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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu  

BIST-100 endeksi Cuma gününü %1,5’lik yükselişle 1.291 

seviyesinden tamamladı. Endeksteki yükselişin genele yayıldığı 

gözlemlendi.  

Cuma günü gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir 

hakimken, Türk lirasındaki olumlu ayrışmanın sürdüğü ve TL’nin en iyi 

performans gösteren para birimleri arasında yer almaya devam ettiği 

takip edildi. Bununla birlikte USDTRY paritesi 7,61 seviyesi altını test 

ederek düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 402,8 

baz puana gerilerken, AOFM ise %14,56’ya yükseldi. Piyasalardaki 

mevcut görünüme baktığımızda, bu sabah saatlerinde Asya piyasaları 

ve ABD endeks vadelilerinde alıcılı bir seyrin olduğunu görmekteyiz.   

Bugün yurt içi piyasalarda Ekim Konut Satış verileri ve Ekim Merkezi 

Yönetim Bütçe verileri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD Kasım Ayı 

New York Empire State İmalat Endeksi verisi ve Avrupa Merkez 

Bankası Başkanı Lagarde'ın Konuşması takip edilecek.  

BİST-100’deki teknik görünüme baktığımızda, Cuma günkü 

beklentimizde “1267 destek olmak üzere 1300-1315 seviyesinin 

hedeflenmesini bekliyoruz. 1267 desteği kırılırsa 1255.50 üzerinde 

yatay trend etkili olabilir.1255.50 stop seviyesi olarak takip edebiliriz.” 

demiştik. Cuma günüde seans içi yükselen kanal üzerinde tutunduk. 

Bugün de 1287 desteğinin üzerinde başlamasını 1305 zirvesini 

zorlamasını bekliyoruz. Yükselen kanal direncimiz 1335’den 

yükseliyor. 1287 kanal desteği üzerinde kaldığımız sürece hedefimiz 

yükselen kanal direnci olacaktır. 1287 desteği kırılırsa 1255.5 kadar 

bir düzeltme bekleyebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

16 – 20 Kasım haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte 

bulabilirsiniz. 

▪ Saat 10:00’da Ekim Konut Satış verileri açıklanacak.  

▪ Saat 11:00’da Ekim Merkezi Yönetim Bütçe verileri açıklanacak. 

▪ TCMB Kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. 

▪ Arındırılmış sanayi üretimindeki aylık artış beşinci ayına taşındı. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ AYEN - Çaypınar RES’in ticari işletmeye açılması 

▪ DARDL – Pazar değişikliği müracaatı hk. 

▪ ENJSA – EPDK’nın 4. Tarife dönemi reel makul getiri oranı ve 

yatırım itfa süresi kararı hakkında 

▪ FONET - Batman İl Saglık Müd. tarafından yapılan ihale hk. 

▪ GLYHO - Valencia Kruvaziyer Limanı hk. 

▪ SNGYO - GYO kuruluşu hk. 

▪ VESTL - Iberdrola S.A. ile imzalanan anlaşma hk. 

▪  

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Kasım   Ekim Konut Satış verileri

                  Ekim Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmeleri  

17 Kasım   Eylül Kısa vadeli dış borç stoku verileri

                  Eylül Konut Fiyat Endeksi

19 Kasım   Haftalık yabancı portföy hareketleri (6 - 13 Kasım)

                  Haftalık para ve banka istatistikleri (6 - 13 Kasım)

                  Para Politikası Kurulu Toplantısı

20 Kasım   Kasım Tüketici Güven Endeksi  

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.291 %1,5 %8,3

BIST-30 1.443 %1,2 %10,8

Banka 1.451 %2,0 %22,6

Sanayi 1.926 %1,9 %3,6

Hizmet 1.103 %1,2 %3,1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 11,75 11,75 11,75

AOFM 14,56 14,12 12,03

2 yıllık bono faizi 13,93 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 12,39 14,17 13,54

