisinde satış baskısı devam edebilir. MACD’nin pozitif 

bölgeye geçmek üzereyken ortalamasını aşağı yönde kırması, 

momentum ve RSI görülen zayıflıklar ilerleyen günlerde 88.000 

üzerinde baskının artmasına neden olabilir. Dünkü satış baskısı 

sonrasında 92.500’e doğru bir tepki gerçekleşmesini bekliyoruz 

ama yukarı yönde tepkide satışla karşılanabilir.                                        

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ BDDK swap işlemleri ile ilgili düzenlemede değişikliğe gitti. 

▪ Konut satışları Temmuz ayında toplam 123.878 adet olurken, 

aylık bazda %4, yıllık bazda ise %7 artış kaydetti.  

▪ Bugün Haziran Sanayi Üretimi, haftalık yabancı portföy 

hareketleri ve haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak. 

Şirket Haberleri 

▪ AKENR, AGHOL, BRYAT, CUSAN, GENTS, IZMDC, NETAS, 

OZKGY, TRCAS - 2Ç18 mali tablolarını açıkladı. 

▪ DOAS, EREGL – Bugün 2Ç18 mali tablolarını açıklayacak. 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Ağustos    Haziran Sanayi Üretimi

                       Haziran Konut Fiyat Endeksi

                       Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (3 - 10 Ağu)

                       Haftalık Para &  Banka İstatistikleri (3 - 10 Ağu)

17 Ağustos    S&P'nin Türkiye Değerlendirmesi

                       Ağustos Tüketici Güven Endeksi

                       TCMB Ağustos Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 90,263 -%3.4 -%6.9

BIST-30 111,449 -%3.3 -%6.8

Banka 97,113 -%4.1 -%18.0

Sanayi 120,976 -%2.7 -%1.3

Hizmet 64,038 -%5.4 -%10.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19.25 19.25 19.25

AOFM 17.92 17.91 17.75

2 yıllık bono faizi 28.27 26.75 22.42

10 yıllık bono faizi 21.46 21.37 19.07

Kur

USD/TL 6.14 %16.2 %26.7

EUR/TL 6.95 %13.5 %23.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.54 %14.8 %25.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 118 148 151

Ortalama işlem hacmi * 1.87 2.15 1.98

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.5x 5.8x

PD/DD 1.36x 0.97x 0.86x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.43x 0.38x

FD/Satışlar 1.43x 1.09x 0.96x

FD/FAVÖK 7.8x 6.6x 5.8x

Kar büyümesi %49.2 %10.1 %13.2

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.1 %14.4

Temettü verimi %2.7 %4.8 %5.6

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ağustos 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

BDDK swap işlemleri ile ilgili düzenlemede değişikliğe gitti  

BDDK'dan dün yapılan açıklamada, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir 

bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde 

spotta yurt içi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu 

mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamının bankaların 

en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının %25'ini geçemeyeceği kaydedildi. 

• Böylelikle 13 Ağustos Pazartesi günü bankaların özkaynaklarının %50'si ile 

sınırlanan swap işlemleri, dünkü kararla daha da sıkılaştırılmış oldu.  

• BDDK’nın açıklamasının ardından USDTRY 6,35’li seviyelerden düşüşe 

geçerek 6 seviyesi altını test etti. 

Temmuz ayında toplam 123.878 adet konut satışı gerçekleşti 

Konut satışları Temmuz ayında toplam 123.878 adet olurken, Haziran ayına  göre %4, 

bir önceki yılın aynı ayına göre ise %7 artış kaydetti.   

• İpotekli satışlar 30.405 adet olurken aylık bazda %36, yıllık bazda ise %21’lik 

önemli bir düşüşü işaret etti. İpotekli satışlarda görülen bu düşüte konut 

kredi faizlerindeki yükselişin önemli rol oynadığını belirtebiliriz.  Konut kredi 

faizi Temmuz ayında ortalama yıllık %16,88 olarak gerçekleşirken, %13,10 

Haziran ayı ortalamasına göre hızlı bir yükseliş kaydetti.  

• Yabancılara Temmuz ayında 2.858 adet konut satışı gerçekleştirildi.  

12 aylık toplam konut satışlarına baktığımızda, konut satışlarının Haziran ayına göre 

%0,57 oranında sınırlı bir yükseliş gösterdiği dikkat çekiyor. Bu cephede, Mayıs 

ayında Ocak 2018’den bu yana ilk defa yükseliş kaydedilmişti. Söz konusu yükseliş 

Haziran ve Temmuz aylarında da devam etti. 

Bugün Haziran Sanayi Üretimi, haftalık yabancı portföy 

hareketleri ve haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak 

Bugün saat 10:00’da Haziran ayı Sanayi Üretimi açıklanacak.  

