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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu  

BIST-100 endeksi geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününü %3,4’lik 

düşüşle 1.284 puandan tamamladı. Dün GOÜ para birimlerinde 

satıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının en iyi performans gösteren 

para birimleri arasında yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte dün 

7,74 – 7,87 bandında hareket eden USDTRY paritesi düşüşünü 

dördüncü güne taşıdı. Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında ve 

ABD endeks vadelilerinde ise alıcılı bir seyir olduğunu görmekteyiz.  

Bugün yurt içinde Kasım PMI verileri ve Kasım İTO enflasyon verileri 

açıklanacak. Yurt dışında ise Kasım ayına ilişkin açıklanacak olan 

İmalat PMI verileri (nihai – son okuma), Euro Bölgesi Kasım ayı TÜFE 

verileri ve ABD Kasım Ayı ISM İmalat Endeksi verisi izlenecek. Ayrıca, 

Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi sunumu ve Avrupa 

Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek.  

BİST-100’deki teknik görünüme baktığımızda, dünkü beklentimiz; 

“Momentumda yaşanan zayıflık sonrasında Cuma günkü düşüş 

sonrasında gelebilecek tepkilerde satış baskısı devam edebilir. 

1294’den başlayan bir yükselen trend var. 1350 direncinin 

korunacağını, 1325 üzerinde baskının artmasını bekliyoruz 1325 

kırılması 1294’e desteğine hareket başlatabilir.” demiştik. Satış 

baskısı günün tamamında hissedilirken, kapanışta gün içi en 

düşükten gerçekleşti. Bugün dünkü gün içi düşük kapanış 

sonrasında tepki alımı ile açılmasını bekliyoruz. 1289.5 üzerinde 

dengelenme 1300 direncine kadar bir tepki üretmemizi sağlar. 1300 

üzerine çıkarsak tepki alımları güçlenir. 1289.5 üzerinde yarın günlük 

kapanış gerçekleşmez yada dünden kalan satış baskısı devam ederse 

1252 seviyesine geri çekilme görebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Koronovirüs salgınına ilişkin yeni tedbirler açıklandı. 

▪ Saat 10:00’da Kasım PMI verileri açıklanacak. 

▪ Saat 11:00’da Kasım İTO enflasyon verileri açıklanacak. 

▪ 3Ç20 GSYİH yıllık %6,7 oranında yükseliş kaydetti. 

▪ TÜİK Ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. 

▪ Hazine 3 aylık (Aralık – Şubat) borçlanma programını açıkladı. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ Bankacılık Sektörü - BDDK Ekim ayı bankacılık verilerini 

açıkladı. 

▪ FONET- Batman İl Sağlık Müdürlüğü İle imzalanan sözleşme hk. 

▪ SAHOL – Orta vadeli beklentilerini açıkladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

1 Aralık      Kasım PMI verileri  

                   İTO Kasım enflasyon verileri 

3 Aralık      Kasım enflasyon verileri 

                   Haftalık yabancı portföy hareketleri (20 – 27 Kasım)

                   Haftalık para ve banka istatistikleri (20 – 27 Kasım)

4 Aralık      Moody’s Türkiye değerlendirmesi

                   Kasım Reel Efektif Kur Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1,284 -%3.4 -%2.3

BIST-30 1,422 -%3.7 -%2.6

Banka 1,407 -%4.6 -%2.6

Sanayi 1,975 -%3.8 -%2.1

Hizmet 1,097 -%1.5 -%0.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 16.50 15.00 11.75

AOFM 14.99 14.97 13.40

2 yıllık bono faizi 14.42 9.79 9.29

10 yıllık bono faizi 12.29 12.20 14.45

Kur

USD/TL 7.79 %0.4 -%6.2

EUR/TL 9.33 %1.2 -%3.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8.56 %0.8 -%5.0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 213 213 173

Ortalama işlem hacmi * 5.13 5.34 5.18

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8.9x 11.0x 6.3x

PD/DD 1.00x 0.94x 0.83x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.48x 0.41x

