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Piyasa Yorumu 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,23 değer 

artışı ile 101.971 seviyesinden tamamladı. Banka endeksi olumsuz 

yönde ayrışırken, hizmet endeksi daha güçlü bir seyir izledi.  

Bugün, yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, 

yurtdışında Almanya’da TÜFE verisi, AB bölgesi PMI verisi ve AMB 

faiz kararı tutanakları ile ABD’den de dayanıklı mal siparişleri ve 

Ocak ayı PMI verileri takip edilecek. Küresel piyasalar, dün akşam 

açıklanan Fed Tutanaklarında faiz artırımı konusunda Fed 

üyelerinin bölündüğünü ve üyelerin bilanço küçültme sürecinin 

durdurulmasından yana olduklarını gösterdi. Dolar endeksi hafif 

güçlenmekte olup, GOÜ para birimleri ise hafif değer 

kaybetmektedir. Diğer taraftan, ABD ile Çin arasında ticaret 

savaşlarında bir anlaşmaya yönelik çerçeve hazırlıyor olması ve altı 

konu başlığına odaklanacak olmalarına dair haber akışının 

piyasaları olumlu etkilediğini görüyoruz. Asya piyasaları hafif alıcılı 

işlem görmekte olup, ABD vadeli işlemlerinde de hafif olumlu bir 

seyir bulunmakta. Bu sabah Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir 

başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, 101.500 üzerinde üst üste iki 

günlük artı kapanış olumlu değerlendiriyoruz. İki günlük artı 

kapanış volatilite ve hacmin düşmesiyle birlikte endekste 

momentum yeniden pozitif bölgeye geçmeye hazırlanıyor. Güç 

göstergeleri alım bölgesine paralel bir hal alırken trend 

göstergeleri konsolidasyonun devamına işaret ediyor. Bugünde 

101.500 desteği üzerinde kalıp 103.000 direnç bölgesini 

zorlamasını bekliyoruz. Kademeli güçlenme ve konsolidasyon 

sonrasında yeniden 106.000 zirvesini ilerleyen haftalarda 

zorlayabiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 14:30’da haftalık yabancı portföy hareketleri ve para ve 

banka istatistikleri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ CIMSA, ENJSA, TCELL, VESBE – 4Ç18 sonuçlarını açıkladı.  

▪ BRISA, CEMTS, ENJSA, ISYAT, KORDS – Temettü kararları 

▪ ULKER – Godiva’nın Doğu Asya faaliyetlerinin satışı 

konusunda anlaşıldı. 

▪ TKFEN – Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (8-15 Şub.)

22 Şubat    Şubat Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

27 Şubat    Şubat Ekonmik Güven Endeksi

28 Şubat    Ocak Dış Ticaret İstatistikeri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 101,971 %0.2 %0.3

BIST-30 128,163 %0.0 %0.2

Banka 132,060 -%0.5 -%0.4

Sanayi 119,143 %0.2 %1.3

Hizmet 76,768 %0.8 -%1.0

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 18.71 18.68 18.19

10 yıllık bono faizi 15.36 15.13 16.06

Kur

USD/TL 5.30 %1.0 -%0.9

EUR/TL 6.01 %1.2 -%1.4

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

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 162 162 155

Ortalama işlem hacmi * 1.33 1.56 1.62

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.9x 7.0x

PD/DD 1.36x 1.03x 0.95x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.58x 0.54x

FD/Satışlar 1.43x 1.10x 0.95x

FD/FAVÖK 7.9x 6.2x 5.5x

Kar büyümesi %49.2 %17.1 -%0.6

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.9 %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 14:30’da haftalık yabancı portföy hareketleri ve para ve banka 

istatistikleri açıklanacak 

Bugün saat 14:30’da 8 – 15 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklanacak. 

• Dört hafta üst üste yaşanan net girişler sonrasında, Şubat ayının ilk haftasında 

yabancı yatırımcının hisse senedi piyasasına ilgisinin zayıfladığı görüldü. 