• Haziran ayı göstergelerine baktığımızda; öncü dış ticaret verilerine göre ara malı 

ithalatında (altın ve enerji harici, euro bazında) yıllık bazda geçmiş aylara göre 

çok daha sınırlı artış olduğu görülüyor. Diğer taraftan PMI verilerinde Mayıs ve 

Haziran aylarında 46’lı seviyelerde zayıf bir görünüm oluşmuştu. 

Saat 14:30’da ise 3 – 10 Ağustos haftasına ilişkin haftalık yabanı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri açıklanacak. 

• Yılbaşından bu yana hisse senedi piyasasında net 1,35 milyar dolar yabancı 

portföy çıkışı, bono piyasasında (repo işlemleri hariç) ise 424 milyon dolar net 

yabancı girişi görüldü. Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı ise 

gerilemeye devam ederek %17,1’den %16,7’e indi -  verinin yayınlanmaya 

başladığı tarihten bu yana en düşük seviye. 

• TCMB brüt döviz rezervleri: 78,3 milyar dolar (27 Temmuz). Bankalardaki toplam 

YP mevduatlar: 196,5 milyar dolar (27 Temmuz) – 20-27 Temmuz haftasında yurt 

içi yerleşiklerin döviz pozisyonlarında 0,8 milyar dolar artış görüldü.   
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Şirket Haberleri 

Ak Enerji - 2Ç18 sonuçlarını 447.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -

359.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 

de, 22.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 436 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %6 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa 

beklentisi olan 449 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç18'de 68 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 büyüme gösterdi. 

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 70 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 502 baz puan artarak %15.6 oldu. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 yükselerek 3,858 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net borç/özsermaye rasyosu 3,2x, net borç/FAVÖK rasyosu 16.4x olarak 

kaydedildi. 

Anadolu Grubu Holding - 2Ç18 sonuçlarını 273.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket 

geçen yılın aynı döneminde de, 46 milyon TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri ile birlikte 

operasyonel kârlılıkta da yıllık bazda yüksek-yirmili artışlarına rağmen net karlılık, yabancı 

para borçlardan kaynaklanan nakit olmayan kur farkı giderlerinden olumsuz 

etkilenmektedir. Karşılaştırılabilir olması maksadıyla Bira Grubu 2017 rakamları ABI Rusya 

ve ABI Ukrayna'nın etkisini 1 Nisan itibariyle içerecek şekilde proforma bazda 

hazırlanmıştır. Net satışlar 11,056 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %20 yükseldi. Şirket, 2Ç18'de 1,360 milyon TL FAVÖK açıkladı ve 

bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 yükseldi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 100 baz puan iyileşerek %12.3 oldu. Şirketin 

konsolide net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 yükselerek 10,962 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Holding seviyesindeki net borç 229 milyon Avro olup, net borç/FAVÖK 

rasyosu 3.5x olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, iş modeli sonucu diğer segmentlere 

göre göreceli olarak yüksek borçluluğa sahip olan otomotiv segmenti hariç tutularak 

hesaplandığında proforma konsolide net borç/FAVÖK rasyosu 2,7x seviyesindedir. 

Anadolu Grubu Holding, dünkü kapanış fiyatı olan 18 TL’ye göre %42 net aktif iskontosu 

ile işlem görmektedir. 

Borusan Yat. Paz. - 2Ç18 sonuçlarını 33.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %74 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %93 arttı. 

Çuhadaroğlu Metal - 2Ç18 sonuçlarını 1.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 2.8 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 62 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 düştü. Şirket, 2Ç18’de FAVÖK 

seviyesinde 2 milyon TL zarar açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 

TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 977 baz puan azalarak -%3.5 

oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %46 yükselerek 09 milyon TL olarak 

gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 43.4 F/K çarpanından ve 36.0 FD/FAVÖK 

çarpanından işlem görmektedir. 

Doğuş Otomotiv - Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisine göre, şirketin 

net satışları, yıllık bazda %6 artış kaydederek 3,333 milyon TL, FAVÖK’ün, yıllık bazda %33 

artış kaydederek 155 milyon TL olması beklenmekte olup, şirketin 2Ç18 net karının ise, 

yıllık bazda %48 artış kaydederek, 61 milyon TL olması beklenmektedir.  
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Eregli Demir Çelik- Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisine göre, 

şirketin net satışları, yıllık bazda %33 artış kaydederek 6,239 milyon TL, FAVÖK’ün, yıllık 

bazda %61 artış kaydederek 1,943 milyon TL olması beklenmekte olup, şirketin 2Ç18 net 

karının ise, yıllık bazda %61 artış kaydederek, 1,406 milyon TL olması beklenmektedir. 

Ereğli Demir Çelik’in güçlü faaliyet performansının ve kar büyümesinin altında yatan 

sebepler yüksek seyreden çelik fiyatları sonucu, çelik spreadlerindeki güçlü seyir ve Türk 

lirasındaki değer kaybı olduğunu düşünüyoruz. 

