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Piyasa Yorumu   

Fed toplantısı öncesinde piyasadaki şahin fiyatlamaların hız kazanması 

ile birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarının geçtiğimiz haftayı 

yükselişle tamamladığı takip edildi. Haftanın son işlem gününde 

yükselişini önemli ölçüde hızlandıran dolar endeksi 93,24 seviyesine 

ulaşırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,38 seviyesi üzerini test etti. 

Güçlü dolar endeksi ve getirilerde hızlanan yükseliş paralelinde GoÜ 

para birimlerinde Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Türk 

lirasının dolar karşısında %1,25 oranında değer kaybettiği ve en zayıf 

performans gösteren GoÜ para birimi konumunda yer alarak negatif 

ayrıştığı görüldü. Bununla birlikte gün içerisinde en yüksek 8,6588 

seviyesini test ederek yaklaşık son 1,5 ayın en yüksek seviyesine tırmanan 

USDTRY paritesi, günü 8,6441 seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 

5 yıllık CDS primi 388,16 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise 

%17,15 oldu. Küresel piyasalarda bu sabahki görünüme baktığımızda 

Asya hisse senetlerinde karışık bir seyrin olduğunu, ABD ve Avrupa 

vadelilerinde de ise satıcılı bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz.   

Veri takvimine baktığımızda bugün yurt içinde Hazine ihaleleri ve 

Ağustos Merkezi Yönetim Borç Stoku verileri takip edilecek. Yurt 

dışında ise önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte, ECB YK üyesi 

Schnabel’in konuşması takip edilecek.  

Geçtiğimiz hafta satıcılı seyreden BİST-100 endeksi Cuma günü 1.415 

desteğinin test ederek 1.419,43 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 

Hafta içerisinde ABD Doları’nın yükselişi ile kayıplarını artıran endeks 

1.425 desteğini geride bıraktı. Bugün izleyeceğimiz seviyeler yukarıda 

1.425 direnci ve aşağıda tekrar 1.415 destek bölgeleri olacak. Tepki 

alımlarında 1.455 direnci hafta içerisinde tekrar gündeme gelebilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

20 – 24 Eylül haftası veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz.  

▪ Hazine bugün iki ihale düzenleyecek. 

▪ Saat 17:30’da Ağustos Merkezi Yönetim Borç Stoku açıklanacak. 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan New York seyahati öncesinde basın 

toplantısı düzenledi. 

▪ BDDK’dan tüketici kredileri ve pandemi muafiyetleri ile ilgili 

düzenleme açıklamaları geldi. 

▪ TCMB Eylül Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. 

▪ Temmuz Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 125,3 milyar dolar oldu. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ ARCLK –Pay Geri Alımı hk. 

▪ ESEN – Bağlı Ortaklık halka arz tarihleri. 

▪ PETKM – Kar Payı hk. 

▪ SISE – Pay Geri Alımı hk. 

 

 

 Piyasa gündemi ve veri takvimi

20 Eylül  Ağustos Merkezi Yönetim Borç Stoku verileri

               Hazine ihaleleri 

22 Eylül  Eylül Tüketici Güven Endeksi

               Hazine ihaleleri & kira sertifikası doğrudan satışı

23 Eylül  Haftalık yabancı portföy hareketleri (10 - 17 Eylül)

               Haftalık para & banka istatistikleri (10 - 17 Eylül)

               Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

24 Eylül  Eylül Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO

                Ağustos ayı yabancı ziyaretçi verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.419 %0,1 -%1,3

BIST-30 1.520 %0,3 -%1,1

Banka 1.278 -%0,6 -%1,4

Sanayi 2.485 -%0,4 -%2,4

Hizmet 1.176 %0,6 %0,2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 20,50 20,50 20,50

AOFM 19,00 19,00 19,00

2 yıllık bono faizi 17,84 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 17,15 17,25 17,51

Kur

USD/TL 8,57 %1,9 %1,8

EUR/TL 10,09 %1,5 %1,9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,33 %1,7 %1,9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 170 175 175

