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Piyasa Yorumu 

Dün bankacılık endeksindeki alımların ağırlıklı olduğu bir  seyir 

izleyen BİST-100 endeksi günü %0,51 değer artışı ile tamamladı. 

Olumlu seyre rağmen gün içerisinde telekom şirketlerindeki 

satışlar dikkat çekici idi. 

Bugüne baktığımızda, yurtiçinde önemli bir veri açıklaması 

bulunmazken, yurtdışında bu akşam ABD Başkanı Trump’ın Çinli 

yetkilerle yapacağı ticaret görüşmeleri yatırımcıların odaklanacağı 

ana konu başlığı olacaktır. Bilindiği üzere 1 Mart tarihi ABD ile Çin 

arasındaki ticaret görüşmelerinin tamamlanması planlanmış idi. 

Ancak anlaşmaya nispeten uzak bir görünüm kaydedilmesi 

dolayısıyla bu tarihte bir uzatma bekleniyor. Küresel piyasalara 

baktığımızda, Asya tarafında karışık seyir olduğu, ABD 

vadelilerinde ise yatay bir resmin öne plana çıktığı görülüyor. GOÜ 

para birimlerinde de benzer bir resim bulunmakta. Bu sabah Borsa 

İstanbul’da hafif alıcılı bir başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde, üst üste üçüncü günde 

volatilite ile işlem hacmi düşerken artı kapanış gerçekleştirdik. Üç 

günlük artı kapanış gerçekleşmesi ile birlikte yardımcı 

göstergelerde güçlendi. 101.500-103.200 aralığında dirençleri 

zorlamaya devam edeceğiz. Bugünde 103.000/103.200’e yönelim 

devam etmesini bekliyoruz. 103.200 direnci üzerinde kapanış 

durumunda kısa vadede yatay trenden çıkış görülebilir. Üç günlük 

101.500 üzerinde artı kapanış sonrasında 101.500-102.000 

gerileme alım fırsatı olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda 

görüştü. 

▪ Haftalık yabancı portföy hareketleri ve para ve banka 

istatistikleri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ AKCNS, BUCIM, PRKAB, TKFEN, VESTL – 4Ç18 sonuçlarını 

açıkladı.  

▪ AYGAZ, EGGUB, KCHOL, TKFEN, TUPRS – Temettü kararları 

▪ Beyaz eşya sektör verileri açıklandı. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

22 Şubat    Şubat Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

27 Şubat    Şubat Ekonmik Güven Endeksi

28 Şubat    Ocak Dış Ticaret İstatistikeri

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

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (15-22 Şub.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 102,494 %0.5 %0.4

BIST-30 128,686 %0.4 -%0.1

Banka 134,072 %1.5 %0.0

Sanayi 120,320 %1.0 %1.6

Hizmet 75,495 -%1.7 -%2.1

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 18.71 18.71 18.04

10 yıllık bono faizi 15.37 15.36 15.95

Kur

USD/TL 5.31 %0.5 -%0.4

EUR/TL 6.03 %1.1 -%0.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.67 %0.8 -%0.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 162 162 155

Ortalama işlem hacmi * 1.33 1.50 1.60

* 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 0.59x 0.55x

FD/Satışlar 1.43x 1.10x 0.95x

FD/FAVÖK 7.9x 6.2x 5.5x

Kar büyümesi %49.2 %17.7 -%1.1

Özsermaye karlılığı %15.4 %15.0 %12.1

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 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında dün gerçekleşen telefon 

görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Suriye’deki 

siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulanırken ve teröre karşı mücadelede ortak 

kararlılığın altı çizildi. İki lider, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara 

uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda 

anlaşmaya vardılar. Buna ek olarak liderleri ekonomik ilişkiler konusuna da değinirken, 

75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldılar. 

• Beyaz Saray söz konusu telefon görüşmesi sonrasında yazılı bir açıklama 

yaparak koordinasyounun devamı konusunda anlaşmaya varıldığını belirtirken, 

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral 

Dunford'ın, bu konulardaki ilave görüşmeler için bu hafta Washington'da Türk 

muhataplarıyla bir araya geleceklerini not etti. 