Haftalık net çıkış 105,6 milyon dolar oldu. Böylece yılbaşından beri toplam 

girişler 1,3 milyar dolar’dan 1,2 milyar dolar’a geriledi. Tahvil piyasası tarafında 

ise yabancı yatırımcının ilgisinin zayıf olmaya devam ettiği görülüyor. Söz 

konusu hafta içerisinde repo işlemleri hariç tahvil piyasasından net yabancı 

çıkışı 210 milyon dolar oldu. Böylece yılbaşından beri net çıkış 554 milyon 

dolar’a ulaştı. Yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı ise 

%14,9’a geriledi. 

• 1-8 Şubat haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında hafif çaplı (0,6 milyar 

dolar) artış yaşandı. 11Ocak haftasından beri devam eden artışlar toplamda 8 

milyar dolar’ı buldu. Şubat’ın ilk haftasında ise sadece 0,6 milyar dolar’lık artış 

yaşanırken, gerçek kişiler ve kurumlarda aynı oranda artış olduğu görüldü. 

Bireyler Ağustos ayından beri döviz pozisyonlarını artırmaya devam ediyorlar. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Brisa – Yönetim Kurulu 2018 net karından temettü dağıtılmamasını Genel Kurul’a teklif 

etme kararı aldı. 

Cemtaş - Yönetim Kurulu pay başına 0,1TL nakit temettü dağıtımını 24 Haziran 2019 

tarihinde yapılması hususunda Genel Kurula teklif etme kararı aldı. Teklif edilen nakit 

temettü miktarı %1,7 temettü verimini işaret etmektedir. 

Çimsa - 4Ç18 sonuçlarını 61.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Piyasa net kar beklentisi 11.6 

milyon TL olup, şirket geçen yılın aynı döneminde, 74.9 milyon TL net kar açıklamıştı. Net 

satışlar 395 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 

azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 410 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirketin yurtiçi satışları %36 daralırken, yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları 

bazında, %15 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %63 oldu. (4Ç17: %34) Şirket, 4Ç18'de 

41 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %64 

azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 79 milyon TL'nin altında 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, 4Ç17 seviyesi olan %25.7’den gerileyerek %10.3 oldu. 

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1375 baz puan azaldı ve %13.6 

olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri senelik bazda, %31 arttı ve faaliyet giderleri/satışlar 

rasyosu ise, yıllık bazda, 333 baz puan arttı ve %10.7 olarak gerçekleşti. Pazarlama 

giderleri, yıllık bazda, %12 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %31 arttı. Net 

finansal giderler, yıllık bazda %132 ve çeyreksel bazda %18 artış kaydetti ve 85 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 azalarak 1,263 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 315 milyon TL (3Ç18: 530 milyon TL ve 4Ç17: 

386 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.5 (3Ç18: 

%18.5, 4Ç17: %25.9) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.6 F/K 

çarpanından ve 6.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Enerjisa 4Ç18’de 17 milyon TL net zarar açıkladı ve konsensus rakamı olan 160 milyon TL 

net karın altında performans gösterdi. Operasyonel karlılık ise beklentilerin üzerinde 

gerçekleşti. Net satışlar 4Ç18’de yıllık bazda %56 artarak 5.848 milyon TL’ye ulaşırken, 

konsensus rakamı 5,039mn TL’nin %16 üzerinde gerçekleşti. Yatırım harcamaları 

düzeltilmiş FAVÖK %35 yıllık artışla 1.110 milyon TL’ye ulaşırken, konsensus FAVÖK 

rakamının %21 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç18’de 753 milyon TL tutarında şerefiye değer 

düşüklüğü ayırdı. Net borç çeyreksel bazda %6, 9.003 milyon TL seviyesine geriledi. 

Şirketin net borç/düzeltilmiş FAVÖK’ü 2017’deki 2,9 seviyesinden 2018’de 2,3’e geriledi. 

Şirket hisse başına 2 Nisan’da brüt nakit 0,4 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi 

%7’dir.  

Kordsa – Yönetim Kurulu pay başına 0,35 TL nakit temettü dağıtımını 25 Mart 2019 

tarihinde yapılması hususunda Genel Kurula teklif etme kararı aldı. Teklif edilen nakit 

temettü miktarı %3,5 temettü verimini işaret etmektedir. 