Ortalama işlem hacmi * 2,20 2,17 2,26

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

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

PD/DD 1,17x 0,90x 0,11x

PD/DD (Banka) 0,57x 0,40x 0,02x

FD/Satışlar 1,18x 1,00x 0,85x

FD/FAVÖK 7,8x 5,3x 4,7x

Kar büyümesi -%7,1 %112,4 %14,7

Özsermaye karlılığı %9,5 %16,0 %15,1

Temettü verimi %1,1 %5,6 %6,2

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_20_-_24_Eylul.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

20 – 24 Eylül haftası veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz 

Hazine bugün iki ihale düzenleyecek 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 4 yıl vadeli TÜFE’ye 

endeksli iki tahvil ihalesi düzenleyecek. Bugünkü ihalelerin ardından yarın ise 9 ay vadeli 

kuponsuz & 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri ve 5 yıl vadeli kira sertifikası 

doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Hazine bir önceki hafta gerçekleştirdiği ihaleler ile 

birlikte şimdiye kadar toplam 15,1 milyar TL’lik bir iç borçlanma gerçekleştirdi.  

• Hazine Eylül ayında 35,9 milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında yedi ihale ve bir 

kira sertifikası doğrudan satışı ile toplam 40 milyar TL’lik iç borçlanma 

gerçekleştirmeyi planlıyor. 

Saat 17:30’da Ağustos Merkezi Yönetim Borç Stoku açıklanacak  

Temmuz ayında merkezi yönetim borç stoku 2,03 trilyon TL olarak açıklanmıştı. Söz 

konusu stokun %57’sini iç borç, geri kalan %43’ünü ise dış borç stoku oluşturuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York seyahati öncesinde basın 

toplantısı düzenledi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler  76'ncı Genel 

Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD ziyaretine dün başladı.  Erdoğan, 

bugün, New York'ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacak. Yarın ise BM 

Genel Kurul’una hitabını gerçekleştirecek. 

BDDK’dan tüketici kredileri ve pandemi muafiyetleri ile ilgili 

düzenleme açıklamaları geldi 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerine ilişkin genel 

vade sınırını kredi tutarı 50 bin TL üzerinde olan krediler için 36 aydan yirmi 24 aya 

indirilmesine karar verdi. Buna ek olarak BDDK, pandemi döneminde alınan tahsili 

gecikmiş alacaklara ilişkin düzenlenin 30 Eylül'de son bulacağını belirtti. Fakat bu 

konuda bazı istisnalar getirildi. Bunun yanında daha önce son tarihi 30 Eylül olarak 

açıklanan kartlara ilişkin düzenlemelerin uzatılmayacağı açıklandı. BDDK'dan yapılan 

açıklamada, daha önce 30 Eylül'de son bulacağı açıklanan kredilerin donuk alacak 

sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak 

uygulanmasına 30 Eylül itibariyle son verilmesine ancak 1 Ekim tarihi itibariyle gecikme 

süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen krediler için söz konusu uygulamaya 

bankalarca aynı şekilde devam edilmesine karar verildiği belirtildi. Ancak 1 Ekim tarihi 

itibariyle gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen (finansal kiralama 

şirketleri için 240 günü geçmeyen) krediler için söz konusu uygulamaya şirketlerce aynı 

şekilde devam edilmesi kararlaştırıldı. 

TCMB Eylül Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı 

2021 yılı TÜFE beklentileri yukarı yönlü revize edilmeye devam ediyor. Bu çerçevede 

tahminlerin de %16,30’dan %16,74’e geldiği izlendi. 12 aylık ileriye yönelik TÜFE 

beklentisinde %12,48 seviyesinden %12,94’e yükseliş, 24 aylık ileriye yönelik TÜFE 

beklentisinde de %10,52’den %10,71’e bir bozulma görülüyor. 5 yıl vadeli enflasyon 

bekleyişleri de %7,64’den %7,85 seviyesine yükseldi. 

