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Piyasa Yorumu 

Dün bankacılık endeksinde yanana %1,8 oranındaki günlük artışa 

rağmen, alımların genele yayılması sonrasında BİST-100 endeksi 

günü hafif yukarıda (%0,37) kapadı. 

Bugüne gelindiğinde özellikle yurtdışında veri takviminin oldukça 

yoğun olduğu görülüyor. Dün ABD verilerinin büyüme tarafında 

güçlü bir resim çizmesinin Dolar endeksi üzerinde yukarı yönlü etkisi 

görüldü. Bugün Türkiye saatiyle 16:30’dan sonra gelecek olan Kişisel 

gelir/tüketim verileri, PMI verileri ve Güven endeksi yakından takip 

edilecek. Veriler dışında risk iştahını belirleyen önemli başlıkların 

karışık bir resim çizdiğini görüyoruz. ABD-Çin müzakereleri 

konusunda Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow’un oldukça 

olumlu söylemlerinin yanında, Çin tarafında Caixin PMI verilerinin 

kuvvetli gelmesi olumlu bir görünüm çizerken, Hindistan-Pakistan 

arasındaki gerginliğin sürmesinin de olumsuz etkisinin sürdüğünü 

belirmek gerekir. Küresel piyasalara baktığımızda Asya tarafında 

karışık bir görünüm, ABD vadelilerinde ise güçlü bir resim dikkat 

çekiyor. Gelişmekte olan ülke kurlarında güçlenen dolar çerçevesinde 

değer kayıpları mevcut. Küresel hisse senedi piyasalarındaki nispeten 

güçlü görünüm sonrasında bugün BİST-100 endeksinde hafif alıcılı 

bir açılış bekliyoruz.  

Teknik analiz olarak incelediğimizde ise, son dört gündür 104.000-

105.000 aralığında sıkıştık. Ortalamaların yükselmesi ile birlikte 

momentum ve güç göstergelerinde güçlenme korunuyor. Bu 

sıkışmanın ardından 106.000 zirvesi kırılması durumunda yeni bir 

yükseliş dalgası başlayacak ve bir aylık taban oluşumu tamamlanmış 

olacak. 104.000’nin aşağı yönde kırılması durumunda 20 günlük 

ortalamaların bulunduğu 103.000’ne geri çekilme sıkışmanın kısa 

vadede devamına işaret edilmiş olacak. Bugünde 104.000-105.000 

bandının korunmaya devam etmesini bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün Şubat ayı İSO/Markit PMI ve İTO enflasyon verileri açıklanacak. 

▪ 15-22 Şubat haftasında tahvil piyasasında yabancı yatırımcı ilgisi 

zayıf kalmaya devam etti. 

▪ Ocak ayında yıllık dış ticaret açığı 48,5 milyar dolar’a geriledi. 

Şirket Haberleri 

▪ AEFES, BIZIM, KRDMD– 4Ç18 sonuçlarını açıkladı. 

▪ SAHOL temettü dağıtımı kararı 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

1 Mart        Şubat İSO/Markit PMI verileri

                   Şubat İTO enflasyon verileri

4 Mart        Şubat TÜFE verileri

5 Mart        Şubat Reel Efektir Kur Endeksi

6 Mart        PPK Toplantısı

7 Mart        Şubat Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

8 Mart        Haftalık Para & Banka İstatistikleri (15-22 Şub.)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (15-22 Şub.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 104,530 %0.4 %2.0

BIST-30 131,328 %0.4 %2.1

Banka 138,063 %1.8 %3.0

Sanayi 123,260 -%0.6 %2.4

Hizmet 75,582 %0.2 %0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 18.77 18.79 18.19

10 yıllık bono faizi 15.09 15.15 15.44

Kur

USD/TL 5.32 %0.1 %0.8

EUR/TL 6.06 %0.5 %0.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.69 %0.3 %0.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 166 162 163

Ortalama işlem hacmi * 1.56 1.51 1.58

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.3x 7.3x

PD/DD 1.36x 1.06x 0.98x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.61x 0.57x

FD/Satışlar 1.43x 1.13x 0.99x

FD/FAVÖK 7.9x 6.5x 5.8x

Kar büyümesi %49.2 %14.1 %0.6

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.5 %12.0

Temettü verimi %2.7 %4.0 %4.6

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 

Bugün Şubat ayı İSO/Markit PMI ve İTO enflasyon verileri 

açıklanacak 

Bugün saat 10:00’da Şubat İSO/Markit PMI verileri açıklanacak. Ocak ayı İSO/Markit 

PMI endeksi 44,2 olarak açıklanırken, bir önceki aya göre bir değişim göstermemişti. 