FD/Satışlar 0.87x 1.19x 0.97x

FD/FAVÖK 5.9x 7.7x 5.8x

Kar büyümesi -%9.0 -%8.9 %74.0

Özsermaye karlılığı %12.0 %10.8 %14.6

Temettü verimi %3.3 %2.3 %4.2

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  

Koronovirüs salgınına ilişkin yeni tedbirler açıklandı 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yeni 

kısıtlamalar açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına 

ilişkin, salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi 

amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmadığını belirtti. Bu çerçevede, hafta sonları 

cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek sokağa 

çıkma yasağı getirilirken, hafta içi her gün de gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel 

sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi 

genelgede yer alacak sektörlerin bu kısıtılamalarında dışında kalacağı belirtildi.   

Saat 10:00’da Kasım PMI verileri açıklanacak 

İSO/Markit PMI Ekim ayında 53,9 olarak açıklandı. Böylece bir önceki ayki 52,8 

seviyesine göre önemli bir yükseliş kaydetti. Ekim PMI verileri, ekonomik aktivitenin 

yılın son çeyreği itibariyle güçlü devam ettiğini işaret etti. Buna ek olarak pandemi 

öncesi seviyelerin de üzerinde bir performans gösterildiği izlendi.  Kasım ayına 

gelindiğinde arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Kasım’da 108,1 

seviyesinden 103,9 seviyesine keskin bir düşüş kaydetti. Mevsimsel etkilerden 

arındırılmış RKGE Kasım ayında 109,7’den 107,4’e geriledi. Bu çerçevede söz konusu 

gerilemenin PMI verilerinde de takip edilip edilmeyeceği izlenecek. 

Saat 11:00’da Kasım İTO enflasyon verileri açıklanacak 

Perşembe günü açıklanacak olan TÜİK enflasyon verileri öncesinde İstanbul’da özellikle 

işlememiş gıda fiyatlarında nasıl bir değişim olduğunu yakından takip edeceğiz. 

3Ç20 GSYİH yıllık %6,7 oranında yükseliş kaydetti 

3Ç20 GSYİH yıllık %6,7 oranında yükseliş kaydederken, kurum tahminimiz olan %5,3 ve 

medyan tahmin %5’in oldukça üzerinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış 

GSYİH ise bir önceki çeyreğe göre %15,6 oranında bir artış kaydetti ve böylece ikinci 

çeyrekte daralma (%10,8) tamamen geri alınırken, onun da üzerinde bir büyüme 

gerçekleştirilmiş oldu. Beklenenden çok daha iyi bir 3Ç20 GSYİH gerçekleşmesi 2020 

büyüme tahminlerini de yukarı çekecektir. Bu çerçevede %1’e yakın bir büyüme 

ihtimalinin ön plana çıktığını düşünüyoruz. Finansal koşullarda yaşanan sıkılaşmanın 

4Ç20’de ki etkilerinin nispeten şimdiye kadar sınırlı kaldığı görülüyor. Bu çerçevede 

1Ç21 üzerinde daha etkili olması beklenirken, %5 olan 2021 büyüme tahminimiz 

üzerinde önemli oranda aşağı yönlü riskler olduğu belirtilebilir. 

2Ç20 GSYİH büyüme verilerine harcamalar tarafından bakıldığında; 

• Özel tüketim tarafında, 3Ç20’de %8,8 oranında artış yaşanırken, GSYİH’ye  5 

yüzde puan katkıda bulunduğu takip edildi.  

• Kamu tüketiminin GSYİH üzerinde önemli bir etkisi görülmedi. 

• %22,5 oranında yıllık artış kaydeden yatırımların GSYİH’ya katkısı 4,9 yüzde 

puan (özel tüketim harcamaları katkısı kadar) gerçekleşti. Yatırımlar kaleminde 

artışın özellikle söz konusu çeyrekte ticari kredi faizlerindeki düşüş, yeni konut 

satışları ve ticari araç satışlarında yüksek performansın etkili olduğunu 

düşünüyoruz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Aralık 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

• Toplamda ise stoklar hariç bakıldığında iç talep 3Ç20’de GSYİH’ye 10 yüzde 

puan katkı sağladı.   

