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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu   

Dün küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyretti. ABD ve Avrupa borsaları 

günü düşüşle tamamlarken, güvenli liman görünümlü varlıklar değer 

kazandı. ABD tahvillerinde son dönemde görülen satış hareketinin 

ardından dün alıcılı bir seyir olduğu ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,55 

seviyesi üzerinden %1,4870 seviyesine gerilediği izlendi. Dolar endeksi ise 

94,10 – 94,50 seviyeleri arasında seyrederek kazançlarını korudu. Türk lirası 

dün GoÜ para birimleri arasında üst sıralarda yer alarak görece olumlu bir 

performans ortaya koyarken, USDTRY paritesi 8,8593 seviyesine kadar 

inmesinin ardından günü 8,8902 seviyesinden düşüşle tamamladı. Küresel 

piyasalarda bu sabahki görünüme baktığımızda Asya piyasaları genelinde 

zayıf bir seyrin hâkim olduğunu, ABD ve Avrupa endeks vadelilerinde de 

satıcılı bir resmin ön plana çıktığını görüyoruz.  

Bugün yurt içinde İSO/Markit Eylül PMI ve İTO Eylül enflasyon verileri 

açıklanacak. Yurt dışında ise ABD ve Avrupa’dan gelecek olan Eylül nihai 

İmalat PMI verileri, Euro Bölgesi Eylül TÜFE verileri, ABD Ağustos Kişisel 

Gelir & Kişisel Harcamalar ve PCE enflasyon verileri, ABD Eylül Michigan 

Tüketici Güven Endeksi ve ABD Eylül ISM İmalat Endeksi verileri ile 

bölgesele Fed başkanlarının açıklamaları takip edilecek.  

Dün günün devamında gerçekleşen alımlarla endeks 1.400 puan 

seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirmeyi başardı ve son 

dönemdeki negatif görünümden kısmı olarak kurtuldu. 1.400 puan üzeri 

günlük kapanış endeksten toparlanmanın başlayabilmesi için gereken 

14.15-1.425 puan aralığından bir önceki adım olması bakımından önem 

taşıyor. Bugün yukarıda ilk olarak 1.415 puan seviyesini takip edeceğiz. 

1.415 puan seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış toparlanma adına 

oldukça olumlu olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.400 puan 

seviyesinin üzerinde kalınıp kalınamayacağı önemli olacak. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da İSO/Markit Eylül PMI verileri açıklanacak. 

▪ Saat 14:00’da İTO Eylül enflasyon verileri açıklanacak. 

▪ Doğalgazda sanayi ve elektrik santral tarifesinde %15 artış. 

▪ TL mevduata stopaj desteği uzatıldı. 

▪ Ağustos ayı itibariyle yıllık dış ticaret açığı 46,6 milyar dolar. 

▪ 17 – 24 Eylül haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklandı. 

▪ Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi açıklandı.  

▪ SAMEKS Bileşik Endeksi Eylül ayında 50,3’e yükseldi.  

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ AKBNK- Haber ve söylentilere ilişkin açıklama 

▪ ARCLK – Pay geri alımı hk. 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

4 Ekim     Eylül TÜFE verileri

5 Ekim     TCMB Eylül Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu

                Eylül Reel Efektif Kur Endeksi (REKE)

7 Ekim     Haftalık yabancı portföy hareketleri (24 Eylül-1 Ekim)

                Haftalık para & banka istatistikleri (24 Eylül-1Ekim)

                Eylül Nakit Bütçe verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.406 %1,0 %0,4

BIST-30 1.505 %1,1 %0,5

Banka 1.244 %1,5 %0,3

Sanayi 2.474 %1,0 %0,6

Hizmet 1.157 %0,4 -%0,8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19,50 20,50 #N/A N/A

AOFM 18,00 19,00 #N/A N/A

2 yıllık bono faizi 18,16 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 18,49 18,04 17,31

Kur

USD/TL 8,88 %2,5 %6,0

EUR/TL 10,29 %1,5 %4,5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,59 %2,0 %5,3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 164 167 176

