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Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0,1 değer kaybı ile 1.108 

puandan tamamladı. Dün dolar endeksinde gözlemlenen dalgalı seyir ile 

birlikte gelişen ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, TL’nin 

negatif ayrıştığı ve dolar karşısında en zayıf performans gösteren para 

birimi konumunda yer aldığı dikkat çekti. Bununla birlikte USDTRY 

paritesi yeniden 7,38 seviyesi üzerine yükseldi. Mevcut görünüme 

baktığımızda TL’deki negatif ayrışmanın devam ettiği ve kurun bu sabah 

saatlerinde 7,37 üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Piyasalardaki mevcut 

görünüme baktığımızda Asya karışık bir seyir izlerken, ABD endeks 

vadelilerinde olumlu bir resmin ön plana çıktığını görüyoruz.  

Bugünün veri takvimine bakacak olursak yurt içinde Ağustos Reel Kesin 

Güven Endeksi ve KKO verileri ile Hazine’nin gerçekleştireceği 4 yıl vadeli 

kira sertifikası doğrudan satışı takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya 

2Ç20 nihai büyüme verileri, ABD Ağustos Ayı Conference Board Tüketici 

Güven Endeksi, ABD Temmuz Ayı Yeni Konut Satışları ve ABD Ağustos 

Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi verileri izlenecek.  

Endeksteki teknik görünüme baktığımızda: Dün, Cuma günkü düşüş 

sonrasında gelecek tepkilerin 1120-1127 arasında sınırlı kalabileceğini ve 

1095 ve 1070 olmak üzere yeniden yatayda bir destek arayışı 

görebileceğimizi belirtmiştik. Nitekim 1118 kadar tepki sınırlı kaldı ve 

günü küçük olsa da ekside kapattık. Cuma günkü düşüşün tepkisini gün 

içerisinde yaşayıp düşüşle kapatmak, satış baskısının bugünde devam 

edeceğini gösteriyor. Cuma günkü düşüşün tepkisi 1105 kırılması 

durumunda sona erer ve destek arayışında 1082 desteği ön plana 

çıkabilir. Endeksin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine bugün 4 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı 

gerçekleştirecek.  

▪ Bugün saat 10:00’da Ağustos Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite 

Kullanım Oranı (KKO) verileri açıklanacak. 

▪ Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı yıllık %86 gerileme kaydetti. 

▪ TCMB likiditeyi sıkıştırmaya devam ediyor. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ KLMSN – Güvenli üretim belgesi hk. 

▪ FADE – Organik kurutulmuş domates siparişleri hk. 

▪ DERAS – Boran meşrubat satış ağının genişlemesi hk. 

▪ ALKIM – Çayırhan kapasite artış yatırımı hk.  

▪ IHYAY – TGRT Haber TV A.Ş.'nin sermaye artırım kararı hk. 

▪ SKTAS – Efeler Çiftliğine Yeni Ortak Alınması Amacıyla 

Görüşmelere Başlanması hk.  

▪ TCELL – SPK nezdinde yapılan başvuru hk. 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Ağustos    4 yıl vadeli  kira sertifikası doğrudan satışı

                       Ağustos Reel Kesim Güven Endeksi & KKO

27 Ağustos    Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri  (14-21 Ağu.)

                       Haftalık Para & Banka İstatistikleri (14-21 Ağu.)

28 Ağustos    Ağustos Ekonomik Güven Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.108 -%0,1 %2,0

BIST-30 1.258 -%0,1 %2,4

Banka 1.128 -%1,2 %1,0

Sanayi 1.556 %0,4 %2,7

Hizmet 999 %0,5 %2,2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9,75 9,75 9,75

AOFM 9,61 9,17 7,54

2 yıllık bono faizi 13,26 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 14,30 14,84 12,25

Kur

USD/TL 7,34 -%0,4 %7,3

EUR/TL 8,68 -%0,6 %9,4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,01 -%0,5 %8,4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 184 202

Ortalama işlem hacmi * 4,30 3,54 3,75

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 10,0x 6,0x

PD/DD 1,00x 0,87x 0,78x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,41x 0,37x

FD/Satışlar 0,65x 1,13x 0,93x

FD/FAVÖK 5,9x 7,3x 5,5x

Kar büyümesi -%9,0 -%13,6 %66,3

Özsermaye karlılığı %12,0 %9,7 %12,9

Temettü verimi %3,3 %2,8 %4,5

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 

Hazine bugün 4 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek 
Hazine dün gerçekleştirdiği 4 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil 

ihalelerinde ROT satışlar dahil piyasalarda toplam 6 milyar TL borçlandı. Dünkü ihalelerin 

ardından Hazine bugün 4 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek ve 

Ağustos ayına ilişkin borçlanma programını tamamlayacak.  