İş Yatırım Ortaklığı - Yönetim Kurulu pay başına 0,187 TL nakit temettü dağıtımını 25 

Mart 2019 tarihinde yapılması hususunda Genel Kurula teklif etme kararı aldı. Teklif edilen 

nakit temettü miktarı %18 temettü verimini işaret etmektedir. 
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Tekfen Holding - Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 343 

milyon TL olup, yıllık bazda %34 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 

3,754 milyon TL olup, yıllık bazda %55 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 464 

milyon TL olup, yıllık bazda, %105 artışı işaret etmektedir. 

Turkcell - 4Ç18 sonuçlarını 864 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

796 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %300 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %258 arttı. Net satışlar 5,379 milyon TL 

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

rakamı piyasa beklentisi olan 5,763 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç18'de 2,239 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 artış 

gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,273 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 253 baz puan artarak 

%39.8 oldu. 2018 yılının genelinde Turkcell’in FAVÖK’ü, yıllık bazda, +41 artış kaydetti ve 

8.8 milyar TL oldu ve FAVÖK marjı ise 595 baz puan iyileşerek, %41.3 olarak kaydedildi. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 azalarak 12,736 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Turkcell’in ana iş alanına ait net borcu 8,565 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini de paylaştı. Şirket yönetimi net satışlarda %16-18 

büyüme öngörürken, FAVÖK marjının %37-40 arasında olmasını ve yatırım harcamalarının 

satışlara oranının %16-18 arasında olmasını beklemektedir. En son kapanış fiyatına göre, 

şirket 16.3 F/K çarpanından ve 5.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.    

Ülker - Reuters haberine göre Godiva’nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya’daki 

faaliyetlerinin MBK Partners’a satışı konusunda anlaşma sağlandı ancak satış rakamı 

paylaşılmadı. Ülker’in Godiva’ya sahip olan Godiva Belgium’da %19 ve G-New’da %12 

payları vardır. Godiva’nın Japonya birimi en karlı birim olarak geçiyor ancak finansallarının 

detayı kamuya açıklanmış bilgi değildir. Bloomberg’de Godiva’nın Japonya birimi için 1.5 

milyar dolara yakın bir değer beklenebilir yorumu daha önce yapılmıştı. Eğer bu 

seviyelerde satış gerçekleşir ve satış sonrası Godiva tarafından temettü dağıtımı yapılırsa 

Ülker’e 1.5 milyar TL’ye yakın nakit girişi gerçekleşebilir. Bu rakam Ülker’in piyasa değerinin 

%23’üne denk gelmektedir. Tüm Godiva’nın Ülker’in finansal tablolarında finansal yatırım 

olarak duran toplam değeri 934 milyon TL’dir. O nedenle sadece Godiva Japonya birimi 

için bahsedilen 1.5 milyar dolar rakamı iddialı olabilir diye düşünüyoruz. Gerçekleşecek 

satış fiyatı Ülker hissesi üzerinde de etkili olacaktır. 

Vestel Beyaz Eşya - 4Ç18 sonuçlarını 159 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %85 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %35 azaldı. Net satışlar 

1,852 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %80 

arttı.Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %29 artış kaydetti. Şirket, 

4Ç18'de 131 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %6 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 647 baz 

puan azalarak %7.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 723 baz 

puan azaldı ve %7.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 

123 baz puan azaldı ve %2.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %57 arttı. 

Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %2 azaldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %21 azalarak 533 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 849 milyon 

TL (4Ç17: 862 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı 

%14.9 (4Ç17: %22.3) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.7 F/K 

çarpanından ve 3.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.      
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında tutunmayı başaran 

USDTRY paritesinin gün içerisinde yükseliş eğilimini koruyabileceğini ve 5,32 

seviyesinin aşılması durumunda kurdaki yükselişin 5,35 seviyesine doğru 

hızlanabileceğini belirtmiştik. Dün, petrol fiyatlarında devam eden sert yükseliş hareketi 

(Brent petrol varil başına 67,38$ üzerine yükselerek Kasım 2018’den bu yana en yüksek 

seviyesine çıktı) ve Türk lirasındaki negatif ayrışmanın etkisini sürdürmesi ile birlikte 

USDTRY paritesinin yükseliş eğilimini koruduğunu ve gün içerisinde 5,30 seviyesi 

üzerine yerleştiğini gördük. Dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC tutanaklarının 

ardından ise dolar endeksinde oluşan güçlenme ile birlikte yükselişini hızlandıran 