Ortalama işlem hacmi * 2,31 2,28 2,24

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12,4x 5,6x 4,9x

PD/DD 1,17x 0,89x 0,11x

PD/DD (Banka) 0,57x 0,39x 0,02x

FD/Satışlar 1,18x 0,99x 0,84x

FD/FAVÖK 7,8x 5,3x 4,7x

Kar büyümesi -%7,1 %109,8 %15,0

Özsermaye karlılığı %9,5 %16,0 %15,1

Temettü verimi %1,1 %5,5 %6,2

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  

Saat 10:00’da İSO/Markit Eylül PMI verileri açıklanacak 

İSO/Markit PMI Ağustos ayında 54 seviyesinden 54,1 seviyesine sınırlı bir yükseliş 

kaydetti. Böylece son 7 ayın en yüksek düzeyine gelinmiş oldu. Ağustos ayı 

gerçekleşmesi ile 3 aylık ortalamaların da 51,5 seviyesinden 53,1 seviyesine hızlı bir 

yükseliş takip ediliyor. 

• Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Eylül ayında 113,9 

seviyesinden 113,4’a gerileme kaydederken, mevsim etkilerinden arındırılmış 

endeksin güçlendiğini ve 112,2 seviyesinden 113,3’e yükseliş 

gerçekleştirdiğini izliyoruz.  

• Veriler 3Ç21’de aktivite ivmesinin oldukça hızlı devam ettiğini işaret etti. 

Buna göre 1Ç21 de ortalama endeks 109,3, 2Ç21’de 108,1, 3Ç21’de ise 112,5 

olarak gerçekleşti. Mevcut endeks seviyesi ise pandemi önceki seviyenin 

oldukça üstünde bir yeri işaret ediyor.  

• Bugün açıklanacak olan İSO/Markit PMI verilerinin de aktivitenin gidişatı 

konusunda vereceği resim yakından takip edilecek. 

Saat 14:00’da İTO Eylül enflasyon verileri açıklanacak 

4 Ekim Pazartesi günü açıklanacak olan TÜİK enflasyon verileri öncesinde İstanbul’da 

özellikle işlememiş gıda fiyatlarında nasıl bir değişim olduğunu yakından takip 

edeceğiz. 

Doğalgazda sanayi ve elektrik santral tarifesinde %15 artış 

BOTAŞ, Ekim ayına ilişkin doğalgaz satış tarifesini yayınladı. Gaz dağıtım şirketleri için 

konut abonelerine uygulanan tarife değişmezken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim 

santrallerinin tarifelerinde %15 artışa gidildi.  

• Doğalgazda konut aboneleri için bir artış gelmediği için TÜFE üzerinde 

doğrudan bir etki görülmeyecek olmasına rağmen artan maliyetlerle dolaylı 

etkilerinin görülmesi beklenebilir.  

TL mevduata stopaj desteği uzatıldı 

TL mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 30 Eylül tarihi itibariyle son bulması 

öngörülen stopaj indirimi 31 Aralık tarihine uzatıldı. Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen 

düzenleme daha önce Aralık 2020, Mart 2021 ve Temmuz 2021’de uzatılmıştı. Stopaj 

desteği Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış 

mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu 

hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanma kararı alınmıştı. 

Ağustos ayı itibariyle yıllık dış ticaret açığı 46,6 milyar dolar 

TÜİK Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı.  2021 yılı Ağustos ayında geçen yılın 

aynı ayına göre; ihracat, % 52 artarak 18,9 milyar dolar, ithalat ise %23,6 artarak 23,2 

milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Ağustos ayı dış ticaret açığı yıllık %21,4 

oranında daraldı.  12 aylık dönemde bakıldığında dış ticaret açığı 48,7 milyar 

dolar’dan 46,6 milyar dolar’a gerilerken, çekirdek dış ticaret dengesinde (enerji ve 
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altın hariç denge) yıllık olarak Ağustos ayı itibariyle yıllık açığın 4,8 milyar dolar’dan 

4,5 milyar dolar’a taşındığı takip edildi. 