• Diğer taraftan net ihracat katkısının negatif yönde derinleştiği, 8,6 yüzde puan 

kadar GSYİH’yi aşağı çektiği görüldü. İhracatta %22,4 oranında yıllık gerilme, 

ithalatta ise %15,8 oranında artış takip edildi. 

Üretim tarafından baktığımızda; 

• İmalat sektörü %9,3 oranında yıllık büyüme kaydederek, büyümeye 1,3 yüzde 

puan kadar pozitif katkıda bulunduğu görülüyor. Tarım sektörünün %6,2 yıllık 

artış kaydederek büyümeye 0,7 yüzde puan katkı sağladığı görülüyor. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

TÜİK Ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı 

Buna göre Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 oranında artarak 

17,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat %8,5 oranında bir artışla 19,7 milyar 

dolar olarak gerçekleşti. Sonuç olarak, aylık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına 

göre %34,4 oranında artarak 1,76 milyar dolardan 2,4 milyar dolarak yükseldi. Yıllık dış 

ticaret açığı ise 46,3 milyar dolar’dan 46,8 milyar dolar’a yükseldi. Kötüleşmeye devam 

eden çekirdek denge ise (enerji ve altın hariç denge) Ekim ayında yıllık olarak 0,5 milyar 

dolar fazladan 0,7 milyar dolar açığa geriledi. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında çekirdek 

fazla 18 milyar dolar civarındaydı.  

• Dış ticaret verileri Ekim ayında da yıllık cari işlemler açığının devam edeceğini 

işaret ediyor.  Yıllık açığın Ekim ayında GSYİH’nin %4,3’üne (30 milyar dolar) 

yükselebileceğini tahmin ediyoruz. Yılsonuna kadar ise cari işlemler açığının 35 

milyar dolar’a yakınsayacağını ve yılı GSYİH’nin %4,8’i oranında bir seviyede 

bitireceğini tahmin ediyoruz.  

• Ekim ayı dış ticaret verileri sanayi üretimi tahminleri açısından da önemli bir 

ışık tutuyor. Ara malları ithalatı (enerji ve altın hariç, Euro bazında) Ekim ayında 

%1 oranında yıllık düşüş kaydetti. Ancak düşüşteki önemli etkenlerden biri 

geçen yılın Ekim ayına göre bir miktar daha az çalışma gününden kaynaklı 

olabileceğini düşünüyoruz.  Ay başında açıklanan İSO/Markit PMI verisi Ekim 

ayında yeniden 53,9 seviyesine yükselişi işaret ederken, mevsimsel etkilerden 

arındırılmış sanayi üretimi tarafında da pozitif bir resmi ima ediyor. 

Hazine 3 aylık (Aralık – Şubat) borçlanma programını açıkladı 

Daha önce açıklanan iç borçlanma stratejisine göre Hazine Aralık ayında 12,7 milyar 

TL’lik bir iç borç servisi gerçekleşecek. Bunun karşılığında ise toplam 3 ihale ve bir kira 

sertifikası doğrudan satışı ile 10 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor. 

 

 

 

 

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/GSYiH_--_3c20.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Aralık 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Bankacılık Sektörü - BDDK Ekim ayı bankacılık verilerini açıkladı. Bankacılık sektörünün 

konsolide net karı 3,748 milyar TL olarak gerçekleşti ve aylık %13 artarken yıllık bazda 

%27 azaldı. Açıklanan Ekim ayı net kar rakamına bağlı olarak Türk bankacılık 

sektörünün net karı Ocak-Ekim döneminde %21 artış kaydetti. Karşılık öncesi gelirlerde 

aylık bazda %1 gerileme olmasına rağmen karşılık ve provizyon giderlerindeki aylık 