Reel Sektör Güven Endeksi ve KKO açıklanacak 

Ocak ayında Reel Sektör Güven Endeksi 91,5 seviyesinden 93 seviyesine yükselmişti. 

Ancak mevsimsel etkilerden arındırılmış endekse baktığımızda bir önceki aya göre 

endeks seviyesinde kötüleşme dikkat çekiyor. Aralık ayında 97,7 olan endeksin 95,4'e 

gerilediği görüldü. Mevsimsel etkilerden arındırılmış endeks alt kalemlerine 

bakıldığında; özellikle siparişlerdeki zayıf trendin öne çıktığını, üretim hacmi 

endekslerinde düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak stok miktarı ile ilgili 

endekste Ocak ayında %3'lük bir düşüş görülüyor. GSYİH verilerinde 3. çeyrekte önemli 

oranda bir stok artışı yaşanmış ve öncü göstergeler bu yüksek seyrin 4Ç18'de de 

süreceğini işaret etmişti. Endeks halen eşik değerin oldukça altında bir yeri işaret 

ederken, 2018 yılı Nisan ayındaki seviyesine göre (119,5) %22 daha düşük bir seviyeyi 

gösteriyor.  

• Ocak ayında kapasite kullanım oranı %74,1'den %74,4'e yükseldi. Mevsimsel 

etkilerden arındırılmış KKO'da da aynı oranda bir yükselişle %74'den %74,3'e 

geliş görüldü.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akçansa - 4Ç18 sonuçlarını 8.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

24.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Faaliyet sonuçlarının beklentilerin 

altında gelişmesinin net kardaki sapmanın ana sebebi olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan 

net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %82 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %86 azaldı. 

Net satışlar 397 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%7 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 427 milyon TL'nin %7 altında 

gerçekleşti.  Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %71 artış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %23 oldu. (4Ç17: %8) Şirket, 4Ç18'de 44 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK 

rakamı piyasa beklentisi olan 66 milyon TL'nin %33 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1100 baz puan azalarak %11.1 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 810 baz puan azaldı ve %13.8 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 330 baz puan arttı ve %8.1 

olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %64 büyüdü. Genel yönetim giderleri 

ise, yıllık bazda, %54 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 290 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 317 milyon TL (4Ç17: 331 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.5 (4Ç17: %21.8) 

olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.2 F/K çarpanından ve 5.0 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

      

Aygaz –Yönetim Kurulu pay başına 1,286667 TL nakit temettü dağıtımını 28 Mart 2019 

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

temettü miktarı %12 temettü verimini işaret etmektedir. 

Beyaz eşya satışları Matriks haberi ve Türkbesd açıklamasına göre Ocak ayında %13 yıllık 

daraldı. Ocak ayında görülen daralma Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen ortalama yıllık 

%22 daralmanın altındadır. Mart sonu sona erecek ÖTV teşviği öncesinde Şubat ve Mart 

aylarında daha hafif daralmalar görebiliriz. 2019 yılı beyaz eşya pazarının %10 daralacağını 

öngörüyoruz. Arçelik’in pazarlama direktörünün Ocak ve Şubat ayında beklentilerin 

üzerinde satış gerçekleşmesiyle ilgili daha önce basında yer alan demeçlerinin olumlu 

etkisinin Arçelik hisse performansına yansıdığını düşünüyoruz. Haber etkisini nötr olarak 

değerlendiriyoruz. 