• Pandeminin etkilerinin hafiflemesi ile gerek ihracat gerekse turizm 

sektöründe önemli ilerlemeler kaydedildi. Ağustos ayında yabancı ziyaretçi 

sayılarındaki iyileşme devam ediyor. Buna ek olarak altın ithalatının da yıllık 

ortalamalarının altına gerilemesinin cari açık üzerindeki baskıyı azalttığı takip 

edildi. Bu gelişmeler ışığında Ağustos ayında oldukça sınırlı bir açık ile yıllık 

cari işlemler açığının 27,8 milyar dolar (GSYİH’nın %3,7’si) seviyesinden 23,8 

milyar dolar’a (GSYİH’nın %3,1’i) gerileyebileceğini düşünüyoruz. 

• Ağustos ayı dış ticaret verileri sanayi üretimi tahminleri açısından da önemli 

bir ışık tutuyor. Ara malları ithalatının (enerji ve altın hariç, Euro bazında) 

Ağustos ayında %66,3 oranında oldukça yüksek bir artış (baz etkisinin de 

önemli katkısıyla) kaydetmeye devam ettiğini tahmin ediyoruz. Ek olarak 

İSO/Markit PMI verisinin 54,1 seviyesi imalat sanayi üretiminde halen oldukça 

güçlü resmin devam ettiğini işaret ettiğini de belirtmek gerekir. Dolayısıyla 

Ağustos ayı dış ticaret verilerinin de desteklediği üzere sanayi üretimindeki 

güçlü ivmenin Ağustos ayında da sürmesi beklenebilir. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

17 – 24 Eylül haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para 
& banka istatistikleri açıklandı  

17 – 24 Eylül haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net alıcı 

konumunda yer alırken, tahvil piyasasında net yabancı satışı gerçekleşti. Buna göre 

söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 35,8 milyon dolarlık sınırlı bir 

yabancı girişi, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 415,4 milyon dolarlık net 

yabancı çıkışı yaşandı.    

• Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 1,2 milyar 

dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 

1,9 milyar dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında 220 milyon dolar, tahvil 

piyasasında ise 2,8 milyar dolarlık bir yabancı girişi göze çarpıyor.   

17 – 24 Eylül haftasında yerleşiklerin DTH’larında 1,29 milyar dolarlık bir düşüş 

görüldü. (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Kurumlar DTH’larında 

parite etkisinden arındırılmış 0,67 milyar dolar gerileme olurken, hanehalkı 

DTH’larında ise aynı hafta içerisinde 0,62 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı.  

• Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,41 milyar dolarlık 

bir düşüş yaşanırken, söz konusu gerilemenin tamamına yakınının hanehalkı 

kıymetli maden hesaplarındaki azalıştan kaynaklandığı takip edildi.     

• Özetle, 17 – 24 Eylül haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH 

hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak toplam 1,7 milyar dolarlık bir 

düşüş görüldü. 

 

 

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Dis_Ticaret_Dengesi_--_Agustos_2021.pdf
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Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi açıklandı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 3 aylık (Ekim – Kasım – Aralık) iç borçlanma stratejisi 

açıklandı. Buna göre Hazine Ekim ayı içerisinde 46,2 milyar TL’lik iç borç servisi 

karşılığında 7 ihale, 2 yıl vadeli kira sertifikası, 3 yıl vadeli altın tahvili ve 3 yıl vadeli altına 

dayalı kira sertifikası doğrudan satışları ile birlikte toplam 40 milyar TL borçlanma 

hedefliyor. 

• Bir önceki 3 aylık borçlanma programında bir süredir ihalesi yapılmayan 10 

yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesi yer alırken, son dönemde maliyetlerdeki 

yükseliş sonrasında programdan çıkarıldığı dikkat çekti.  