Kur

USD/TL 7,63 -%9,8 -%3,1

EUR/TL 9,02 -%10,1 -%2,9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,32 -%10,0 -%3,0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 207 177 192

Ortalama işlem hacmi * 6,57 5,48 4,46

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

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

PD/DD 1,00x 0,97x 0,87x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,51x 0,45x

FD/Satışlar 0,87x 1,18x 0,96x

FD/FAVÖK 5,9x 7,8x 5,9x

Kar büyümesi -%9,0 -%12,1 %70,0

Özsermaye karlılığı %12,0 %10,2 %14,0

Temettü verimi %3,3 %2,4 %4,0

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_16_-_20_Kasim.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Kasım 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

16 – 20 Kasım haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz 

Saat 10:00’da Ekim Konut Satış verileri açıklanacak 

Konut satışları Eylül ayında toplam 136.744 adet olurken; aylık bazda %20, yıllık bazda 

ise %7 düşüş kaydetti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam 146.903 adet konut 

satılmıştı. İpotekli konut satışları Eylül ayında 35.576 adet ile aylık bazda %53, yıllık 

bazda ise %38’lik bir daralmayı işaret etti. İpotekli konut satışlarında görülen düşüşte, 

Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine ve Ağustos 2020’ye göre artış kaydeden 

konut kredi faizi etkili oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde (Eylül 2019) aylık ortalama 

%12,98 olan konut kredi faizi Eylül 2020’de ortalama %14,15 oldu. Konut kredi faizi 

Ağustos ayında ise ortalama %11,08 seviyesindeydi. 

• Diğer konutlarda ise Eylül ayında aylık bazda %7, yıllık bazda ise %14’lük bir 

yükseliş kaydedildi. Yabancılara toplam 5.269 adet konut satışı gerçekleştirildi.  

• 12 aylık toplam konut satışları Eylül ayında aylık bazda %0,6 düşüş 

kaydederken, yıllık bazdaki yükseliş ise %38,2’den %35,1’e geriledi. 

Saat 11:00’da Ekim Merkezi Yönetim Bütçe verileri açıklanacak 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ay başında Ekim ayı nakit bütçe verilerini açıklamıştı. Buna 

göre nakit bütçenin 6,7 milyar TL açık verdiği, diğer taraftan faiz dışı dengenin 4,4 

milyar TL fazla kaydettiği takip edildi. Geçen yılın aynı ayında vergi kayması nedeniyle 

12 milyar TL’ye yakın aylık bütçe açığı kaydedilmişti. Dolayısıyla 12 aylık açığın 176,4 

milyar TL’ye (GSYİH’nın %3,7’si) gerilediği görüldü. Nakit bütçe verileri merkezi bütçe 

verileri için öncü niteliğinde. 

TCMB Kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı 

TCMB Kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2020 yılsonu TÜFE 

tahminleri %11,76 sevyesinden %12,47’ye yükseldi, Yıl içerisinde yılsonu tahminleri 

pandemi nedeniyle %9,38 seviyelerine kadar gerilerken, ancak gelinen noktada kurdaki 

değer kaybının yanısıması olarak %12,5 seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Orta vadeli 

enflasyon bekleyilerinde de kötüleşmenin devam ettiği görüldü. Buna göre 12 aylık ve 

24 aylık ileriye yönelik enflasyon bekleyişleri sırasıyla %10,77 ve %9,2 seviyelerine 

yükseliş gösterdi. Anket sonuçları bu hafta gerçekleştirilecek PPK toplantı kararına 

ilişkin de beklentileri yansıttı. Buna göre medyan beklentinin 425 baz puan kadar faiz 

artırımı yönünde olduğu görülüyor. Katılımcılar 3,6 ve 12 aylık ileriye yönelik politika 

faizinin ise sırasıyla %14,93, %13,98 ve %12,29 olmasını bekliyorlar. 