Gentaş - 2Ç18 sonuçlarını 13.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %37 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %18 azaldı. Net satışlar 117 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 yükseldi. 

Şirket, 2Ç18'de 28 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %161 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1040 

baz puan artarak %23.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %17 yükselerek 

42 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.4 F/K çarpanından 

ve 5.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

İzmir Demir Çelik - 2Ç18 sonuçlarını 161.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 49.2 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 1,026 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 büyüdü. Şirket, 2Ç18'de 85 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %113 

büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 273 baz puan 

artarak %8.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %83 büyüyerek 1,539 milyon 

TL olarak gerçekleşti.  

Netaş - 2Ç18 sonuçlarını 20.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 6.6 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 219 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 geriledi. Şirket, 2Ç18'de 1 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %97 gerileme 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 581 baz puan azalarak 

%0.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %43 büyüyerek 406 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 832 milyon TL (2Ç17: 580 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %80.2 (2Ç17: %57.4) olarak 

kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 23.9 F/K çarpanından ve 11.8 FD/FAVÖK 

çarpanından işlem görmektedir.   

Özak GYO. - 2Ç18 sonuçlarını 24.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %742 arttı. Şirket, 1Ç18'da 23.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net 

satışlar 53 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %59 

büyüdü. Şirket, 2Ç18'de 17 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %83 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 436 baz puan artarak %32.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %3 büyüyerek 442 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Turcas - 2Ç18 sonuçlarını 4 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 18 milyon TL net zarar açıklamıştı. Turcas Kuyucak jeotermal santralinin 

katkısı ile Turcas’ın FAVÖK’ü 7 milyon TL olarak açıklandı ve 2Ç17’de bu değer 4 milyon 

TL zarar idi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %43 büyüyerek 406 milyon TL 

olarak gerçekleşti.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türk lirasının dolar karşısındaki kayıplılarını telafi etmeye devam ettiğini görüyoruz. 

BDDK’nın dün swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değişikliğine gitmesinin 

ardından TL dolar karşısındaki değer kazanımını hızlandırırken, USDTRY paritesi ise 6,35’li 

seviyelerden düşüşe geçerek 5,88’li seviyelere kadar geriledi. USDTRY paritesi bu sabah 

saatleri itibariyle 5,96’lı seviyelerde hareket ediyor. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde genel olarak pozitif bir seyrin olduğunu, ancak Türk lirasının 

dolar karşısında yaklaşık %0,7’lik kayıpla en fazla değer kaybeden gelişen ülke para 

birimi konumunda bulunduğunu görüyoruz. Dolar endeksi ise 96,50 seviyesi civarındaki 

seyrini sürdürerek (Haziran 2017’den bu yana en yüksek seviye) güçlü görünümünü 

korumakta. Bu noktada, kurdaki mevcut görünüme baktığımızda, USDTRY paritesindeki 

mevcut geri çekilmenin, Mart ayından bu yana görülen yükseliş hareketinin teknik bir 

düzeltmesi olarak sınırlı kalabileceği görüşündeyiz. Aşağıdaki grafik üzerinden de 

görülebileceği üzere USDTRY paritesi, Fibonacci’nin %38,2 düzeltme çizgisine (kadar 

gerilemiş durumda. Bu noktada, Fibanacci %38,2 düzeltme çizgisinin (5,80 seviyesi civarı) 

destek görevi görebileceğini ve kurun bu seviye altına inmekte zorlanabileceğini 

düşünüyoruz. Gerek TL varlıklarına yönelik negatif risk algısının devam ediyor olması, 

gerekse de ABD – Türkiye ilişkilerinin düzeleceğine yönelik olumlu bir veri akışının henüz 

piyasalarda yer almıyor olması ile birlikte kurun kısa vadede 6 seviyesi altına kalıcı 

olmayacağını ve yeniden 6 seviyesi üzerine yerleşebileceğini düşünüyoruz. USDTRY 

paritesi bu sabah saatleri itibariyle 5,9668 seviyesinden işlem görüyor. Kurun rekor 

seviyelerde seyrediyor olması nedeniyle düşüş hareketlerinde destek görevi görebilecek 

ya da yükseliş hareketlerinde sınırlayıcı rol üstlenebilecek güçlü bir destek / direnç 

seviyemiz bulunmamakta. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ağustos 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

EUR/USD 

Dolar endeksinin 96,50 seviyesi civarında istikrar kazanarak yükseliş hareketine ara 

vermiş olması ile birlikte EURUSD paritesinin de yönünü yukarı çevirdiği görülüyor. Dün 

1,13 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran EURUSD paritesi, öğleden sonra yönünü yukarı 

çevirerek kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 1,1350 seviyesi üzerine yükselmeyi başlardı. 