SAMEKS Bileşik Endeksi Eylül ayında 50,3’e yükseldi 

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS Bileşik Endeksi (Satınalma Müdürleri Bileşik 

Endeksi) Eylül ayında 2,4 puan artış kaydederek 50,3’e yükseldi. Sanayi Sektörü 

Endeksi (İmalat) Eylül ayında aylık 2,4 puan artış kaydederek 53,9 seviyesine çıkarken, 

Hizmet Sektörü Endeksi ise aylık 1,5 puanlık yükselişle 48,7 oldu. Veri ile birlikte 

açıklanan notta 52,1 puanla artış eğilimini sürdüren yeni siparişlerin sanayi 

sektöründe gözlemlenen hızlanmada belirleyici olduğu ifade edilirken, Ağustos 

ayında sert bir düşüş yaşayan girdi alımlarının ise baz etkisiyle bu dönemde 32,5 

puan artarak 64,9 seviyesine yükseldiği ve oldukça olumlu bir görünüm sergilediği 

vurgulandı. Hizmet sektörüne ilişkin olarak ise 61,8 puanla son 6 ayın en düşük 

seviyesine gerilemesine karşın güçlü görünümünü de sürdüren girdi alımlarının bu 

dönemde hizmet sektöründeki ivme kaybını sınırlandırdığı ifade edildi.  
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Şirket ve Sektör Haberleri  

AKBNK- Bugün itibari ile medyada pay sahibi olduğumuz LYY Telekomünikasyon 

A.Ş.'ye ait tüm Türk Telekomunikasyon A.Ş. hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna 

devredileceği yönünde haberler yer almıştır.  Bahsi geçen hisse devrine ilişkin an itibarı 

ile herhangi bir işlem söz konusu değildir.  Bankamız söz konusu hisselere ilişkin 

opsiyonlarını her zaman değerlendirmektedir.  Bu çerçevede kesinleşmiş ve kamuya 

açıklanması gereken bir gelişme olursa yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklamalar 

yapılacaktır. 

ARCLK- 0.09.2021 tarihinde 32,42 TL - 32,66 TL fiyat aralığından (ortalama 32,5653 TL) 

915.538 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 27.506.194 

adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,0706) 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

ABD tahvillerinde son dönemde görülen satış hareketinin ardından dün alıcılı bir seyir 

olduğu ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,55 seviyesi üzerinden %1,4870 seviyesine 

gerilediği izlendi. Dolar endeksi ise 94,10 – 94,50 seviyeleri arasında seyrederek 

kazançlarını korudu. Türk lirası dün gelişen ülke para birimleri arasında üst sıralarda yer 

alarak görece olumlu bir performans ortaya koyarken, USDTRY paritesi 8,8593 

seviyesine kadar inmesinin ardından günü 8,8902 seviyesinden düşüşle tamamladı. 

Türkiye 5 yıllık CDS primindeki yükseliş devam ederek 434,10 baz puana ulaşırken, 10 

yıllık tahvil faizi ise %18,49 oldu.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,89 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi 

ise 94,30 seviyesinde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,52 seviyesinde 

bulunuyor. Dolar endeksinde 94 seviyesi üzerindeki seyrin korunuyor olması gelişmekte 

olan ülke para birimlerine yönelik olumsuz bir resmi işaret etmeye devam ediyor. Diğer 

yandan teknik göstergelerin USDTRY paritesindeki yükseliş eğiliminin korunduğunun 

sinyalini verdiğini görmekteyiz. Bu çerçevede, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda, kurun kısa vadede 8,80 seviyesi üzerindeki hareketini koruyabileceği 

görüşündeyiz. Kurdaki yükseliş hareketinin sürmesi durumunda yukarıda 9 psikolojik 

seviyesini takip edeceğiz.  

Bugün yurt içinde İSO/Markit Eylül PMI ve İTO Eylül enflasyon verileri açıklanacak. Yurt 

dışında ise ABD ve Avrupa’dan gelecek olan Eylül nihai İmalat PMI verileri, Euro Bölgesi 

Eylül TÜFE verileri, ABD Ağustos Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve PCE enflasyon 

verileri, ABD Eylül Michigan Tüketici Güven Endeksi ve ABD Eylül ISM İmalat Endeksi 

verileri ile bölgesele Fed başkanlarının açıklamaları takip edilecek. 
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EUR/USD 

Kazançlarını koruyan ve 94 seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden dolar endeksi dün 