• Ay içerisinde yapılan döviz cinsi DİBS ihracı ile yurtiçinde 3 milyar dolar (21,7 milyar 

TL) borçlanma gerçekleştirilmişti. Böylece dünkü borçlanma tutarı ile beraber ay 

başından beri topla rakam 35 milyar TL’ye ulaştı.  

• Hazine’nin Ağustos ayında toplam iç borç itfası 28,1 milyar TL. Buna karşılık toplam 19 

milyar TL iç borçlanma projeksiyonu yapıldığı görülüyor. Ağustos ayında ise yine 

projeksiyonların üzerinde bir borçlanma yapıldığı takip ediliyor. 

Bugün saat 10:00’da Ağustos Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite 

Kullanım Oranı (KKO) verileri açıklanacak 
Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Temmuz’da bir önceki ayki seviyesi 92,6’dan 

100,7 seviyesine yükseliş kaydetti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış RKGE ‘de 89,8 seviyesinden 

99,4’e yükseldi. Böylece 3Ç20’ye güçlü bir başlangıç yapıldığı takip edildi. Mayıs ayında dipten 

dönüş sergileyen endeks son üç ay içerisinde 37 puan kadar artış gösterdi. Diğer taraftan 

Haziran ile beraber 2Ç20 performansına bakıldığında bir önceki çeyreğe göre %27,6 kadar 

gerileme kaydedildiği ve sert daralma beklentilerini doğruladığı görülüyor. 

• Güven endekslerinde gördüğümüz toparlanma eğiliminin Temmuz KKO verilerinde de 

takip edildiği ancak daha sınırlı kalmaya devam ettiği görülüyor. Buna göre Temmuz 

KKO seviyesi %66’dan %70,7’ye yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise 

%65,8 seviyesinden %70,7 seviyesine çıktı. Ancak KKO pandemi öncesi seviyenin oldukça 

altında kamaya devam ediyor. İhracat bazlı sektörlerdeki KKO toparlanması ise daha hızlı. 

İhracat tarafında göreceli hızlı toparlanmayı RKGE verilerinde de görüyoruz. 

• Hızlı dipten dönüşe rağmen,asıl risk, söz konusu hızlı toparlanmanın kalıcılığı noktasında. 

Son dönemde gerek para politikası gerek makro ihtiyati önlemler çerçevesinde 

sıkılaştırmanın öne çıktığı görülüyor. Söz konusu adımların güven endeksleri üzerindeki 

etkisi takip edilecek. 

Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı yıllık %86 gerileme kaydetti 
Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı %86 oranında yıllık gerileme kaydetti. 2Ç20’de %98 

oranında düşüş kaydedilmiş ve sıfıra yakın bir brüt turizm geliri oluşmuştu. Temmuz ayına 

gelindiğinde ise sadece 500 milyon dolar civarında bir turizm geliri tahmininde bulunuyoruz. 

Geçen senenin aynı ayında ise 3,8 milyar dolar kadar brüt turizm geliri kaydedilmişti. 12 aylık 

kümülatif ziyaretçi sayısı 35,8 milyona gerilerken, yıllık %39 oranında düşüşü işaret etti. 

Pandemi öncesinde yıllık turist sayısının 45 milyonun üzerinde idi..    

• Turizm sektöründeki gelişmelerin beklediğimiz ”kötü” senaryonun da ötesinde bir 

daralma kaydettiği görülüyor. 2020 yılı için turizm gelirlerinde %80 oranında bir düşüş 

varsayımıyla çalışıyoruz. 2020 yılsonu cari işlemler açığı /GSYİH oranını %2,5 beklerken, 

gelecek sene içinde söz konusu oranın %2,6 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.   