• Piyasalarda kritik 19 Kasım PPK toplantısı öncesinde güçlü bir faiz artırımı 

fiyatlaması yaşanıyor. Kurum tahminimiz 19 Kasım’da gerçekleştirilecek olan 

toplantıda politika faizinde (bir hafta vadeli repo faizi) 475 baz puan artış yönünde. 

Bu durumda %10,25 olan politika faizinin %15’e yükseltilmesini bekliyoruz. Bunun 

yanı sıra bir önceki PPK toplantısında operasyonel çerçevede yapılan değişikliğin 

geri alınmasını, böylece O/N borç verme GLP arasındaki farkın 150 baz puana 

çekileceğini tahmin ediyoruz. Beklentimiz dahilinde bir gerçekleşme durumunda 

ana fonlama kanalının tekrar bir hafta vadeli repo faizi (politika faizi) olmasını 

bekliyoruz. Ancak gecelik borç vermenin de kullanılabileceği bir esnekliğin devam 

ettirilmek istenebileceğini düşünüyoruz. Rapor için tıklayınız.  

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_16_-_20_Kasim.pdf
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_toplanti_karari_oncesi_-_Kasim_2020.pdf
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Arındırılmış sanayi üretimindeki aylık artış beşinci ayına taşındı 

Eylül düzeltilmemiş sanayi üretimi %11,2 oranında yıllık artış ile, %10,9 olan medyan 

tahmine yakın bir gerçekleşme kaydetti.  Eylül 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre 

daha fazla çalışma günü olması dolayısıyla takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 

%8,1 oranında artış kaydetti. (Medyan tahmin %7,5) Mevsim ve takvim etkisinden 

arındırılmış sanayi üretimi ise üst üste beşinci ayında da pozitif bir büyüme 

kaydederken, Eylül ayında aylık %1,7 oranında bir artış gösterdi. Ağustos ve Eylül 

aylarında PMI verilerindeki gerilemeye rağmen artış devam ettiği dikkat çekti. 

• 3Ç20 sanayi üretimi ortalama artışının yıllık %8,9 oranında güçlü bir seviyeyi 

işaret ettiği izlendi. Söz konusu artış aynı çeyrekte GSYİH artışının %6-6,5 

civarında bir yerde olabileceğini işaret ediyor. 3Ç20 GSYİH verileri 30 Kasım’da 

açıklanacak. 3Ç20’de beklenenden daha iyi bir büyüme performansı ve güçlü 

aktivitenin öncü göstergeler tarafından ima edildiği üzere 4Ç20’de de devam 

etmesi (finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen) dolayısıyla, GSYİH yıllık 

büyümesinin 2020 yılını hafif bir büyümeyle kapatacağını düşünüyoruz. (Kurum 

tahminimiz ise%1 oranında bir daralma yönündeydi). Ancak artan faiz 

oranlarının büyüme üzerindeki etkisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde 

görülebileceğini, dolayısıyla %5 olan 2021 büyüme tahminimiz üzerinde 

önemli oranda aşağı yönlü riskler oluşturduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan 

son dönemde ekonomi politikalarında normalleşmeye doğru hızlı dönüşün 

finansal koşullar üzerindeki baskıyı azaltabileceğini de belirtmek gerekir. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri  

Ayen Enerji – Şirketin %100 oranında hissedarı bulunduğu bağlı ortaklığı Ayen Ostim 

Enerji Üretim A.Ş. tarafından,  Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis edilmekte 

olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim 

kapasiteli Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesinin 29/10/2020 

tarihinde devreye alınan iki ünitesinden sonra, bu defa da 2 (iki) adet, 

2*(3,6MWm/3,429MWe) gücündeki T4 ve T5 no'lu Rüzgar Türbini ve Generator Grupları 

Üniteleri'nin geçici kabulü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 14/11/2020 

tarihinde yapılmış olup; Ticari İşletmeye alınmış ve elektrik enerjisi 

üretimine başlanmıştır. Kalan 3 ünitenin devreye alınması için çalışmalar devam 

etmektedir.  