%13 azalma net kar büyümesinin altında yatan ana sebeptir. Ana bankacılık gelirleri, 

aylık bazda, %5 azaldı. Detaylarına baktığımızda, net faiz gelirleri, aylık bazda, %5 

gerilerken ve komisyon gelirlerinde ise %4 azaldı. Kredi-mevduat makası aylık bazda 28 

baz puan azaldı ve detaylarına baktığımızda TL kredi-mevduat makası 85 baz puan 

gerilerken YP kredi-mevduat makası ise, ABD doları bazında, 37 baz puan daraldı. Net 

faiz marjı ise aylık bazda %4,03 seviyesi ile 31 baz puan azaldı. Karşılık giderleri aylık 

bazda %13 azaldı. Detaylarına baktığımızda, özel ve genel karşılıklar, aylık bazda, %27 

ve %37 azalırken diğer karşılıklar ise %93 arttı. Spesifik kredi maliyetleri aylık bazda 38 

baz puan azalarak 95 baz puan olarak gerçekleşirken, brüt kredi maliyetleri ise aylık 

bazda 112 baz puan azalarak 214 baz puan olarak gerçekleşti.  Ekim ayında, bankacılık 

sektörünün öz kaynak karlılığı %7,9 olarak kaydedildi (Eylül: %7,0) ve Ocak-Ekim 

döneminde öz kaynak karlılığı %11,2 olarak gerçekleşti. Çekirdek sermaye yeterliliği ve 

sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %14,7 ve %19,4 olarak kaydedildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonet Bilgi - Şirket Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim 

Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 5.075.193,00 TL bedelle 30.11.2020 

tarihinde imzaladı. 

Sabancı Holding – Orta vadeli beklentilerini açıkladı. Açıklanan beklentilere göre, 

Açıklanan beklentilere göre kombine satış büyümesi, bileşik yıllık büyüme oranı olarak, 

TÜFE+8%, kombine FAVÖK büyümesi, bileşik yıllık büyüme oranı olarak, TÜFE+10% ve 

konsolide öz kaynak karlılığı %15-20 olarak belirlendi. Banka dışı gelirlerde döviz cinsi 

gelir payının %30’dan daha fazla olması ve yeni ekonomi gelirlerinin (Yenilenebilir 

enerji, ileri teknoloji ürünü malzemeler, dijital hizmet ve teknolojilerden elde edilen 

ciro) toplam ciro içindeki payının %13 civarında olması hedeflenmektedir. Net 

borç/FAVÖK oranı 2.0’nin altında olması hedeflenmektedir. 

 

  

Türk Bankacılık Sektörü - Özet Gelir Tablosu

milyon TL Ekim 19 Eylül 20 Ekim 20 Aylık Değ. Yıllık Değ. Ocak-Ekim 2019 Ocak-Ekim 2020 Yıllık Değ. 

Net faiz geliri 16,141 17,338 16,464 -%5 %2 130,061 182,054 %40

Net ücret ve komisyon gelirleri 4,503 3,771 3,621 -%4 -%20 40,292 37,197 -%8

Ticari kar/zarar, net -1,744 -1,631 -2,138 %31 %23 -21,373 -14,005 -%34

Diğer gelirler 2,243 3,357 5,024 %50 %124 33,829 37,004 %9

Toplam gelirler 21,143 22,835 22,972 %1 %9 182,809 242,250 %33

Faaliyet giderleri 7,026 7,612 7,891 %4 %12 65,741 78,406 %19

Provizyon öncesi kar 14,117 15,223 15,080 -%1 %7 117,068 163,844 %40

Kredi ve alacak değer düşüş karşlılığı 7,644 11,329 9,844 -%13 %29 66,550 99,544 %50

Vergi öncesi kar 6,473 3,894 5,236 %34 -%19 50,519 64,301 %27

Vergiler 1,325 590 1,488 %152 %12 9,220 14,299 %55

Net kar 5,149 3,304 3,748 %13 -%27 41,299 50,001 %21

Kamu bankaları 2,178 1,206 -330 m.d. m.d. 12,499 16,691 %34

Yerli özel bankalar 1,398 1,662 2,394 44% 71% 14,664 18,831 %28

Yabancı bankalar 1,572 436 1,684 286% 7% 14,137 14,479 %2

Kaynak: BDDK, Tacirler Yatırım



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Aralık 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

Teknik Analiz  

USD/TL 

Dün gelişen ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının en iyi 

performans gösteren para birimleri arasında yer alarak olumlu ayrıştığı takip edildi. 