• 2021 yılsonu enflasyon kurum tahminimizi %17, 2022 tahminimizi ise %13 

seviyesinde koruyoruz. 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_20_-_24_Eylul.pdf
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Gelecek hafta gerçekleştirilecek PPK toplantısında politika faizinin sabit kalması 

bekleniyor. Kurum tahminimiz de herhangi bir değişiklik olmayacağı yolunda ancak faiz 

indirim ihtimalini de göz ardı etmiyoruz. 

• Piyasa katılımcıları ayrıca 3-aylık süre içerisinde ise politika faizinin %18 

seviyesine gerilemesini bekliyor.  12 ay sonrasında ise politika faizinin %14,73 

olması bekleniyor.  

Eylül ayı ilk yarısından TL’deki yatay seyir yılsonu USD/TL tahminlerinin 8,94 

seviyesinden 8,92 seviyesine sınırlı da olsa revize edilmesine yol açmış görülüyor. 12 ay 

sonrası USD/TL beklentisinin ise 9,55 olduğu izleniyor.  

2021 yılında GSYİH reel büyüme tahmini %6 seviyesinden %8,2 seviyesine revize edildi. 

Gelecek aylarda anketlerde yukarı yönlü revizyonların devam etmesi beklenebilir.  

• 2021 yılında GSYİH büyüme oranının ise %9’un üzerinde olacağını düşünüyoruz. 

Gelecek sene için ise büyüme tahmin ortalaması %4,2. Kurum tahminimiz ise 

%4’ün biraz altında bir büyüme oranı yönünde. 

Piyasa katılımcıları anket sonuçlarına göre 2021 yılında cari işlemler açığı 22,3 milyar 

dolar (bir önceki ay 23,4 milyar dolar idi), gelecek yıl ise 21,3 milyar dolar bekleniyor. 

Yüksek büyümeye rağmen daha sınırlı bir cari açık beklentisi ise pandemi sonrası 

toparlanma içerisinde güçlü ihracat ve turizm kalemlerinden kaynaklanıyor.  

• Kurum tahminimiz cari işlemler açığının 2021 yılında 20 milyar dolar’ın altına 

geri çekilebileceği yönünde. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Temmuz Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 125,3 milyar dolar oldu 

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri geçen ay vadeli dış ticaret işlemleri kaynaklı ihracat 

alacakları ve ithalat borçlarının firmalardan doğruda raporlama yoluyla derlenmesi 

çerçevesinde revize edilmişti.  

Temmuz ayında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 125,3 milyar dolar olarak açıklandı. 2020 

sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 114.3 milyar dolar olarak açıklanmıştı. 

Dolayısıyla 2020 yılsonu değerine göre 11 milyar dolar artış olduğu izleniyor. Söz 

konusu stok rakamının GSYİH’ye oranı ise %16,6 civarında.  

• Ancak burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam “kalan vadeye göre Kısa 

Vadeli Dış Borç Stoku”.  Diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın 

vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Söz konusu rakam Temmuz 2021 

itibariyle 168,7 milyar dolar. Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak 

baktığımızda borç stokunun 151 milyar dolar olduğu görülüyor. Vadesine bir 

yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 12 aylık cari açık beklentisini de 

ekliyoruz. Böylece Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman 

ihtiyacını 165 milyar dolar civarında hesaplıyoruz. (eski veri setinde söz konusu 

hesaplama 190 milyar dolar civarındaydı) Türkiye’nin yıllık dış finansman 

ihtiyacının GSYİH’ye oranını bu çerçevede Haziran 2021 itibariyle %23,6 olduğu 

takip ediliyor. (Revizyon öncesinde söz konusu oranlar %26-27 civarındaydı) 

• TCMB Kısa vadeli döviz borcunu hesaplarken, bankalar dışında yurtdışı 

yerleşiklerin yurtiçindeki mevduat hesaplarını, bankalardaki DTH hesaplarını, 

özel sektörün TL mevduat ve ticari kredilerini hesaplama dışında bulunduruyor. 