Bursa Çimento - 4Ç18 sonuçlarını 13 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %35 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %64 azaldı. Net 

satışlar 289 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 

büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 artış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %37 oldu. (4Ç17: %23) Şirket, 4Ç18'de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 382 baz puan azalarak %11.5 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 205 baz puan azaldı ve %19.6 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 219 baz puan yükseldi ve 

%11.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %2 büyüdü. Genel yönetim 

giderleri ise, yıllık bazda, %27 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 

yükselerek 49 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 424 milyon TL (4Ç17: 

342 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %35.7 (4Ç17: 

%37.1) olarak kaydedildi. Ayrıca, Yönetim Kurulu 2018 yılı net karından nakit temettü 

dağıtılmamasını Genel Kurula teklif etme kararı aldı. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.7 

F/K çarpanından ve 3.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 
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Ege Gübre –Yönetim Kurulu pay başına 1,2TL nakit temettü dağıtımı hususunda Genel 

Kurula teklif etme kararı aldı. Teklif edilen nakit temettü miktarı %4,8 temettü verimini 

işaret etmektedir. 

Koç Holding–Yönetim Kurulu pay başına 0,398 TL nakit temettü dağıtımını 1 Nisan 2019 

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

temettü miktarı %2,3 temettü verimini işaret etmektedir. 

Türk Prysmian Kablo - 4Ç18 sonuçlarını 32.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %825 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1611 arttı. Net 

satışlar 352 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yatay kaldı. 

Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %51 azalış kaydetti ve net satışlardaki 

payı %19 oldu. (4Ç17: %26) Şirket, 4Ç18'de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %271 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 693 baz puan artarak %9.5 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 206 baz puan azaldı ve %9.5 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 896 baz puan azaldı ve %0.5 

olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %30 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, 

yıllık bazda, %210 azaldı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %181 artarak 

180 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise -6 milyon TL (4Ç17: -7 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%0.4 (4Ç17: -

%0.6) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.3 F/K çarpanından ve 1.4 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.      

Tekfen Holding - 4Ç18 sonuçlarını 435 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 343 milyon TL olan piyasa beklentisinin %27 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %71 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %3 azaldı. Konsolide net 

satışlar 3,789 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 

arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,754 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirket, 4Ç18'de 519 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %61 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 

464 milyon TL'nin %12 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 39 baz puan artarak %13,7 oldu. Marj iyileşmesinde inşaat segmentinin 

önemli katkısı oldu. Net nakit pozisyonu, çeyreksel bazda, %5 artış kaydetti ve 3,6 milyar 

TL olarak gerçekleşti.  

Şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini paylaştı. Yönetim konsolide net satışlarda %31 artış 

öngörmekte olup, konsolide FAVÖK’te ise %27 artış beklemektedir. Konsolide net kar 

olarak, 1,544 milyar TL hedeflenmekte olup, yıllık %10 artışı işaret etmektedir. Şirket 

yönetimin 2019 yılı beklentileri piyasa beklentilerinin üzerindedir. 

Son olarak, Yönetim Kurulu pay başına 1,13926 TL nakit temettü dağıtımını 2 Nisan 2019 

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

temettü miktarı %4,8 temettü verimini işaret etmektedir. 

Tüpraş –Yönetim Kurulu pay başına 15,15 TL nakit temettü dağıtımını 28 Mart 2019 

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

temettü miktarı %10.5 temettü verimini işaret etmektedir. 
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Vestel - 4Ç18 sonuçlarını 315 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 20.1 milyon TL zarar açıklamıştı. 4Ç18’de TL’deki değer kazanımıyla beraber 

elde edilen kur farkı geliri karlılıktaki iyileşmede ana etkendi. Net satışlar 5,383 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 büyüdü. Şirketin yurtdışı 

satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %10 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %89 oldu. 

(4Ç17:%78) Şirket, 4Ç18'de 602 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %115 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 393 baz puan artarak %11.2 oldu. Ağustos ayından beri gerçekleşen fiyat 

zamları ve maliyet baskısındaki azalma marj iyileşmesini destekledi. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %6 azalarak 4,091 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme 

sermayesi ise -179 milyon TL (4Ç17: 239 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı -%1.1 (4Ç17: %2.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına 

göre, şirket 6.1 F/K çarpanından ve 2.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