3 aylık HO’lar çerçevesinde trendine bakıldığında da yatay bir görünüm dikkat 

çekiyor. 50 eşik değerinin oldukça altında bir yerde olan PMI daralmanın devamını 

gösteriyor.  

• İSO/Markit tarafından yayınlanan raporda üretim ve yeni siparişler 

yavaşlamaya devam ederken, ihracat siparişlerinin istikrarlı bir seyre 

yaklaşmasının, toplam yeni siparişlerdeki gerilemeyi son 5 ayın en düşük 

hızında gerçekleşmesine katkı sağladığı belirtilmişti. 

Saat 11:00’da ise İTO Şubat enflasyon verileri açıklanacak. İstanbul perakende 

endeksini ve özellikle gıda fiyatları tarafını yakından takip edeceğiz. Son dönemde 

özellikle yaş meyve ve sebze fiyatlarının düşürülmesine yönelik çalışmaların ne yönde 

yansıma yarattığı önemli olacak. 

• 28 Şubat – 1 Mart haftası içerisinde ayrıca Türk-iş tarafından Ankara gıda 

enflasyonu da takip edilecek olup, gıda fiyatları çerçevesindeki gelişmeler ön 

planda olacak. 

15-22 Şubat haftasında tahvil tarafında yatırımcı ilgisi zayıf 

kalmaya devam etti 

Hisse senedi piyasasında 15-22 Şubat haftasında 29,7 milyon dolar kadar ufak çaplı 

yabancı girişi yaşandı. Yıl başından beri bakıldığında net giriş 1,2 milyar doklar olarak 

gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise ufak çaplı bir çıkış gerçekleşmişti. 

Tahvil piyasası tarafında ise yabancı yatırımcının ilgisinin zayıf olmaya devam ettiği 

görülüyor. Söz konusu hafta içerisinde repo işlemleri hariç tahvil piyasasından net 

yabancı çıkışı 26,3 milyon dolar oldu. Böylece yılbaşından beri net çıkış 660 milyon 

dolar’a ulaştı. Yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı ise %14,6’a 

geriledi. (Yılbaşında %15,3 idi)    

Ocak ayında yıllık dış ticaret açığı 48,5 milyar dolar’a geriledi 

Dış ticaret açığı Ocak’ta hızlı daralmasını sürdürürken, yıllık %72,5 daralma kaydetti. 

Böylece yıllık dış ticaret açığı bir önceki ay ki 55 milyar dolar’dan 48,5 milyar dolar’a 

geriledi.  İthalattaki yıllık düşüşün son hız devamı (%27 gerileme), ihracattaki yıllık %6 

oranında artış ile beraber dış ticaret açığındaki daralma Ocak ayında da sürdü. 

• Dış ticaret verilerine ek olarak Turizm Bakanlığı Ocak ayı yabancı ziyaretçi 

sayısını açıkladı. Verilere göre Ocak ayında turist sayısı bir önceki yılın aynı 

ayına göre %5,3 oranında artış gösterdi. Söz konusu artış oranı 2018 

performansına göre daha zayıf bir yeri işaret ediyor. 

• Ocak ayı dış ticaret verileri aylık cari işlemler açığının 1 milyar dolar civarında 

olabileceğini işaret ediyor. Geçen senenin aynı ayında ise açık 7 milyar dolar 

ile oldukça yüksek seviyedeydi. Eğer Ocak ayı cari işlemler açığı 

beklentilerimiz dahilinde gerçekleşirse yıllık açığın 27,6 milyar dolar’dan 21,5 

milyar dolar’a gerileyecek. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Dis_ticaret__Ocak_2019.pdf
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Şirket Haberleri 

Anadolu Efes Biracılık - 4Ç18 sonuçlarını 148 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan 

net kar rakamı, beklentinin altında gerçekleşen kur farkı geliri nedeniyle 230 milyon TL 

olan piyasa beklentisi ve 270 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinin altındadır. Şirket 

geçen yılın aynı döneminde, 194.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 4,326 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre proforma bazda yüzde %31 

arttı. FAVÖK ise 569 milyon TL seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda %2 daraldı.  Net 

satışlar ve FAVÖK beklentilere yakın gerçekleşmiştir. Şirket 2019 beklentilerini açıkladı. 