Bu hesaplamaya göre ise cari işlemler açığı tarafını eklemeden yapılan bir 

hesaplamada Temmuz 2021 kısa vadeli döviz cinsi finansal borç 101,5 milyar 

dolar olarak hesaplanıyor. Söz konusu finansal borcun rezervlere oranının ise 

%96 olduğu görülüyor. Son dönemde brüt rezervlerdeki artış etkisiyle önemli 

bir iyileşme izleniyor. 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/TCMB_Piyasa_Katilimcilari_Anketi_--_Eylul_2021.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

ARCLK- 17.09.2021 tarihinde 31,84 TL - 32,04 TL fiyat aralığından (ortalama 31,9378 TL) 

1.330.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 18.749.652 

adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,7747) 

ESEN- Esenboğa Elektrik Üretim  A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji 

Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş  sermayesinin 310.000.000 TL'den 

410.000.000 TL'ye artırılması için halka açılma başvurusu; SPK tarafından 16.09.2021  

tarih ve 2021/46 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup, 1  TL 

nominal değerdeki 100.000.000  adet  paylar 8,30 TL fiyattan olmak üzere 22.09.2021 – 

23.09.2021 tarihleri arasında Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve  Satış 

yöntemiyle halka arz edilecektir. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım 

yöntemi ile yapılacaktır. 

PETKM- 17.09.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul'da gündemin 6. maddesiyle ilgili 

olarak; Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, SPK'nın II-

14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana 

Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrası kalan 

1.042.291.174,93 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması kararı onaylanmıştır. 

SISE- 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri 

kapsamında 17 Eylül 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 17 Eylül 2021 

tarihinde 8,27 TL-8,30 TL fiyat aralığından (ortalama 8,29 TL) 1.210.721 adet pay geri 

alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 15.331.820 adede ulaşmıştır (Şirket 

sermayesine oranı %0,50). 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Güçlü dolar endeksi ve getirilerde hızlanan yükseliş paralelinde GoÜ para birimlerinde 

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar karşısında %1,25 

oranında değer kaybettiği ve en zayıf performans gösteren GoÜ para birimi 

konumunda yer alarak negatif ayrıştığı takip edildi. Bununla birlikte haftanın son işlem 

gününde 8,6588 seviyesini test ederek yaklaşık son 1,5 ayın en yüksek seviyesine 

tırmanan USDTRY paritesi, günü 8,6441 seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 5 

yıllık CDS primi 388,16 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %17,15 oldu. 

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 100 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kıran 

USDTRY paritesi, beklentimize paralel olarak yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Kur bu 

sabah saatlerinde 8.6536 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksinin ise 93,34 

seviyesinde bulunduğu takip ediliyor. Teknik göstergeler dolar endeksindeki yükseliş 

eğiliminin korunduğunun sinyalini veriyor. Kurdaki teknik görünümü analiz ettiğimizde 

ise göstergelerin yukarı yönlü sinyaller üretmeye devam ettiğini görüyoruz. Bugün 

itibariyle 8,50 seviyesine denk gelen 100 günlük hareketli ortalama geçtiğimiz haftaki 

kırılmanın ardından direnç konumundan destek konumuna gelmiş durumda. Bu 

çerçevede, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurun kısa vadede 

bu seviye üzerinde tutunması beklenebilir. TL’deki satış baskınının sürmesi durumunda 

ilk etapta 8,70 direncini takip edeceğiz. Bu direncin aşılması 8,7250, 8,75 ve 8,80 

dirençlerinin ön plana çıkmasına neden olabilir.  

Veri takvimine baktığımızda bugün yurt içinde Hazine ihaleleri ve Ağustos Merkezi 

Yönetim Borç Stoku verileri takip edilecek. Yurt dışında ise önemli bir veri akışı 

bulunmamakla birlikte, ECB YK üyesi Schnabel’in konuşması takip edilecek. 