94,10 – 94,50 bandında işlem görürken, EURUSD paritesindeki düşüşün devam ettiğini 

gözlemledik. Eylül ayının son işlem gününde 1,1562 seviyesine kadar gerileyerek 

Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyesini test eden EURUSD paritesi, günü 1,1577 

seviyesinden düşüşle tamamladı ve düşüşünü beşinci güne taşıdı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1575 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği gibi EURUSD paritesi dünkü kapanışı ile birlikte Eylül 

ayının başından bu yana sürdürdüğü kısa vadeli düşüş kanalını aşağı yönlü kırdı. Söz 

konusu kanal kırılma hareketi bize paritedeki düşüş eğiliminin devam edebileceğinin 

sinyalini verirken, temel gelişmeler ve dolar endeksinde 94 seviyesi üzerindeki hareketin 

korunuyor olması da paritedeki satış baskılarının sürebileceğine işaret ediyor. Paritedeki 

düşüşün devam etmesi durumunda aşağıda ilk etapta 1,1540 ve 1,15 desteklerini takip 

edeceğiz. Yukarıda ise 1,16 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.  

Bugün yurt dışında ABD ve Avrupa’dan gelecek olan Eylül nihai İmalat PMI verileri, Euro 

Bölgesi Eylül TÜFE verileri, ABD Ağustos Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve PCE 

enflasyon verileri, ABD Eylül Michigan Tüketici Güven Endeksi ve ABD Eylül ISM İmalat 

Endeksi verileri ile bölgesele Fed başkanlarının açıklamaları takip edilecek. 
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XAU/USD 

Dün küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiği, bunun paralelinde güvenli liman 

görünümlü varlıkların değer kazandığı takip edildi. ABD tahvillerinde son dönemde 

görülen satış hareketinin ardından dün alıcılı bir seyir olduğu ve ABD 10 yıllık tahvil 

faizinin %1,55 seviyesi üzerinden %1,4870 seviyesine gerilediği izlendi. Artan güvenli 

liman talebi ve alternatif getirilerde gözlemlenen düşüş paralelinde değerli metallerde 

de yükseliş eğiliminin ön planda olduğu izlendi. 1720$’li seviyelerden 1764,21$ 

seviyesine kadar çıkan ons altın, günü 1757,10$ seviyesinden yükselişle tamamladı. Ons 

altın bir süredir hedef işlem bandımız olan 1700$ – 1770$ seviyeleri arasında işlem 

görüyor. 

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1751,85$ seviyesinde hareket ediyor. Teknik 

göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının kısa vadede 1700$ – 1770$ 

bandı içerisinde hareket edebileceğine yönelik beklentimiz koruyoruz. 1770$ seviyesi 

üzerine çıkılması durumunda ise 1775$, 178$ ve 1800$ dirençleri izlenecek. Bu noktada 

alternatif getirilerdeki hareketin değerli metallerdeki görünüm açısından belirleyici 

olmaya devam ettiğini ve bu nedenle tahvil getirilerindeki hareketi yakından takip 

etmeye devam ettiğimizi belirtmekte fayda var. ABD tahvil faizleri ve dolar 

endeksindeki yükseliş eğiliminin sürmesi durumunda ons altındaki yükselişlerin sınırlı 

kalması söz konusu olabilir.  

Bugün yurt dışında ABD ve Avrupa’dan gelecek olan Eylül nihai İmalat PMI verileri, Euro 

Bölgesi Eylül TÜFE verileri, ABD Ağustos Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve PCE 

enflasyon verileri, ABD Eylül Michigan Tüketici Güven Endeksi ve ABD Eylül ISM İmalat 

Endeksi verileri ile bölgesele Fed başkanlarının açıklamaları takip edilecek. 
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XAG/USD 

Dün piyasalarda etkili olan riskten kaçış eğilimi güvenli limanlara olan talebi artırırken, 

değerli metallerde de yukarı yönlü bir eğilimi beraberinde getirdi. Bununla birlikte son 

dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi eden gümüş, gün içi en yüksek 22,23$ 

seviyesine ulaşmasının ardından günü 22,17$ seviyesinden yükselişle tamamladı. 