Toplam hacimlerde az-orta-tek-haneli büyüme, birada orta tek haneli büyüme (Türkiye 

yatay ve yurtdışı orta-çok-haneli büyüme); satışlarda toplamda %40’ın hafif üzerinde 

büyüme (proforma bazda %30’un hafif üzerinde büyüme), 2018 seviyesinin üzerinde 

marj artışı ve yüksek tek haneli yatırım harcaması/satış rasyosu beklemektedir. Ayrıca 

yönetim kurulu 31 Mayıs’ta hisse başına brüt nakit 0,5068 TL temettü dağıtımı 

hususunda genel kurula teklifte bulunacaktır. Temettü verimi %2,5’tir. 

Bizim Toptan Satış Mağazaları (AL, hedef fiyat 10TL) - 4Ç18 sonuçlarını 6.9 milyon TL 

net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 5.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin ve 5 

milyon TL Tacirler Yatırım beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %3191 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %23 azaldı. Net satışlar 996 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net 

satış rakamı beklentilerle uyumlu gerçekleşirken FAVÖK beklentilerin oldukça üzerinde 

gerçekleşti. Şirket, 4Ç18'de 49 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %121 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 226 baz puan artarak %4.9 oldu Net işletme sermayesi ise -294 milyon 

TL (4Ç17: -264 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -

%7.9 (4Ç17: -%9.1) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21.1 F/K 

çarpanından ve 1.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Ayrıca yönetim kurulu 

hisse başına brüt nakit 0,17166 TL temettü dağıtımı hususunda genel kurula teklifte 

bulunacaktır. Temettü verimi %2,3’tür. 

Kardemir - 4Ç18 sonuçlarını 327.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

451.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %361 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %589 arttı. Net satışlar 1,631 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 arttı. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 1,513 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti.  Şirket, 4Ç18'de 399 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 

artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 389 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 190 baz puan azalarak 

%24.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 23 baz puan arttı ve 

%23.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 28 baz puan 

arttı ve %1.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %52 arttı. Genel yönetim 

giderleri ise, yıllık bazda, %75 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %31 artarak 

1,705 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,020 milyon TL (4Ç17: -555 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.3 (4Ç17: -

%14.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 3.6 F/K çarpanından ve 2.6 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Sabancı Holding – Yönetim Kurulu 3 Nisan’da hisse başına 0,3 TL brüt nakit temettü 

dağıtımı hususunda Genel Kurul’a teklifte bulunacak. Hisse verimi %3,3’tür. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün ABD’den gelen 4Ç18 GSYİH büyüme oranı verisinin piyasa beklentilerinin 

üzerinde gelmesi sonrasında dolar endeksi 95,80 seviyesinden 96,30 seviyesine doğru 

tırmanırken, USDTRY paritesinin de yeniden 5,34 seviyesi üzerine tırmandığını 

gördük. ABD ekonomisi 4Ç18’de %2,6 büyüyerek %2,2 olan piyasa beklentisinin 

üzerinde gerçekleşti. Büyüme verisi bir önceki çeyreğe göre (%3,4) önemli bir düşüşü 

işaret ediyor ve 1Ç18’olsa da, küresel büyüme endişelerinin arttığı mevcut ortamda, 

verinin beklentileri aşması piyasalarda olumlu bir fiyatlamayı beraberinde getirdi. 

Dolar endeksindeki sert yükseliş sonrasında gelişen ülke para birimlerinde bu sabah 

saatlerinde satıcılı bir seyrin hâkim olduğunu görmekteyiz. Asya seansında Çin’den 

gelen ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen Çin Caixin PMI Endeksi verisi sonrasında 

da gelişen ülke para birimlerindeki kayıpların sürdüğünü görüyoruz. TL ise dolar 

karşısında, diğer gelişen ülke para birimlerinde kıyasla yatay bir seyir izlemekte. 

USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibarıyla 5,34 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Bu 

noktada kurun kısa 5,30 – 5,35 seviyeleri arasında hareket edeceğine ilişkin piyasa 

beklentimizi korumaktayız. Dolayısı ile kurun 5,35 seviyesini yukarı yönlü aşmasını 

beklememekle birlikte, bugün içerisinde 5,30 – 5,35 bandındaki hareketini korumasını 

beklemekteyiz. Bugün yurt dışı piyasalarda veri akışı yoğun olacak. ABD cephesinde: 

Ocak ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamaları, Aralık ayı Çekirdek PCE (Kişisel Tüketim 

Harcamaları), Şubat Ayı İmalat PMI, Şubat Ayı ISM İmalat endeksi, Şubat ayı Michigan 

Tüketici Güven Endeksi ve FOMC üyesi Bostic’in para politikasına ilişkin yapacağı 

konuma takip edilecek. Ayrıca, bugün Euro Bölgesinden gelecek olan İmalat PMI ve 

TÜFE verileri de yakından izlenecek. 
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EUR/USD 

Dün beklentilerin üzerinde gelen ABD büyüme verisi sonrasında dolar endeksinde 

görülen yükseliş ile birlikte1,14 seviyesi üzerinden geri çekilen EURUSD paritesi, 1,1360 

seviyesine doğru sert bir düşüş gerçekleştirdi. Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen 4Ç18 

GSYİH Büyüme Oranı verisi piyasa beklentilerini aşarak dolar endeksinin sert bir yükseliş 

kaydetmesine neden oldu. ABD ekonomisi 4Ç18’de %2,6 büyüyerek %2,2 olan piyasa 

beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Büyüme verisi bir önceki çeyreğe göre (%3,4) önemli 

bir düşüşü işaret ediyor olsa da, küresel büyüme endişelerinin arttığı mevcut ortamda, 

verinin beklentileri aşması piyasalarda dolar pozitif bir fiyatlamayı beraberinde getirdi. 

ABD cephesinden gelen ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyen 

4Ç18 büyüme verisi sonrasında dolar endeksi, ABD tahvil faizlerindeki yükselişe eşlik 

ederek 95,80 seviyesinden 96,30 seviyesine çıktı. Dolar endeksindeki yükselişle 1,1360 

seviyesine doğru geri çekilen EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibarıyla 1,1370 seviyesi 

civarında seyrediyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğiniz üzere EURUSD 

paritesi dünkü sert düşüş hareketi ile birlikte kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırına 

kadar geri çekilmiş durumda. Bu noktada bugün içerisinde paritenin kanal sınırındaki 

seyrini yakından izleyeceğiz. Paritenin 1,1360 – 1,1370 bandına denk gelen kanal 

sınırında tutunup tutunamayacağı kısa vadeli gidişat açısından belirleyici olacak. Bugün 

ABD ve Euro Bölgesinde yoğun bir veri akışı olacak. ABD cephesinde: Ocak ayı Kişisel 

Gelir & Kişisel Harcamaları, Aralık ayı Çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları), Şubat 

Ayı İmalat PMI, Şubat Ayı ISM İmalat endeksi, Şubat ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi 

ve FOMC üyesi Bostic’in para politikasına ilişkin yapacağı konuma takip edilecek. Ayrıca, 

bugün Euro Bölgesinden gelecek olan İmalat PMI ve TÜFE verileri de yakından izlenecek. 
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XAUUSD 

Dünkü analizimizde, altın fiyatlarının 1315 seviyesi altına gerilemesini beklemediğimiz 

belirtmiştik. Ancak, dün beklentilerin üzerinde gelen ABD büyüme sonrasında dolar 

endeksinde görülen sert yükseliş hareketini altının 1315 seviyesi altına inmesine neden 

oldu. Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen 4Ç18 GSYİH Büyüme Oranı verisi piyasa 

beklentilerini aşarak dolar endeksinin sert bir yükseliş kaydetmesine neden oldu. ABD 

ekonomisi 4Ç18’de %2,6 büyüyerek %2,2 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. 

ABD cephesinden gelen ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyen 

4Ç18 büyüme verisi sonrasında dolar endeksi, ABD tahvil faizlerindeki yükselişe eşlik 

ederek 95,80 seviyesinden 96,30 seviyesine çıktı. Dolar endeksindeki yükselişle birlikte 

1315 seviyesi altına gerileyen altın fiyatları, bu sabah saatleri itibarıyla 1312 seviyesi 

civarında seyrediyor. Bu noktada altındaki görece zayıf seyrin bugün içerisinde de devam 

etmesi beklenebilir. Ancak, küresel büyümeye yönelik mevcut riskler ve piyasalardaki 

güvenli liman talebi ile birlikte altın fiyatlarındaki mevcut geri çekilme hareketlerinin alım 

fırsatı olarak sınırlı kalmasını bekliyoruz. Gerek teknik göstergeler gerekse de küresel 

piyasalarda yüksek seyretmeye devam eden altın talebi, ons altın fiyatlarındaki mevcut 

gerilemenin bir düzeltme olarak sınırlı kalabileceğini ve altın fiyatlarındaki geri çekilme 

hareketlerinin alım fırsatı verebileceğini işaret ediyor. Bununla birlikte altının kısa vadede 