USDTRY paritesi, Asya seansında 5,34 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Beklediğimiz 

hareketi gerçekleştiren USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibarıyla 5,32 seviyesi 

civarında seyrediyor. Dolar endeksinin FOMC toplantısının ardından elde ettiği 

kazançların bir kısmını geri vermiş olması ile birlikte gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde bu sabah saatleri itibarıyla görece pozitif bir görünüm hâkim. Ancak, 

petrol fiyatlarında devam eden yükseliş eğiliminin TL varlıklar üzerinde baskı yaratmaya 

devam edebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca Türk lirasında görece negatif ayrışmanın da 

etkisini sürdürdüğü görülüyor. Bu noktada kurun kısa vadede5 5,30 seviyesi altına 

gerilemesini beklememekle birlikte, bugün içerisinde 5,3050 – 5,35 seviyeleri arasında 

hareket etmesini bekliyoruz. Bugün yurt dışı piyasalarda veri akışı yoğun olacak. Dün 

açıklanan FOMC tutanaklarının ardından bugün yayınlanacak olan Avrupa Merkez 

Bankası toplantı tutanakları ve Cuma günü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin 

yapacağı konuşma takip edilecek. Ayrıcı bugün ABD’den gelecek olan Dayanıklı Mal 

Siparişleri ve Ocak ayı PMI, Almanya’dan gelecek olan Ocak ayı Nihai TÜFE ve Şubat ayı 

PMI ve Euro Bölgesinden gelecek olan Şubat ayı PMI verileri takip edilecek.    

USD/TL  
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki voaltil seyir ile birlikte dün 1,1320 – 1,1370 seviyeleri arasında dalgalı 

bir seyir izleyen EURUSD paritesi, FOMC tutanaklarının ardından dolar endeksinde görülen 

güçlenme ile birlikte akşam saatlerinde 1,1350 seviyesi altına geriledi. Parite bu sabah 

saatlerinde 1,1330 seviyesi civarında seyrediyor. Teknik göstergeler paritenin bugün 

içerisinde 1,1320 – 1,1360 seviyeleri arasında hareket edebileceğini işaret ediyor. Eurodaki 

kısa vadeli görünüm açısından bugün ve yarın Almaya, Euro Bölgesi ve ABD’deki yoğun 

veri akışı oldukça önemli olacak. Dün Almanya’dan gelen ÜFE verilerinin ardından bugün 

Almanya’dan gelecek olan Ocak ayı Nihai TÜFE ve Şubat ayı PMI verileri yakından takip 

edilecek. Almanya verilerinin yanı sıra, bugün Euro Bölgesinden gelecek olan Şubat ayı 

PMI verileri takip edilecek. Yarın ise Almanya’nın 4Ç18 GSYİH Büyüme ve IFO Güven 

Endeksi verileri ile Euro Bölgesinden gelecek olan Ocak ayı TÜFE verilerini karşılayacağız. 

Ayrıca, yarın akşam saatlerinde gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası Başkanı 

Draghi’nin konuşması da önemli olacak. ABD cephesinde ise bugün Dayanıklı Mal 

Siparişleri ve Ocak ayı PMI verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

Dolar endeksinde dün gün içerisinde görülen güçsüz seyir ile birlikte kısa vadeli yükseliş 

kanalının üst sınırına denk gelen 1346 seviyesine kadar yükselen altın fiyatları, akşam 

saatlerinde FOMC tutanaklarının ardından dolar endeksinde oluşan yükseliş hareketi ile 

birlikte kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dolar endeksinde akşam saatlerinde görülen 

yükseliş ile birlikte 1340 seviyesi altına gerileyen ons altın, bu sabah saatleri itibarıyla 1338 

seviyesi civarında hareket ediyor. Bu noktada teknik göstergeler, altın fiyatlarındaki mevcut 

geri çekilmenin 1335 seviyesine doğru devam edebileceğini işaret ediyor. Ancak, altındaki 

geri çekilme hareketlerinin sınırlı kalacağı ve orta – uzun vadeli alım fırsatı vereceğine 

yönelik görüşümüzü korumaktayız. Dolayısı ile altın fiyatlarındaki mevcut geri çekilme 

hareketinin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Altındaki kısa vadeli görünüm açısından bugün 

ve yarın Almaya, Euro Bölgesi ve ABD’deki yoğun veri akışı oldukça önemli olacak. Dün 