USD/TRY 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz haftaki bültenlerimizde Fed toplantısı öncesinde piyasadaki şahin 

fiyatlamaların hız kazanması ve dolar endeksinde yeniden 93 seviyesi üzerine varan bir 

yükseliş görmemiz durumunda EURUSD paritesindeki satış baskısının 

derinleşebileceğini belirtmiş, bu çerçevede paritedeki yükselişler karşısında temkinli 

olunması gerektiğini belirtmiştik. Beklentimize paralel olarak yükselişini hızlandıran ve 

Cuma günü 93 seviyesi üzerine yükselen dolar endeksi ile birlikte EURUSD paritesindeki 

satış baskısının derinleştiği takip edildi. Bununla birlikte haftanın son işlem gününde 

1,1725 seviyesine kadar inen ve yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesine gerileyen 

parite, düşüşünü ikinci haftaya taşıdı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1716 seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

görünümü analiz ettiğimizde paritedeki satıcılı seyrin sürdüğünü ve kısa vadeli 

göstergelerin zayıf sinyaller üretmeye devam ettiğini görüyoruz. Teknik göstergeler 

1,1750 seviyesinin güçlü bir direnç konumunda yer aldığının ve paritenin kısa vadede 

bu seviye altında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. Aşağı yönlü eğilimin hız 

kazanması durumunda ise ilk etapta 1,17 desteğini izleyeceğiz. 1,17 seviyesinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise 1,1680 ve 1,1655 destekleri ön plana çıkacak.  

Bugün yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte, ECB YK üyesi 

Schnabel’in konuşması takip edilecek. 
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XAU/USD 

Geçtiğimiz hafta paylaştığımız ons altın analizlerimizde özellikle reel getirilerdeki seyri 

yakından izlediğimizi ifade etmiş, Fed toplantısı öncesinde tapering fiyatlamalarının ön 

plana çıkması ve ABD 10 yıllıklarında %1,30 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması 

durumunda değerli metallerdeki yükseliş çabalarının sınırlı kalabileceğini ifade etmiştik. 

Hafta genelinde yükseliş eğilimi kaydeden dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarda yukarı 

yönlü hareketin Cuma günü önemli ölçüde hız kazandığı takip edildi. Haftanın son 

işlem gününde dolar endeksinde 93,24 seviyesine ulaşan ralli ve ABD 10 yıllıklarında 

%1,38 seviyesi üzerine varan yükseliş hareketi ons altının haftayı 1754,68$ seviyesinden 

düşüşle tamamlamasına ve düşüşünü ikinci haftaya taşımasına neden oldu.  

Altının ons fiyatları bu sabah saatlerinde 1750,39$ seviyesinden işlem görüyor. Kısa 

vadeli teknik göstergeler satıcılı seyrin devam ettiğinin sinyalini veriyor. Teknik 

görünümü analiz ettiğimizde göstergeler ons altının kısa vadede 1735$ – 1803$ 

bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. Yukarıda bugün itibariyle 1803$ 

seviyesine denk gelen 200 günlük üssel hareketli ortalama güçlü bir direnç teşkil 

ediyor. Dolayısı ile ons altının kısa vadede bu seviye altında işlem görmesini 

bekleyebiliriz. Göstergelerin işaret ettiği işlem aralığının alt sınırı olan 1735$ seviyesi 

altında ise 1722$ ve 1700$ destekleri yer alıyor. Ons altındaki görünüm açısından tahvil 

getirilerindeki hareketi yakından izlemeye devam edeceğiz. Getirilerdeki yükselişin 

devam etmesi altın fiyatlarındaki satış baskının sürmesine neden olabilir.  

Bugün yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte, ECB YK üyesi 

Schnabel’in konuşması takip edilecek. 
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XAG/USD 

Geçtiğimiz hafta içerisinde ABD’den gelen güçlü veriler tapering beklentilerini 

desteklerken, dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş eğiliminin değerli metaller 

üzerindeki baskıyı artırdığı takip edildi. Bununla birlikte haftanın son işlem gününde 

23$ seviyesi üzerinden 22,33$ seviyesine kadar gerileyen gümüş fiyatları, günü 22,40$ 

seviyesinden düşüşle tamamladı ve üst üste ikinci hafta düşüşle kapandı. 