1315 seviyesi altındaki hareketinin sınırlı kalmasını ve yeniden 1315 – 13120 bandının 

hedef haline gelmesini bekliyoruz.  Bugün ABD ve Euro Bölgesinde yoğun bir veri akışı 

olacak. ABD cephesinde: Ocak ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamaları, Aralık ayı Çekirdek 

PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları), Şubat Ayı İmalat PMI, Şubat Ayı ISM İmalat endeksi, 

Şubat ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi ve FOMC üyesi Bostic’in para politikasına 

ilişkin yapacağı konuma takip edilecek. Ayrıca, bugün Euro Bölgesinden gelecek olan 

İmalat PMI ve TÜFE verileri de yakından izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,784 -%0.3 %0.3 %2.9 -%4.0 %11.1

DAX 11,516 %0.2 %0.8 %3.0 -%6.9 %9.1

FTSE 7,075 -%0.5 -%1.3 %0.8 -%4.8 %5.2

Nikkei 21,385 %1.1 %1.0 %4.0 -%5.4 %8.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104,530 %0.4 %2.0 %1.5 %12.7 %14.5

Çin 2,941 %0.1 %5.0 %12.5 %8.1 %18.1

Hindistan 35,867 %0.6 %0.6 -%1.1 -%6.7 %0.0

Endonezya 6,443 %0.9 %0.0 -%0.6 %8.0 %4.9

Rusya 2,485 -%0.2 %0.6 -%1.4 %5.9 %4.9

Brezilya 95,584 -%1.8 -%1.4 -%2.3 %24.7 %8.8

Meksika 42,824 -%1.1 -%1.7 -%2.1 -%13.6 %2.8

Güney Afrika 56,002 -%0.5 %0.9 %3.8 -%4.5 %6.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 %0.5 %2.2 -%21.7 %18.2 %33.9

EM VIX 19 %1.7 %8.4 -%9.8 -%1.4 %14.8

MOVE 47 %0.9 %1.4 -%7.3 -%5.5 %1.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.337 %0.4 %0.3 %0.2 -%15.0 %40.5

Brezilya 3.7568 %0.7 -%0.2 -%0.2 -%9.2 %13.5

Güney Afrika 14.0849 %1.1 %0.4 %3.1 -%1.0 %13.7

Çin 6.6941 %0.1 -%0.4 -%0.8 -%1.6 %2.9

Hindistan 70.745 -%0.7 -%0.7 -%0.5 %0.9 %10.8

Endonezya 14069 %0.3 %0.0 %0.0 -%3.8 %3.7

CDS *

Türkiye 305.7 0.2 -17.6 -3.5 -92.4 3.1

Brezilya 155.4 0.8 -11.6 -7.0 -75.0 -7.2

Güney Afrika 176.2 1.2 -12.9 -3.3 31.9 -11.5

Endonezya 103.8 -0.7 -3.9 -10.6 32.6 -0.1

Rusya 129.3 -0.9 -7.9 6.9 5.5 -24.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15.0 0.0 -0.4 -0.4 -6.8 3.3

Brezilya %9.0 0.1 0.0 -0.1 -3.1 -1.3

Hindistan %7.4 -0.1 0.1 0.1 -0.5 0.1

Endonezya %7.8 0.0 -0.1 -0.3 -0.1 1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.9 0.02 -0.13 -0.13 -1.25 a.d.

Brezilya %5.3 0.00 a.d. -0.21 -0.75 0.78

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.05 0.61

Endonezya %4.2 0.01 -0.01 -0.11 -0.09 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66.03 -%0.5 -%1.6 %10.2 -%13.1 -%1.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 57.22 %0.5 %0.5 %10.1 -%16.5 -%5.3

Altın - USD / oz 1316.1 -%0.4 -%0.6 %1.0 %9.0 %0.5

Gümüş - USD / t oz. 15.538 -%0.9 -%1.7 -%1.4 %5.2 -%9.4

Commodity Bureau Index 412.83 -%0.1 -%0.2 %0.1 %0.1 -%4.5

* 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. 

 

 

 

 