TL’deki olumlu ayrışmanın etkisi ile birlikte dün 7,75 seviyesi altını test eden USDTRY 

paritesi düşüşünü dördüncü güne taşıdı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,8285 seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

görünüme baktığımızda, Fibonacci %50 düzeltme seviyesine ve aynı zamanda 20 

günlük hareketli ortalamaya denk gelen 8 – 8,05 bandında dirençle karşılaşan ve 

yönünü yeniden aşağı çeviren USDTRY paritesinin bu bölgede bir tepe oluşumu 

gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısı ile 8 – 8,05 bandı, yukarı yönlü hareketlerde güçlü 

bir direnç bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Kısa vadeli görünüme ise, göstergeler kurun 

bugün içerisinde 7,75 seviyesi üzerinde tutunabileceğinin ve gün içerisinde 7,75 – 7,90 

bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içinde Kasım PMI verileri ve Kasım İTO enflasyon verileri açıklanacak. Yurt 

dışında ise Kasım ayına ilişkin açıklanacak olan İmalat PMI verileri (nihai – son okuma), 

Euro Bölgesi Kasım ayı TÜFE verileri ve ABD Kasım Ayı ISM İmalat Endeksi verisi 

izlenecek. Ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi sunumu ve Avrupa 

Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, paritenin kısa vadede 1,20 seviyesini test etmesini 

beklediğimizi ifade etmiştik. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte yükseliş hareketini 

önemli ölçüde hızlandıran ve geçtiğimiz hafta itibarıyla 1,19 seviyesi üzerine yerleşen 

EURUSD paritesi, dün beklediğimiz üzere 1,20 seviyesini test ederek son 3 ayın en 

yüksek seviyesine tırmandı. 

EURUSD pairtesi bu sabah saatlerinde 1,1955 seviyesinden işlem görüyor. Dün 1,20 

seviyesinin test edilmesinin ardından paritenin bu seviyeden bir dirençle karşılaştığını 

ve yönünü aşağı çevirerek aşağı yönlü bir düzeltme gerçekleştirdiğini takip ettik. 1,20 

seviyesinin yukarı yönlü kıramayan EURUSD paritesi, 1,1925 seviyesine kadar geri 

çekildi. Bu noktada, teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri de göz önünde 

bulundurarak, 1,20 seviyesinin kısa vadede direnç görevi görmeye devam edebileceği 

görüşündeyiz. Dolayısı ile paritenin kısa vadede 1,20 seviyesi altında kalmasını 

bekliyoruz. Burada, paritedeki yükselişin devamlılığı ve 1,20 direncinin akıbeti açısından 

10 Aralık’taki Avrupa Merkez Bankası toplantısı önemli olacak. Teknik görünüm 

çerçevesinde EURUSD paritesinin bugün içerisinde 1,1930 seviyesi üzerinde 

tutunmasını ve 1,1930 – 1,20 bandında hareket etmesini bekliyoruz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Kasım ayına ilişkin açıklanacak olan İmalat PMI verileri 

(nihai – son okuma), Euro Bölgesi Kasım ayı TÜFE verileri ve ABD Kasım Ayı ISM İmalat 

Endeksi verisi izlenecek. Ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi 

sunumu ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. 
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XAUUSD 

Piyasalarda güçlü seyretmekte olan risk iştahı ile birlikte düşüş eğilimini sürdüren ons 

altın, haftanın ilk işlem gününde 1765 – 1790 bandında hareket etti ve günü düşüşle 

tamamladı.  

Başta koronavirüs aşısına ilişkin gelen olumlu haber akışı olmak üzere, ABD’de seçim 

belirsizliğinin azalması ve yaklaşan yılbaşı sezonunu ile birlikte Avrupa’da karantina 

önlemlerinin gevşetilmesi gibi faktörler risk iştahının yüksek seyretmesini sağlıyor. 