TCMB likiditeyi sıkıştırmaya devam ediyor 
TCMB dün yaptığı açıklamada likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin 

payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo 

pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarının azaltılabileceğini belirtti. Söz 

konusu açıklama bankaları GLP’ye ya da geleneksel ihalelere yönlendirecek, dolayısıyla 

AOFM’yi artıracak bir adım olarak değerlendirilebilir. AOFM dün %9,61’e yükseldi.  
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Klimasan Klima Sanayi – Şirket, COVID-19 salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren 

çalışma alanlarında ve üretim tesislerinde gerekli tüm önlemleri almış, bu sürece paralel 

olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu TSE COVID-19 

Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır. 

Fade Gıda Yatırım – Şirket acıklamasında, sağlıklı beslenme trendinin yükselişi ile birlikte 

şirkete gelen organik kurutulmuş domates talebinde de artış yaşandığını belirtmiştir. 

Buna ek olarak, 2019 yılında yaklaşık 200.000 Euro olan organik ürün talebine karşılık, 

2020 yılında yaklaşık 1 milyon Euro tutarında sipariş aldığını açıklamıştır.  

Derlüks Deri Sanayi – Şirketin İstanbul İli Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenler ve 

Güngören ilçelerinde distribütörlük görevini üstlendiği Erikli Nestle Waters'ın, bu 

bölgelere ilave olarak 31.08.2020 tarihi itibariyle Bağcılar ilçesinde de distribütörlük 

görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Bu ek protokolün Boran Meşrubat'ın su satışlarına 

takribi olarak %20 katkı sağlaması şirket tarafından beklenmektedir. 

Alkim Alkali Kimya – Şirket Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisleri'nde yapılacak yeni 

kapasite artışı için ÇED başvurusunu bugün yapmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte 

Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisleri'nde yılda 390.000 ton sodyum sülfat üretimi 

gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

İhlas Yayın Holding – Şirketin bağlı ortalıklarından TGRT Haber TV A.Ş.'nin Yönetim 

kurulu, bugün yapmış olduğu toplantıda özvarlığını güçlendirmek için mevcut 

sermayesini 35.000.000 TL artırmaya karar vermiştir. Söz konusu sermaye artırımına, 

Şirket hissesi oranında katılacaktır. 

Söktaş  Tekstil Sanayi ve Ticaret – Çiğ süt hayvancılığı alanında faaliyet gösteren, 

Şirketin paylarının tamamına sahip olduğu Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin 

("Efeler Çiftliği") mevcut hissedarı Şirketin Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 

("SÖKTAŞ") yeni pay alma haklarının kısıtlanması ve SÖKTAŞ'ın çoğunluk hissedar olarak 

kalması şeklinde yapılacak sermaye artırımı yoluyla yatırımcı alınması amacıyla potansiyel 

yatırımcılar ile görüşülmeye başladığını belirtmektedir.  

Turkcell İletişim Hizmetleri – Daha önce, diğer tarafların yanında, Türkcell Holding A.Ş 

tarafından kamuya açıklandığı üzere, 17 Haziran 2020 tarihinde imzalanan belirli işlem 

sözleşmeleri hükümleri uyarınca, Türkcell Holding’in pay sahipleri olarak Çukurova 

Telekom Holding Limited ve Telia Finland OYJ, Türkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin 

kurumsal/hissedarlık durumunun yeniden yapılandırılmasıyla sonuçlanacak bir seri 

işlemin bir parçası olarak, Türkcell’de sahip oldukları hisselerin tamamını, hisselerinin 

tamamı Türkiye Varlık Fonu’na ait olan TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’ine satma ve Türkcell Holding’in TVF BTIH ile TVF BTIH 

bünyesinde birleşmesi hususlarında anlaşmaya varmışlardır. Turkcell Holding, işlem 

Sözleşmeleri uyarinca ve işlem sözleşmelerinin bir parçası, olarak, Türkcell Holding'in 

şirket sermayesinde sahip olduğu borsada işlem görmeyen nitelikteki, (kapalı) toplam 

1.122.000.000,24 adet şirket hissesinden 545.600.000 adedini borsada işlem gören 

nitelikteki hisseye dönüştürmek için gerekli işlemlere başlamıştır. Bu doğrultusunda, 