USDTRY paritesi dün gün içerisinde 5,30 – 5,35 seviyeleri arasındaki bant hareketini 

sürdürdü. Dolar endeksi, dün öğle saatlerinde ABD’den gelen Dayanıklı Mal Siparişleri 

ve Konut Satışları verilerinin beklentilerin altında gelmesi sonrasında 9,40 seviyesi altına 

gerilese de, USDTRY paritesinin dolar endeksindeki bu gerilemeden etkilenmediği 

görüldü. Endeks Asya seansında kayıplarını telafi ederek yeniden 96,60 seviyesi üzerine 

yükseldi. Yükseliş eğilimini sürdüren petrol fiyatları ve dolar endeksindeki volatil seyir 

ve global piyasalardaki zayıf veri akışının yarattığı güvenli liman talebi, TL üzerinde 

baskı yaratan temel unsurlar olarak ön plana çıkıyor. USDTRY paritesinin bu sabah 

saatleri itibarıyla 5,32 seviyesi üzerinde hareket ettiğini görmekteyiz. Teknik göstergeler 

kurun bugün içerisinde 5,31 – 5,34 seviyeleri arasında hareket edebileceğinin sinyalini 

veriyor. Bugün Almanya’dan gelecek olan 4Ç18 GSYİH büyüme oranı ve Euro 

Bölgesi’nden gelecek olan Ocak ayı TÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca, Bugün akşam 

saatlerinde FOMC üyelerinin yapacakları konuşmalar önemli olacak. Avrupa Merkez 

Bankası Başkanı Draghi ise bu akşam saatlerinde İtalya’da Bolonya üniversitesinde 

düzenlenecek ödül töreninde konuşma yapacak. Drahi’nin para politikasına ilişkin bir 

açıklamada bulunması beklenmiyor. Tüm bunların yanı sıra, ABD Başkanı Donald 

Trump bugün Beyaz Saray’da Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He ile görüşecek. Söz 

konusu görüşmeden gelebilecek olan haber akışı piyasalar açısından büyük önem 

taşıyor. 
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EUR/USD 

Dün Almanya’dan gelen Ocak ayı nihai TÜFE verileri ilk yayınlanan veriler dahilinde gelerek 

değişim göstermedi. Buna göre Almanya’da TÜFE Ocak ayında aylık bazda %0,8 düşüş 

kaydederken (son üç yılın en düşük seviyesi) , yıllık bazda ise %1,4 artış kaydetti (son 1 yılın 

en düşük seviyesi). Almanya verilerinin ardından önemli bir hareketlilik sergilemeyen 

parite, öğle saatlerinde ABD’den gelen zayıf Dayanıklı Mal Siparişleri ve Konut Satışları 

verilerin ardından 1,1370 seviyesine doğru yükselişe geçti. Parite bu sabah saatleri 

itibarıyla 1,1340 seviyesi civarında hareket ediyor. Paritenin bugün içerisinde 1,1320 – 

1,1360 seviyeleri arasında seyretmesini bekliyoruz. Bugün Almanya’dan gelecek olan 4Ç18 

GSYİH büyüme oranı ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan Ocak ayı TÜFE verileri takip 

edilecek. Veriler piyasalar üzerinde hareketlenme olabileceği gibi, orta vadede de ECB 

tarafında politika şekillenmeleri açısından etkili olacaktır. ABD Başkanı Donald Trump 

bugün Beyaz Saray’da Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He ile görüşecek. Söz konusu 

görüşmeden gelebilecek olan haber akışı piyasalar açısından büyük önem taşıyor. Gün 

içerisinde Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan verilerin yanı sıra ABD – Çin 

cephesinden gelecek olan haber akışını da takip edeceğiz. 
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XAUUSD 

Dün sabahki analizimizde, yükseliş kanalının üst sınırına kadar altın fiyatlarındaki mevcut 

geri çekilmenin 1335 seviyesi altına doğru devam edebileceğini belirtmiştik. Kanalın üst 

sınırından yönünü aşağı çeviren ve dün gün boyunca satıcılı bir seyir izleyen altın, 1330 

seviyesi altına kadar geriledi. Bu sabah saatleri itibarıyla 1325 seviyesinin hemen üzerinde 

hareket eden ons altının bugün içerisinde düşüş eğilimini sürdürebileceğini ve geri çekilme 

hareketine 1320 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünüyoruz. Bugün Almanya’dan 

gelecek olan 4Ç18 GSYİH büyüme oranı ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan Ocak ayı TÜFE 

verileri takip edilecek. Veriler piyasalar üzerinde hareketlenme olabileceği gibi, orta vadede 

de ECB tarafında politika şekillenmeleri açısından etkili olacaktır. ABD Başkanı Donald 

