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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün içinde dalgalı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü sadece 

14 puan artış ile 101.742 seviyesinden kapattı. 

Bugün yurtiçi veri takviminde çok yoğun bir gündem olmamakla 

birlikte küresel piyasalarla ilgili haber akışı gündemde ön plana 

çıkıyor. Bu bağlamda bu akşam açıklanacak olan FOMC 

tutanaklarının detayları önemli olacaktır. Ayrıca, dün gelen haber 

akışına göre ABD, Çin’den, uzun süredir devam eden ticaret 

görüşmelerinin bir parçası olarak yuanın değerini stabil tutmasını 

istedi. ABD’nin Çin’den yuanın değerini sabit tutmasını istediğine 

yönelik gelen haber akışının ardından offshore yuan değer 

kazanırken, dolar endeksi ise sert bir şekilde değer kaybederek 97 

seviyesi üzerinden 96,50 seviyesi altına geriledi. Bu durum GOÜ para 

birimlerini ve özellikle Uzakdoğu Asya para birimleri olumlu etkiledi. 

Bu sabah Asya piyasaları alıcı işlem görürken, ABD vadelileri yatay 

işlem görmekte. Bu sabah Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir başlangıç 

olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz tarafına baktığımızda; BİST-100 endeksinin 100.500 

desteğine geri çekilmede işlem hacminin düşmesi ve ardından 

gelen alımlar ile gün içi en yüksek seviyeye yakın noktada artı 

kapanış yapmasını olumlu değerlendiriyoruz. İşlem hacminin ve 

volatilitenin de düşmesi yardımcı indikatörlerin yatık bir hal 

almasını sağladı. BIST’e dengeleme sürecinin devamını bekliyoruz. 

100.500’den gelen tepkiler ile 101.500 üzerinde kapanış kısa vadeli 

güçlenme için olumlu ama yeterli değil. 102.250 direnç olmak 

üzere, 101.500 ve 100.500 destekleri arasında düne benzer hacim 

ve volatilitede işlemlerin devamını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Şubat Tüketici Güven Endeksi ve Aralık Kısa 

Vadeli Dış Borç İstatistikleri açıklanacak. 

▪ Bugün Ocak Merkezi Yönetim Borç Stoku açıklanacak. 

▪ Hazine Şubat ayında piyasalardan toplamda 8,6 milyar TL 

borçlandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ BRISA, KORDS, KARTN – 4Ç18 sonuçlarını açıkladı.  

▪ TCELL – Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

20 Şubat    Şubat Tüketici Güven Endeksi

                   Aralık Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

                   Ocak Merkezi Yönetim Borç Stoku

21 Şubat    Haftalık Para & Banka İstatistikleri (8-15 Şub.)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (8-15 Şub.)

22 Şubat    Şubat Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 101,742 %0.0 -%1.9

BIST-30 128,172 %0.0 -%1.8

Banka 132,744 %0.5 -%3.1

Sanayi 118,894 %0.2 -%0.7

Hizmet 76,170 -%0.5 -%2.6

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 18.68 18.19 18.19

10 yıllık bono faizi 15.13 14.92 16.06

Kur

USD/TL 5.31 %0.8 -%0.7

EUR/TL 6.00 %1.0 -%1.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.65 %0.9 -%1.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 161 165 155

Ortalama işlem hacmi * 1.40 1.58 1.63

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.0x 6.9x

PD/DD 1.36x 1.03x 0.96x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.59x 0.55x

FD/Satışlar 1.43x 1.10x 0.96x

FD/FAVÖK 7.9x 6.2x 5.5x

Kar büyümesi %49.2 %16.0 %0.5

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.8 %12.2

Temettü verimi %2.7 %4.1 %4.7

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 Şubat Tüketici Güven Endeksi ve Aralık Kısa Vadeli 

Dış Borç İstatistikleri açıklanacak  

Saat 10:00’da Şubat Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. 

• Ocak ayı güven endeksi 58,5 gerçekleşerek bir önceki aya göre önemli bir 

değişim göstermezken, oldukça düşük olan seviyesini korumuştu. Tüketici 

güven endeksi halen endeks başlangıcından beri (2012) en düşük seviyelerine 

yakın bir seyir izliyor. 3 aylık hareketli ortalamalar çerçevesinde bakıldığında ise 

trendin nispeten yataylaştığı görülüyor. 

Yine aynı saatte Aralık ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri açıklanacak. 

• 2018 Kasım ayı itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 116,5 milyar dolar olarak 

açıklandı. 2017 yıl sonuna göre kısa vadeli dış borç stokunda 2,2 milyar dolar 

azalış yaşandı. Bu özellikle bankaların kısa vadeli dış borç stokundaki düşüşten 

kaynaklandı. GSYİH’ya oranı olarak bakıldığında ise %15,6 gibi düşük bir seviye 

görülüyor. 

• Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar’a 

baktığımızda 2018 Kasım ayı itibariyle 174,5 milyar dolar iken ve 2017 

yılsonuna göre 3,9 milyar dolar civarında azalış gösterdiği takip ediliyor. Bu 

rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 

157 milyar dolar olduğu görülüyor. (2017 sonu değeri ise 156,8 milyar dolar) 

Vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 12 aylık cari açık 

beklentisi eklendiğinde Türkiye’nin önümüzdeki 12 aylık süreçteki dış 

finansman ihtiyacını 171 milyar olarak hesaplıyoruz. 

Bugün Ocak Merkezi Yönetim Borç Stoku açıklanacak 

Ocak Merkezi Yönetim Borç Stoku verileri saat 17:00’da açıklanacak. 

• 2018 yılında merkezi borç stoku yılı 1,07 trilyon TL’de ((GSYİH’nin %30’u) 

kapadı. 2017 yıl sonunda borç stoku 876,5 milyar TL (GSYİH’nın %28,2’i) idi. 

Artışın önemli bir bölümünün, kurdaki değer kaybının dış borç stokuna 

yansımasından kaynaklandığı görüldü. 

Hazine Şubat ayında piyasalardan toplamda 8,6 milyar TL borçlandı  

Hazine dün gerçekleştirilen iki ihalede piyasadan (ROT satışlar dahil) 5,5 milyar TL 

borçlandı. Böyle bu ay içerisinde gerçekleştirilen ihalelerde piyasaya net satış 8,6 milyar 

TL olarak gerçekleşti.  

• Dünkü ihaleler ile Hazine Şubat ayı iç borçlanma programını tamamlamış oldu. 

• Şubat ayında piyasadan borçlanma projeksiyonu 10,5 milyar TL idi. Dolayısıyla 

toplam satış tutarı bu rakamın altında kaldı 

• Ancak ay içerisinde gerçekleştirilen 3 yıl vadeli dolar cinsinden sukuk 

ihracından gelen 2 milyar dolar ile beraber iç borçlanma ihtiyacının da azaldığı 

görülüyor. Sukuk ihracı tutarı 21 Şubat’ta hesaplara giriyor olacak. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Brisa - 4Ç18 sonuçlarını 20.9 milyon TL net kar ile açıkladı ve yıllık bazda %7 artış kaydetti. 

Açıklanan net kar rakamı, 19 milyon TL olan net kar beklentimiz ve 17.5 milyon TL olan 

piyasa beklentisi ile uyumludur. Şirket faaliyetlerinde güçlü bir performans sergilemiş olup, 

Aksaray fabrikasının devreye girmesi ile artan amortisman ve finansman giderleri söz 

konusu güçlü performansının net karlılığa limitli yansımasına neden oldu. Net satışlar 762 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı beklentimiz olan 856 milyon TL’nin ve piyasa beklentisi olan 789 

milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirketin satış adetleri yıllık bazda %6 daraldı. Yurtçi satış 

adetleri %23 gerilerken ihracat adetleri %28 artış kaydetti. Yurtiçi satışlarda, yenileme 

pazarına ve araç üreticilerine yapılan satışlar, yıllık bazda ve sırasıyla, %23 ve %21 

gerilerken, ihracat kanalında ise Lassa markası ile yapılan satışlar %27 ve Bridgestone 

kanalına yapılan satışlar ise %32 artış kaydetti. Fiyatlama cephesinde ise, yurtiçi fiyatlar 

%21 artarken ihracaat fiyatları, ABD doları bazında, %8 azaldı. Cironın içinde ihracaatın 

payı 4Ç18’de %46’ya yükseldi (4Ç17: %34) ve 2018 yılının tamamında ihracatın ciro 

içindeki payı %34 olarak gerçekleşti. (4Ç17: %27). Şirket, 4Ç18'de 127 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 artış gösterdi. 

Açıklanan FAVÖK rakamı, beklentimiz olan 128 milyon TL ile uyumlu ve piyasa beklentisi 

olan 115 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 410 baz puan artarak %16.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt 

marjı, yıllık bazda, 302 baz puan azaldı ve %25.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 649 baz puan azaldı ve %13.4 olarak gerçekleşti. 

Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %1 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %10 

azaldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 1,601 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 527 milyon TL (4Ç17: 538 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17.6 (4Ç17: %23.5) olarak 

kaydedildi.  

Kartonsan - 4Ç18 sonuçlarını 30.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %108 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %25 azaldı. Net satışlar 184 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 büyüdü. 

Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %11 azalış kaydetti ve net satışlardaki 

payı %17 oldu. (4Ç17: %19) Şirket, 4Ç18'de 46 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %112 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 776 baz puan artarak %25.1 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 827 baz puan büyüdü ve %27.6 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 44 baz puan geriledi ve %6.3 

olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %15 büyüdü. Genel yönetim giderleri 

ise, yıllık bazda, %70 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %17 

yükselerek 93 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 109 milyon TL 

(4Ç17: 83 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17.1 

(4Ç17: %17.4) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.3 F/K çarpanından ve 

6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 
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Kordsa Global - 4Ç18 sonuçlarını 34.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 34.9 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %25 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %72 azaldı. Net satışlar 1,171 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %81 büyüdü. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,006 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç18'de 128 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %84 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 113 

milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

20 baz puan artarak %10.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 

41 baz puangeriledi ve %16.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 119 baz puan geriledi ve %8.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, 

%108 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %22 büyüdü. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %17 gerileyerek 1,388 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme 

sermayesi ise 1,328 milyon TL (4Ç17: 783 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %33.7 (4Ç17: %31.5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına 

göre, şirket 6.3 F/K çarpanından ve 7.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Turkcell bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 796 milyon TL olup, 

yıllık bazda %269 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 5,763 milyon TL 

olup, yıllık bazda %29 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi ise 2,273 milyon TL 

olup, yıllık bazda, %33 artışı işaret etmektedir.         
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Teknik Analiz 

USD/TL 

USDTRY paritesi; petrol fiyatlarında devam eden yükseliş, güçlü dolar endeksi ve 

TL’deki negatif ayrışmanın etkisi ile birlikte dün gün içerisinde yükseliş eğilimini 

koruyarak 5,32 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Ancak, ABD – Çin arasındaki ticaret 

müzakerelerine ilişkin gelen haber akışı ile birlikte dolar endeksi öğleden sonra sert bir 

geri çekilme yaşarken, USDTRY paritesinin de 5,30 seviyesi altına geri çekilmesini 

sağladı.  Dün gelen haber akışına göre ABD, Çin’den, uzun süredir devam eden ticaret 

görüşmelerinin bir parçası olarak yuanın değerini stabil tutmasını istedi. ABD’nin 

Çin’den yuanın değerini sabit tutmasını istediğine yönelik gelen haber akışının 

ardından offshore yuan değer kazanırken, dolar endeksi ise sert bir şekilde değer 

kaybederek 97 seviyesi üzerinden 96,50 seviyesi altına geriledi. Dolar endeksindeki sert 

düşüş ile birlikte USDTRY paritesi de 5,32 seviyesi üzerinden 5,27’lere kadar geri çekildi. 

Kur bu sabah saatlerinde 5,28’li seviyelerden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden 

de görebileceğiniz üzere USDTRY paritesi kısa vadeli bir yükseliş kanalı bünyesinde 

hareket ediyor. Dün öğleden sonra yaşadığı düşüşle kanalın alt sınırına kadar gerileyen 

kur, kanal çizgisinden tutunarak yönünü yukarı çevirmiş durumda. Bu noktada kurun 

kanalın alt sınırına denk gelen 5,28 seviyesi altına gerilemesini beklemiyoruz. Kurun 

bugün içerisinde 5,28 – 5,32 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. 5,32 

seviyesinin aşılması durumunda yükseliş hareketinin 5,35 seviyesine doğru hızlanması 

beklenebilir. Bugün akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları 

yakından takip edilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

ABD’nin Çin’den, uzun süredir devam eden ticaret görüşmelerinin bir parçası olarak yuanın 

değerini stabil tutmasını istediğine yönelik gelen haber akışı ile birlikte dün öğleden sonra 

set bir şekilde değer kaybeden dolar endeksi, EURUSD paritesinin de 1,1358 seviyesine 

kadar yükselmesine neden oldu. Dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte dünü 

yükselişle tamamlayan EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibarıyla 1,1340 seviyesi 

civarında hareket ediyor. Teknik görünüme baktığımızda 1,1350 – 1,1360 bandının güçlü 

bir direnç bölgesi olduğunu ve paritenin kısa vadede bu bandı yukarı yönlü aşmakta 

zorlanabileceğini görüyoruz. Dolayısı ile paritenin kısa vadede 1,1350 – 1,1360 bandı altına 

kalmasını beklemekteyiz. Bugün içerisinde ise 1,1310 – 1,1350 seviyeleri arasında bir seyir 

görmeyi bekliyoruz. Bugün akşam saatlerinde FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Yarın 

ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve Cuma günü Avrupa Merkez Bankası 