Dardanel Gıda – Şirketten gelen açıklamada, en son düzenlenen 30 Eylül 2020 mali 

tabloları ile pay senetlerimizin BİST Yıldız  Pazarında  işlem görmesi  için gerekli 

tüm şartları sağladığı bildirilmiş olup, BİST Kotasyon Yönergesi düzenlemesine göre 

aranan karlılık  şartının 2020 yıl sonu mali tablolarında yerine getirilmesi 

gerektiğinden  bu şartı sağlayan 2020 yıl sonu mali tabloları verilmesi ile beraber pazar 

değişikliği için  Borsa İstanbul’a müracaat edileceği açıklandı. 

Enerjisa - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik dağıtım şirketleri için dördüncü 

tarife döneminde (2021-2025) düzenlemeye tabi varlık tabanına uygulanacak reel 

makul getiri oranı (RMGO) ile yatırım harcamaları itfa süresini açıklamıştır. Açıklanan 

karara göre vergi öncesi RMGO değeri %13,11 (2018-2020: %14,60) ve yatırım 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Sanayi_uretimi__Eylul_2020.pdf
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harcamaları itfa süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir (önceki:10 yıl).  Şirket, 

karşılaştırılabilirlik amacıyla hesapladığı yıl ortasına düzeltilmiş RMGO değeri ise 

%12,30'a denk düşmektedir (2018-2020: %13,61). 

Fonet - Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 23.10.2020 tarihinde 

duyurusunu yaptığı "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" 

ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Fonet kazandı. İhale bedeli 5.075.193,00 TL'dir. 

Global Yatırım Holding - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc 

("GPH"), ortağı Balearia Group'un ("Balearia") Valencia Limanı'nın kruvaziyer liman ve 

feribot operasyonlarına ilişkin 35 yıl süre ile (15 yıl ilave uzatma hakkı ile) işletilmesine 

yönelik bir imtiyaz sözleşmesine hak kazandığını bildirdi. İmtiyaz sözleşmesi uyarınca 

GPH, imtiyaz süresi boyunca Valencia Kruvaziyer Limanı'nı işletecektir. Tüm taraflar söz 

konusu anlaşmayı tamamlamak için birlikte çalışacak olup, zamanlamaya ve nihai 

koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla 

birlikte, imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının 2021'in ilk çeyreğinde 

gerçekleşmesi beklenmektedir. 

İmtiyaz sözleşmesi uyarınca; Balearia, liman altyapısına iki yeni son teknoloji 

akıllı terminalin yanı sıra feribot iskeleleri, otopark ve ticari alanlara yönelik 37 milyon 

ABD Doları'na kadar yatırım yapmayı planlamaktadır. Planlanan iki yıllık yatırım 

aşaması, imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının hedeflendiği 2021'in ilk 

çeyreğinde başlaması öngörülmektedir. Yeni terminallerde, elektrik ihtiyacının 

tamamını kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, rüzgar, yenilenebilir hidrojen 

ve biyoyakıt) üreterek yolcu taşımacılığı alanında sürdürülebilirlik için yeni bir kriter 

oluşturması, ayrıca tüm atıkların geri dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 

Valenciya Kruvaziyer Limanı 2019 yılında 203 kruvaziyer seferi ile yaklaşık 435.00 

kruvaziyer yolcusu ağırlamıştur. Covid-19 öncesi 2020 yılında 500.000'den fazla 

kruvaziyer yolcu öngörülmekteydi. 

Sinpaş GYO - Şirket Yönetim Kurulu, Şirket’in sahip olduğu Muğla İli, Marmaris İlçesi, 

İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii'nde yer alan 1598 ve 2918 no.lu parsellerden oluşan 

taşınmazların, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme 

Tebliği çerçevesinde kısmi bölünmesi suretiyle, paylarının tamamı Şirket’e ait olan yeni 

bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar verdi. 