Trump bugün Beyaz Saray’da Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He ile görüşecek. Söz 

konusu görüşmeden gelebilecek olan haber akışı piyasalar açısından büyük önem taşıyor. 

Gün içerisinde Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan verilerin yanı sıra ABD – Çin 

cephesinden gelecek olan haber akışını da takip edeceğiz. 
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Yatırım Merkezlerimiz 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,775 -%0.4 %0.8 %5.4 -%3.0 %10.7

DAX 11,423 %0.2 %3.0 %3.0 -%7.8 %8.2

FTSE 7,167 -%0.8 -%0.4 %3.9 -%5.4 %6.5

Nikkei 21,464 -%0.3 %2.4 %3.8 -%4.3 %6.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102,494 %0.5 %0.4 %2.8 %13.6 %12.3

Çin 2,752 %0.0 %2.6 %6.7 %1.4 %10.4

Hindistan 35,898 %0.4 %0.2 -%1.5 -%6.2 -%0.5

Endonezya 6,538 -%0.6 %1.7 %0.4 %9.3 %4.9

Rusya 2,470 -%0.7 %0.4 %0.1 %7.5 %4.3

Brezilya 96,932 %0.4 -%1.1 %1.9 %26.0 %10.3

Meksika 43,578 %0.9 %2.0 -%0.4 -%12.6 %4.7

Güney Afrika 55,484 -%0.4 %1.8 %2.6 -%4.5 %5.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 %3.1 -%10.9 a.d. %15.8 -%43.1

EM VIX 17 -%2.4 -%4.0 a.d. -%14.3 -%30.9

MOVE 47 %4.5 -%1.4 a.d. -%8.7 -%30.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.32 -%0.1 %0.9 %0.0 -%12.5 %0.6

Brezilya 3.7627 %0.9 %1.2 %0.1 -%5.2 -%2.9

Güney Afrika 14.0244 %0.1 -%0.8 %1.4 -%3.5 -%2.2

Çin 6.7226 %0.0 -%0.7 -%1.1 -%2.0 a.d.

Hindistan 71.2487 %0.2 %0.1 %0.0 %2.0 %2.1

Endonezya 14071 %0.2 -%0.1 -%1.1 -%3.6 -%2.2

CDS *

Türkiye 323.1 2.1 5.7 -17.9 -122.0 -194.3

Brezilya 166.2 2.7 -7.0 -1.4 -31.5 -52.0

Güney Afrika 187.9 0.8 -8.8 -2.8 7.8 -80.4

Endonezya 108.4 0.1 -2.8 -11.7 28.0 -50.2

Rusya 138.0 -1.2 -10.1 16.9 -10.6 -43.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15.4 0.0 0.3 -0.6 -6.6 -1.1

Brezilya %9.0 0.0 0.2 -0.1 -3.0 a.d.

Hindistan %7.4 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0

Endonezya %8.0 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.0 0.02 0.12 0.09 -1.45 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 -0.05 -0.01

Endonezya %4.2 0.02 0.00 a.d. -0.18 -0.34

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67.07 %0.0 %3.9 %6.9 -%7.1 %24.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 56.96 %0.1 %4.7 a.d. -%14.3 %25.4

Altın - USD / oz 1323.5 -%1.5 %1.0 a.d. %11.5 %3.3

Gümüş - USD / t oz. 15.801 -%2.3 %1.8 a.d. %7.7 %1.7

Commodity Bureau Index 413.69 %0.0 %0.5 a.d. -%0.1 %1.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Uyarı Notu 

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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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. 

 

 

 

 

 