Almanya’dan gelen ÜFE verilerinin ardından bugün Almanya’dan gelecek olan Ocak ayı 

Nihai TÜFE ve Şubat ayı PMI verileri yakından takip edilecek. Almanya verilerinin yanı sıra, 

bugün Euro Bölgesinden gelecek olan Şubat ayı PMI verileri takip edilecek. Yarın ise 

Almanya’nın 4Ç18 GSYİH Büyüme ve IFO Güven Endeksi verileri ile Euro Bölgesinden 

gelecek olan Ocak ayı TÜFE verilerini karşılayacağız. Ayrıca, yarın akşam saatlerinde 

gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması da önemli 

olacak. ABD cephesinde ise bugün Dayanıklı Mal Siparişleri ve Ocak ayı PMI verileri 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 2,785 %0.2 %1.5 %4.3 -%2.7 %11.1

DAX 11,402 %0.8 %2.1 %2.4 -%7.9 %8.0

FTSE 7,229 %0.7 %0.5 %3.7 -%4.5 %7.4

Nikkei 21,431 -%0.1 %1.2 %3.3 -%3.7 %6.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 101,971 %0.2 %0.3 %4.1 %13.1 %11.7

Çin 2,761 %0.4 %2.0 %6.2 %1.4 %11.2

Hindistan 35,756 %1.1 -%0.3 -%2.2 -%6.6 -%0.9

Endonezya 6,513 %0.0 %1.4 %0.9 %9.5 %5.1

Rusya 2,488 %1.2 %0.1 %0.8 %8.6 %5.0

Brezilya 96,545 -%1.1 %0.7 %0.6 %28.4 %9.9

Meksika 43,178 %0.5 %2.1 -%1.9 -%12.5 %3.7

Güney Afrika 55,692 %0.9 %2.1 %2.9 -%2.6 %5.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 -%5.8 -%10.4 -%21.2 %12.2 -%44.8

EM VIX 18 -%0.5 -%0.8 -%4.8 -%12.2 -%29.2

MOVE 45 -%1.1 -%7.5 -%17.2 -%12.6 -%33.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.3254 %0.8 %0.8 %0.0 -%12.4 %0.7

Brezilya 3.7303 %0.2 -%0.8 -%0.6 -%6.0 -%3.7

Güney Afrika 14.0124 -%0.2 -%0.4 %1.2 -%3.5 -%2.3

Çin 6.7213 -%0.6 -%0.6 -%0.8 -%2.0 a.d.

Hindistan 71.1087 a.d. %0.4 -%0.1 %1.8 %1.9

Endonezya 14042 -%0.4 -%0.1 -%1.0 -%3.8 -%2.4

CDS *

Türkiye 321.1 5.4 4.3 -21.4 -116.8 -191.2

Brezilya 163.6 0.4 -5.9 -4.7 -31.3 -52.4

Güney Afrika 187.1 -0.4 -3.4 -8.4 13.8 -75.8

Endonezya 108.3 -1.4 -0.5 -14.7 29.2 -50.0

Rusya 139.2 -1.1 -0.2 7.6 -6.8 -39.7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15.4 0.2 0.6 -0.7 -6.6 -1.1

Brezilya %9.0 0.1 0.0 -0.1 -3.0 a.d.

Hindistan %7.3 a.d. 0.0 0.0 -0.5 0.0

Endonezya %7.9 -0.1 0.0 -0.2 0.0 -0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.0 0.06 0.13 0.09 -1.47 a.d.

Brezilya %5.4 0.03 -0.09 -0.30 -0.29 0.25

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

Endonezya %4.2 0.00 0.00 -0.19 -0.20 -0.36

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67.08 %0.9 %5.5 %7.0 -%7.1 %24.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 56.92 %1.5 %5.6 %5.8 -%14.3 %25.3

Altın - USD / oz 1343.3 %0.2 %2.5 %4.7 %13.2 %4.8

Gümüş - USD / t oz. 16.177 %1.3 %3.4 %5.1 %10.3 %4.1

Commodity Bureau Index 413.82 %0.0 %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. 

 

 

 

 

 