Vestel Elektronik - 12.11.2020 tarihli basın açıklamasına istinaden, Vestel Elektronik 

Sanayi ve Ticaret AŞ (Vestel Elektronik), İspanyol enerji şirketi Iberdrola S.A.'nın 

(Iberdrola) uluslararası elektrikli araç şarj cihazları (EVC) projesi için açtığı ihaleyi 

kazanmış olup projenin 3 tedarikçisinden biri olmak üzere Iberdrola ile anlaşma 

imzaladı. Iberdrola'nın sürdürülebilir ulaşım planının bir parçası olarak hayata 

geçirilecek bu proje kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'da 150 bin adet 

elektrikli araç şarj istasyonu kurulması planlanmaktadır. Projenin toplam büyüklüğü 45 

milyon Avro civarındadır. Vestel Elektronik bu proje kapsamında 5 yıl içinde 

Iberdrola'nın başta İspanya, İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli 

bölgelerinde kuracağı elektrikli araç şarj istasyonları için 50.000 adet EVC04 EV şarj 

cihazı sağlamayı planlamaktadır. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Kasım 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

Teknik Analiz  

USD/TL 

Dün gelişen ülke para birimlerinde satış ağırlık bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar 

karşısında yaklaşık %1,5’lik primle olumlu ayrıştığı ve en iyi performans gösteren 

gelişen ülke para birimi konumunda olduğu görüldü. Bununla birlikte 7,6617 seviyesine 

kadar gerileyen USDTRY paritesi günü düşüşle tamamladı.  Türkiye 5 yıllık CDS primi 

405,4 baz puan olurken, AOFM ise %14,46’ya yükseldi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,71 seviyesinden işlem görüyor. Kurda aşağı 

yönlü hareketin sürmesi durumunda kurda 7,65 desteğini yakından takip edeceğiz. 

Kurun bu destek seviyesini aşağı yönlü kırmayı başarması durumunda 7,55 ve 7,50 

destekleri ön plana çıkabilir. Kurun yeniden 7,80 seviyesi üzerine yükselmesi 

durumunda ise yukarıda 7,85 seviyesi takip edilecek.  

Bugün yurt içi piyasalarda Eylül Sanayi Üretimi verileri ve TCMB Kasım Beklenti Anketi 

açıklanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi 3Ç20 GSYİH Büyüme, ABD Ekim ayı ÜFE ve 

ABD Kasım Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

Dün gün içerisinde 92,75 – 93,15 bandında hareket eden dolar endeksi günü sınırlı bir 

düşüşle tamamladı. EURUSD paritesinin ise 1,1750 – 1,1825 bandındaki hareketinin 

ardından günü 1,18 seviyesi üzerinde tamamladığı takip edildi. Böylelikle parite son üç 

günlük düşüşün ardından dünü yükselişle kapattı. 

Bu sabah saatleri itibariyle 1,18 desteği üzerinde hareket etmekte olan EURUSD 

paritesinin, bu destek seviyesi üzerindeki hareketini koruması halinde yukarıda 1,1870 

direncini izliyor olacağız. Bu direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması, bir sonraki direnç 

seviyemiz olan 1,19 seviyesine varan yükselişler görmemize neden olabilir. Paritenin 

1,18 desteği üzerinde kalıcı olamaması ve bu seviye altına yeniden gerilemesi halinde 

ise aşağıda 1,1755 ve 1,1705 destekleri takip edilecek.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Euro Bölgesi 3Ç20 GSYİH Büyüme, ABD Ekim ayı ÜFE ve 

ABD Kasım Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) verileri izlenecek. 
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XAUUSD 

Koronavirüs aşısında ilişkin yaşanan olumlu gelişmelerin etkisi ile birlikte Pazartesi günü 