Gümüş bu sabah saatlerinde 22,34$ seviyesinden işlem görüyor. Yükselişini 77,97 

seviyesine taşıyan altın/gümüş rasyosu ise gümüşün ons altın karşısında zayıf kalmaya 

devam ettiğinin sinyalini veriyor. Teknik göstergeler gümüş fiyatları açısından zayıf 

sinyaller üretmeye devam ederken, dolar endeksi ve alternatif getirilerde etkili olmaya 

devam eden yükseliş eğilimi de değerli metaller üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. 

Trend ve momentum göstergeleri gümüşün kısa vadede 22$ – 23,50$ bandında işlem 

görebileceğinin sinyalini veriyor. 23,50$ seviyesi üzerinde 24$ ve ardından 50 günlük 

ortalamaya denk gelen 24,40$ seviyeleri direnç konumunda yer alırken, 22$ seviyesi 

altında ise 21,89$ ve 21,24$ destekleri bulunuyor.  

Bugün yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte, ECB YK üyesi 

Schnabel’in 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 4.433 -%0,9 -%0,6 -%0,2 %13,3 %18,0

DAX 15.490 -%1,0 -%0,8 -%2,0 %5,9 %12,9

FTSE 6.964 -%0,9 -%0,9 -%1,8 %3,8 %7,8

Nikkei 30.500 %0,6 %0,4 %12,9 %2,4 %11,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.419 %0,1 -%1,3 -%1,7 -%7,2 -%3,9

Çin 3.614 %0,2 -%2,4 %5,4 %6,1 %4,1

Hindistan 59.016 -%0,5 %1,0 %6,2 %17,8 %23,0

Endonezya 6.133 -%1,2 -%0,4 %0,5 -%4,6 %1,4

Rusya 4.035 -%0,2 %0,8 %5,3 %16,1 %22,7

Brezilya 111.439 -%2,1 -%2,5 -%5,6 -%4,1 -%6,4

Meksika 51.308 -%1,7 -%0,2 -%0,2 %9,1 %16,4

Güney Afrika 62.864 -%0,7 -%2,2 -%4,8 -%4,6 %5,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 %11,3 -%0,7 %16,2 %8,2 -%8,5

EM VIX 22 %2,8 %3,0 %4,7 -%8,5 -%9,2

MOVE 56 %4,4 %8,4 -%7,0 -%16,0 %14,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,641 %1,3 %2,0 %2,5 %15,2 %16,1

Brezilya 5,2895 %0,6 %0,8 -%0,1 -%5,3 %1,8

Güney Afrika 14,718 %0,8 %3,6 -%1,3 %0,4 %0,2

Çin 6,4661 %0,1 %0,3 -%0,3 -%0,6 -%0,9

Hindistan 73,485 %0,0 a.d. -%1,2 %1,3 %0,6

Endonezya 14223 -%0,2 %0,1 a.d. -%1,4 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,2 0,0 -0,1 -0,4 2,9 4,3

Brezilya %11,1 0,1 0,1 0,4 2,6 a.d.

Hindistan %6,2 0,0 a.d. -0,1 0,0 0,3

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,4 0,10 0,34 0,30 0,36 1,01

Brezilya %3,9 0,03 0,06 0,05 -0,17 0,72

Güney Afrika %4,1 0,03 0,14 0,03 -0,73 a.d.

Endonezya %2,1 0,01 0,03 a.d. -0,53 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 75,34 -%0,4 %3,3 %9,1 %10,8 %45,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 71,97 -%0,9 %3,2 %8,1 %11,4 %48,3

Altın - USD / oz 1749,4 -%0,3 -%2,3 -%2,0 %1,3 -%7,7

Gümüş - USD / t oz. 22,295 -%2,0 -%6,5 -%5,8 -%14,3 -%15,6

Commodity Bureau Index 555,5 -%0,1 -%0,1 -%1,9 %11,5 %25,2

* 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. 