Piyasalarda güçlü seyretmeye devam eden risk iştahı paralelinde geçtiğimiz hafta 

itibarıyla 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kıran ons altında (aşağıdaki 

grafikte mavi çizgi – 200 günlük HO), düşüş eğiliminin sürdüğü takip ediliyor. Teknik 

göstergeler, ons altındaki geri çekilmenin kısa vadede 1750 seviyesi altını hedef 

alabileceğinin sinyalini veriyor. Teknik sinyaller doğrultusunda ons altının 1750 

seviyesinin altına gerilemesi durumunda ise bir süre 1700 – 1750 seviyeleri arasında bir 

bant hareketi görmeyi bekleyebiliriz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Kasım ayına ilişkin açıklanacak olan İmalat PMI verileri 

(nihai – son okuma), Euro Bölgesi Kasım ayı TÜFE verileri ve ABD Kasım Ayı ISM İmalat 

Endeksi verisi izlenecek. Ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi 

sunumu ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.622 -%0,5 %1,8 %10,8 %18,5 %12,1

DAX 13.291 -%0,3 %1,3 %15,0 %14,7 %0,3

FTSE 6.266 -%1,6 -%1,1 %12,4 %1,6 -%16,9

Nikkei 26.434 %1,5 %2,5 %16,8 %21,6 %13,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.284 -%3,4 -%2,3 %15,4 %19,7 %12,2

Çin 3.392 %1,3 %1,0 %6,6 %17,9 %12,7

Hindistan 44.150 %0,4 %0,5 %11,8 %36,6 %7,4

Endonezya 5.612 %1,0 -%0,6 %10,5 %19,2 -%10,1

Rusya 3.108 -%1,1 %2,0 %15,5 %13,0 %2,0

Brezilya 108.893 -%1,5 %1,4 %15,9 %22,9 -%5,8

Meksika 41.779 %0,3 -%1,2 %13,0 %13,0 -%4,0

Güney Afrika 57.092 -%1,3 -%0,1 %10,5 %12,1 %0,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 -%1,3 -%9,2 -%45,9 -%25,2 %49,3

EM VIX 25 %11,3 %15,7 -%21,5 -%15,2 %46,3

MOVE 40 a.d. -%6,3 -%31,5 -%25,2 -%32,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,8235 -%0,2 -%0,8 -%6,2 %14,6 %31,5

Brezilya 5,3594 %0,4 -%1,4 -%6,7 %0,4 %33,0

Güney Afrika 15,4681 %1,5 %0,3 -%4,8 -%11,8 %10,5

Çin 6,5789 %0,0 -%0,1 -%1,7 -%7,8 -%5,5

Hindistan 74,04 %0,2 -%0,1 %0,4 -%2,2 %3,7

Endonezya 14120 %0,2 -%0,2 a.d. -%3,4 %1,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,3 0,0 a.d. a.d. a.d. 0,1

Brezilya %8,0 0,0 -0,2 0,1 a.d. a.d.

Hindistan %5,9 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,6

Endonezya %6,2 0,0 0,0 a.d. -1,2 -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 0,00 0,04 -1,44 -1,59 -0,39

Brezilya %3,4 0,02 0,03 -0,38 -1,67 -0,37

Güney Afrika %4,5 0,01 -0,01 -0,54 -1,65 -0,30

Endonezya %1,8 -0,02 -0,04 a.d. -0,77 -1,05

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 47,59 -%1,2 %3,3 %27,0 %34,7 -%27,9

Ham Petrol - WTI USD/varil 45,34 -%0,4 %5,3 %26,7 %27,8 -%25,7

Altın - USD / oz 1775,7 -%0,3 -%3,4 -%5,5 %2,2 %16,6

Gümüş - USD / t oz. 22,534 -%0,1 -%4,7 -%4,7 %21,8 %25,7

Commodity Bureau Index 428,41 -%0,1 %0,4 %4,6 %16,7 %6,7

* 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. 

 

 

 

 

 

 