1960 seviyesi üzerinden 1850 seviyesine doğru sert bir düşüş kaydeden ons altında, Salı 

gününden bu yana 1850 – 1900 seviyeleri arasındaki bant hareketinin korunduğunu 

görüyoruz. Dün de 1850 – 1900 bandındaki hareketini sürdüren ons altın günlük bazda 

sınırlı bir yükseliş kaydetti. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1877 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme 

baktığımızda göstergelerin altında 1850 – 1900 seviyeleri arasındaki bant hareketinin 

devam edebileceğinin sinyalini verdiğini görüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 1850 

seviyesinin güçlü bir destek olduğunu görmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 

yükseliş eğiliminin hız kazanabilmesi açısından 1900 seviyesini takip edeceğiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Euro Bölgesi 3Ç20 GSYİH Büyüme, ABD Ekim ayı ÜFE ve 

ABD Kasım Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) verileri izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.585 %1,4 %2,2 %2,9 %25,2 %11,0

DAX 13.077 %0,2 %4,8 %1,3 %25,0 -%1,3

FTSE 6.316 -%0,4 %6,9 %6,7 %8,9 -%16,3

Nikkei 25.386 %1,9 %4,1 %10,5 %29,1 %9,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.291 %1,5 %8,3 %8,3 %29,4 %12,9

Çin 3.310 %1,0 -%0,9 %0,2 %16,5 %9,6

Hindistan 43.638 %0,4 %2,4 %9,1 %40,3 %5,8

Endonezya 5.461 %0,3 %2,2 %7,3 %21,5 -%13,1

Rusya 3.025 %0,0 %4,5 %8,1 %16,6 -%0,7

Brezilya 104.723 %2,2 %3,8 %6,5 %35,0 -%9,4

Meksika 40.792 %1,1 %5,9 %7,7 %14,3 -%6,3

Güney Afrika 57.183 %0,3 %1,4 %3,9 %15,2 %0,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 -%8,9 -%7,1 -%11,4 -%34,5 %67,6

EM VIX 22 -%12,7 -%8,6 -%1,9 -%38,6 %27,7

MOVE 43 -%2,8 %7,7 -%22,7 -%25,4 -%26,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,6553 -%0,5 -%10,1 -%3,3 %9,8 %28,6

Brezilya 5,4635 %0,1 %1,6 -%1,9 -%7,2 %35,6

Güney Afrika 15,5083 -%0,9 -%0,6 -%5,9 -%16,2 %10,8

Çin 6,6065 -%0,1 -%0,1 -%2,1 -%6,9 -%5,1

Hindistan 74,6087 -%0,1 %0,6 %1,7 -%1,1 %4,5

Endonezya 14170 %0,0 -%0,3 -%3,8 -%4,7 %2,2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,7 -0,1 0,2 -0,1 a.d. a.d.

Hindistan %5,9 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,7

Endonezya %6,3 0,0 0,0 -0,6 -1,6 -0,8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 -0,11 -1,24 -1,04 -2,26 -0,42

Brezilya %3,4 0,04 0,02 -0,15 -1,78 -0,33

Güney Afrika %4,6 0,01 -0,16 -0,52 -2,01 -0,24

Endonezya %1,9 -0,04 -0,10 -0,14 -1,15 -0,96

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 42,78 -%1,7 %8,4 %0,8 %46,6 -%35,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 40,13 -%2,4 %8,1 -%0,2 %58,7 -%34,3

Altın - USD / oz 1886,2 %0,7 -%3,4 -%0,1 %9,9 %23,8

Gümüş - USD / t oz. 24,775 %1,9 -%3,5 %2,7 %58,2 %38,2

Commodity Bureau Index 415,59 %0,2 %0,0 %1,2 %14,6 %3,5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

  

Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

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

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 46 46

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez 

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

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

 

 

 

 

 

 