Paritenin bu sabah saatleri itibariyle 1,1380’li seviyelerde hareket ettiğini görüyoruz. 

Paritenin bugün içerisinde yükseliş çabasını sürdürmesini ve 1,14 seviyesi üzerini hedef 

almasını beklemekteyiz. Kısa vadede 1,14 – 1,1480 seviyeleri arasında bir seyir görmeyi 

bekliyoruz. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1383 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1377 seviyesi 

destek, 1,1406 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1406 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1445, 1,1377 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1330. 

 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Altın, emtia fiyatlarında güçlü dolar ile tetiklenen genel düşüşün etkisiyle 1160,30 

seviyesine kadar gerileyerek Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyesine indi. Bu sabah 

saatleri itibariyle ise altın fiyatlarının kayıplarının bir kısmını geri almış olduğu ve 1170 

seviyesi üzerine çıktığı görülüyor. Dolar endeksinin 96,50 seviyesi civarında istikrar 

kazanarak yükseliş hareketine ara vermiş olması ile birlikte altın fiyatları 1175 seviyesi 

civarında dalgalanmakta. Bu noktada altın fiyatlarının bugün içerisinde 1170 – 1185 

seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1174,65 seviyesinden işlem görmekte olan 

altın fiyatlarında 1174,55 seviyesi destek, 1177,69 seviyesi ise direnç konumunda. 1177,69 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1180, 1174,55 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1171,74. 

 

 

XAUUSD (Haftalık, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,818 -%0.8 -%1.4 %0.7 %3.2 %5.4

DAX 12,163 -%1.6 -%3.7 -%3.2 -%2.3 -%5.8

FTSE 7,498 -%1.5 -%3.6 -%1.3 %2.8 -%2.5

Nikkei 22,204 -%0.2 -%2.0 -%2.0 %2.0 -%2.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 90,263 -%3.4 -%6.9 %0.6 -%22.5 -%21.7

Çin 2,723 -%0.4 -%2.9 -%3.6 -%15.2 -%18.0

Hindistan 37,852 %0.0 -%0.1 %3.5 %10.3 %11.1

Endonezya 5,817 -%0.5 -%4.6 -%2.0 -%12.2 -%9.0

Rusya 2,267 -%0.7 -%1.1 -%2.9 %0.5 %7.5

Brezilya 77,078 -%1.9 -%2.6 %0.6 -%8.8 %0.9

Meksika 48,557 -%1.1 -%2.7 %0.2 -%0.7 -%1.6

Güney Afrika 55,646 -%3.4 -%3.6 %0.4 -%5.9 -%6.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 %10.0 %34.9 %20.2 -%23.5 %32.6

EM VIX 23 %26.1 %34.9 %32.3 -%3.7 %42.3

MOVE 52 %3.4 %10.0 %6.7 -%22.7 %10.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.9466 -%6.4 %12.6 %22.9 %58.0 %56.6

Brezilya 3.9047 %1.0 %3.5 %1.4 %20.8 %18.0

Güney Afrika 14.5657 %2.2 %8.6 %9.7 %25.3 %17.6

Çin 6.9348 %0.7 %1.5 %3.6 a.d. %6.6

Hindistan 69.8963 -%0.1 %1.8 %2.0 %9.1 %9.4

Endonezya 14600 %0.1 %1.1 %1.5 %7.7 %7.6

CDS *

Türkiye 512.3 -0.5 157.6 30.4 79.2 9.7

Brezilya 244.1 4.1 21.1 -25.7 33.7 40.1

Güney Afrika 219.8 14.4 18.5 4.1 19.8 22.0

Endonezya 123.8 -0.2 12.4 -8.7 29.0 26.3

Rusya 164.8 5.8 12.5 21.9 20.6 22.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %21.5 0.1 2.4 3.3 9.4 9.8

Brezilya %11.6 -0.1 0.2 0.2 1.7 a.d.

Hindistan %7.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5

Endonezya %8.0 0.0 0.3 0.5 1.6 1.7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8.7 0.03 1.26 1.55 2.95 a.d.

Brezilya %5.7 -0.02 0.12 0.06 0.77 1.11

Güney Afrika %5.2 0.00 0.00 -0.01 0.38 0.65

Endonezya %4.4 0.00 0.05 0.09 0.30 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 70.76 -%2.3 -%2.1 -%6.1 %10.0 %5.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 65.01 -%3.0 -%2.9 -%8.4 %6.0 %7.6

Altın - USD / oz 1177.5 -%1.3 -%2.9 -%5.1 -%12.9 -%10.1

Gümüş - USD / t oz. 14.454 -%4.0 -%6.3 -%8.2 -%13.9 -%15.7

Commodity Bureau Index 418.03 -%0.2 -%1.8 -%3.9 -%5.2 -%3.3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 

 

 

 