Başkanı Draghi’nin yapacağı konuşma takip edilecek. Küresel büyümeye yönelik 

endişelerin arttığı mevcut ortamda, özellikle Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelen zayıf veri 

akışı piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. Bu hafta gerek Almanya gerekse Euro 

bölgesinden gelecek veriler oldukça yoğun. Veriler piyasalar üzerinde hareketlenme 

olabileceği gibi, orta vadede de ECB tarafında politika şekillenmeleri açısından etkili 

olacaktır. 
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XAUUSD 

Altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürmesini beklediğimizi ve 1330 seviyesinin aşılması 

ile birlikte yükselişin 1350 seviyesine doğru hızlanmasını beklemediğimizi hemen hemen 

her bültenimizde belirtiyorduk. Beklediğimiz hareketi gerçekleştiren altın fiyatları, dolar 

endeksinde sert düşüş hareketi ile birlikte 1346 seviyesi üzerine kadar yükseldi. ABD’nin 

Çin’den, uzun süredir devam eden ticaret görüşmelerinin bir parçası olarak yuanın değerini 

stabil tutmasını istediğine yönelik gelen haber akışı ile birlikte dün öğleden sonra set bir 

şekilde değer kaybeden dolar endeksi, ons altının 1346 seviyesi üzerine çıkarak Nisan 

2018’den bu yana en yüksek seviyesini test etmesini sağladı. Altın bu sabah saatleri 

itibarıyla 1340 seviyesi üzerindeki hareketini sürdürüyor. Dün yaşadığı sert yükselişin 

ardından altın fiyatların bugün içerisinde görece yatay bir seyir görmeyi bekliyoruz. Ons 

altının bugün içerisinde 1338 – 1345 bandında seyretmesi beklenebilir. Teknik olarak 

baktığımızda, 1335 seviyesinin kısa vadede önemli bir destek teşkil ettiğini görmekteyiz. 

Bugün akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları yakından 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 2,780 %0.1 %2.6 %4.1 -%2.7 %10.9

DAX 11,309 %0.1 %1.6 %0.9 -%8.3 %7.1

FTSE 7,179 -%0.6 %0.6 %3.0 -%5.4 %6.7

Nikkei 21,303 %0.7 %1.5 %3.8 -%3.4 %7.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 101,742 %0.0 -%1.9 %3.3 %12.8 %11.5

Çin 2,756 %0.1 %1.3 %6.2 %2.2 %10.6

Hindistan 35,353 -%0.4 -%2.2 -%2.8 -%7.6 -%2.0

Endonezya 6,495 %0.3 %1.5 %1.1 %10.6 %5.2

Rusya 2,459 -%0.6 -%3.0 -%0.6 %8.2 %3.8

Brezilya 97,659 %1.2 %1.6 %1.6 %27.9 %11.1

Meksika 42,950 -%0.1 -%0.4 -%2.9 -%12.0 %3.1

Güney Afrika 55,195 -%0.1 %2.3 %2.7 -%3.4 %4.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 a.d. -%3.6 -%16.4 %17.7 -%41.5

EM VIX 18 a.d. %0.2 -%4.4 -%15.5 -%28.9

MOVE 45 a.d. -%8.1 -%16.2 -%11.1 -%32.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.283 -%0.3 %0.6 -%0.8 -%12.3 -%0.1

Brezilya 3.7218 -%0.4 %0.3 -%0.9 -%4.8 -%3.9

Güney Afrika 14.0449 -%0.5 %2.0 %1.4 -%4.1 -%2.1

Çin 6.7586 -%0.1 -%0.2 -%0.3 -%1.7 a.d.

Hindistan 71.3425 %0.2 %0.2 %0.2 a.d. %2.3

Endonezya 14103 %0.0 %0.2 -%0.5 a.d. -%2.0

CDS *

Türkiye 315.7 0.4 -0.1 -17.5 -118.1 -197.5

Brezilya 163.2 0.8 -7.8 -3.7 -34.2 -55.3

Güney Afrika 187.6 -1.6 2.9 -13.1 8.3 -80.6

Endonezya 109.8 -2.2 -2.4 -10.6 24.3 -51.4

Rusya 140.3 -2.7 3.9 6.2 -9.1 -42.5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15.1 0.2 0.4 -0.9 -7.0 -1.3

Brezilya %8.9 0.0 -0.1 -0.2 -3.0 a.d.

Hindistan %7.4 0.0 0.0 0.1 a.d. 0.0

Endonezya %8.0 0.0 0.1 -0.1 a.d. 0.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.9 0.01 0.06 0.03 -1.47 a.d.

Brezilya %5.4 a.d. -0.08 -0.33 -0.30 0.22

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.01

Endonezya %4.2 a.d. -0.01 -0.19 a.d. -0.36

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66.45 -%0.1 %6.5 %6.0 -%7.5 %23.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 56.09 a.d. %5.6 %4.3 -%14.9 %23.5

Altın - USD / oz 1340.1 a.d. %2.4 %4.5 %13.9 %4.6

Gümüş - USD / t oz. 15.967 a.d. %1.8 %3.7 %9.1 %2.7

Commodity Bureau Index 413.71 a.d. %0.5 %0.6 %0.1 %1.1

* 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 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. 

 

 

 

 

 