Gümüşte altındaki harekete paralel olarak görülen yukarı yönlü eğilim çerçevesinde 

altın/gümüş rasyosunun da yeniden 80 seviyesi altına (79,75) indiği görüldü.  

Gümüş bu sabah saatlerinde 22$ seviyesinden işlem görüyor. Trend ve momentum 

göstergelerinin ürettikleri sinyalleri incelediğimizde gümüşte kısa vade için 20,80$ – 

22,80$ bandının ön plana çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. Altın analizimizde de 

altını çizdiğimiz üzere değerli metallerdeki yön açısından alternatif getirilerdeki 

hareketin önemli bir etmen olduğunu hatırlatmakta görüyoruz, zira ABD tahvil 

faizlerinde ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin sürmesi durumunda gümüşteki 

yükselişlerin sınırlı kalması söz konusu olabilir. 

Bugün yurt dışında ABD ve Avrupa’dan gelecek olan Eylül nihai İmalat PMI verileri, Euro 

Bölgesi Eylül TÜFE verileri, ABD Ağustos Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar ve PCE 

enflasyon verileri, ABD Eylül Michigan Tüketici Güven Endeksi ve ABD Eylül ISM İmalat 

Endeksi verileri ile bölgesele Fed başkanlarının açıklamaları 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 4.308 -%1,2 -%3,2 -%4,8 %7,2 %14,7

DAX 15.261 -%0,7 -%2,5 -%3,6 %1,0 %11,2

FTSE 7.086 -%0,3 %0,1 -%0,9 %5,2 %9,7

Nikkei 29.453 -%2,5 -%5,1 %0,9 -%2,3 %4,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.406 %1,0 %0,4 -%4,6 -%1,4 -%4,8

Çin 3.568 %0,9 -%2,0 %0,0 %2,9 %2,7

Hindistan 59.126 -%0,6 -%2,1 %2,5 %17,5 %23,1

Endonezya 6.287 -%0,7 %1,5 %2,4 %3,8 %4,4

Rusya 4.079 %0,8 %0,7 %2,7 %15,6 %24,0

Brezilya 110.979 -%0,1 -%2,7 -%7,0 -%3,7 -%6,8

Meksika 51.386 %0,6 -%0,2 -%1,6 %8,8 %16,6

Güney Afrika 64.282 -%0,1 %1,5 -%4,0 -%4,4 %8,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 %2,6 %24,2 %42,9 %18,0 %1,7

EM VIX 29 %4,7 %19,3 %45,0 %15,8 %16,8

MOVE 61 -%0,2 %7,5 %1,5 -%9,4 %24,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,8933 -%0,3 %1,5 %6,1 %6,7 %19,5

Brezilya 5,4429 %0,5 %2,6 %5,0 -%5,7 %4,7

Güney Afrika 15,0683 -%0,8 %2,2 %2,7 %1,0 %2,5

Çin 6,4448 -%0,4 -%0,2 -%0,3 -%1,9 -%1,3

Hindistan 74,2388 %0,1 %0,8 %1,3 %1,2 %1,6

Endonezya 14313 %0,1 %0,5 -%0,4 -%1,2 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,5 -0,2 0,4 a.d. -0,7 5,6

Brezilya %11,1 0,0 0,2 0,8 1,9 a.d.

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

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,8 -0,01 0,18 a.d. -0,72 1,38

Brezilya %4,3 0,05 0,26 0,50 -0,03 1,09

Güney Afrika %4,4 0,02 0,27 a.d. -0,50 a.d.

Endonezya %2,4 -0,01 0,18 0,17 0,04 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 78,52 -%0,2 %1,6 %7,0 %22,4 %51,6

Ham Petrol - WTI USD/varil 75,03 %0,3 %2,4 %8,4 %23,9 %54,6

Altın - USD / oz 1755,3 %2,0 %0,4 -%3,0 %4,2 -%7,4

Gümüş - USD / t oz. 22,047 %2,6 -%2,6 -%8,0 -%8,7 -%16,5

Commodity Bureau Index 553,74 -%0,5 %0,5 -%1,2 %9,6 %24,8

* 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

Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46

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

Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46

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. 