SPK'nın Vll-128.1 numara Pay Tebliği uyarınca yukarıda bahsi gecen 545.600.000 adet 

hissenin borsada işlem gören nitelikteki hisseye donuşumu için SPK tarafından esasla 

belirlenen bilgi formu Turkcell Holding tarafından SPK'nin onayına sunulmuştur. İşlem 

Sözleşmeleri’ne göre ve İşlem Sözleşmeleri’ndeki ön şartların gerçekleşmesine bağlı 

olarak işlemin kapanışı itibariyle yukarıda bahsi gecen 545.600.000 adet hissenin IMTIS 

Holdings S.a.r.l tarafından iktisap edileceği öngörülmektedir. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Dün dolar endeksinde gözlemlenen dalgalı seyir ile birlikte gelişen ülke para birimlerinde 

karışık bir seyir hakimken, TL’nin negatif ayrıştığı ve dolar karşısında en zayıf performans 

gösteren para birimi konumunda yer aldığı dikkat çekti. Bununla birlikte USDTRY paritesi 

yeniden 7,38 seviyesi üzerine yükseldi. Gün içi hedef işlem bandımız olan 7,20 – 7,40 

bandındaki seyrini sürdüren USDTRY paritesi haftanın ilk işlem gününü yükselişle 

tamamlarken, TL dolar karşısındaki düşüşünü üçüncü güne taşıdı.  

Mevcut görünüme baktığımızda TL’deki negatif ayrışmanın devam ettiği ve kurun bu 

sabah saatlerinde 7,37 üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde bu sabah saatlerinde alıcılı bir seyir hakimken, TL’nin en zayıf performans 

gösteren para birimi olduğu görülüyor. Dolar endeksi ise 93,15 seviyesinden işlem 

görüyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, kurun kısa vadede 7,20 

– 7,40 bandındaki hareketini koruyabileceği görüşündeyiz. Ancak bu noktada, kurun 

geçtiğimiz hafta test ettiği ancak kırmayı başaramadığı rekor yüksek seviye olan 7,40’ın 

aşılması durumunda yükseliş eğiliminin hız kazanabileceğini belirtmekte fayda var.  

Bugünün veri takvimine bakacak olursak yurt içinde Ağustos Reel Kesin Güven Endeksi 

ve KKO verileri ile Hazine’nin gerçekleştireceği 4 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı 

takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya 2Ç20 nihai büyüme verileri, ABD Ağustos Ayı 

Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ABD Temmuz Ayı Yeni Konut Satışları ve ABD 

Ağustos Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi verileri izlenecek. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Dün öğle saatlerinde 92,84 seviyesine kadar gerilemesinin ardından kayıplarını silerek 

93,30 seviyesi üzerine çıkan dolar endeksi, haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir 

izledi. Dolar endeksindeki dalgalanma ile birlikte EURUSD paritesinde de inişli – çıkışlı bir 

seyir izlendi. Dün öğle saatlerinde 1,1850 seviyesi üzerini test etmesinin ardından yönünü 

aşağı çevirerek 1,1792 seviyesine kadar gerileyen parite, dün gün içerisinde geniş bir 

bant aralığında hareket etti.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1815 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği üzere, geçtiğimiz hafta Çarşamba gününden bu yana 

düşüş eğilimi içerisinde olan EURUSD paritesi kısa vadeli bir düşüş kanalı oluşturmuş 

durumda. Bu durumda, mevcut düşen kanal hareketi ve kısa vadeli teknik göstergeler 

EURUSD paritesindeki geri çekilme hareketinin bir süre daha devam edebileceğinin ve 

paritenin kısa vadede 1,17 seviyesine doğru düşüşünü genişletebileceğinin sinyalini 

veriyor. Dolayısı ile, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD 

paritesinin kısa vadede 1,1850 seviyesi altında hareket etmesini ve paritedeki gerilemenin 

1,17 seviyesine doğru sürmesini beklemekteyiz. 

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya 2Ç20 nihai büyüme verileri, ABD Ağustos Ayı 

Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ABD Temmuz Ayı Yeni Konut Satışları ve ABD 

Ağustos Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi verileri izlenecek. 
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XAUUSD 

Yurt dışı basında Trump yönetiminin ABD’li şirketlerin Çin’de WeChat mesajlaşma 

uygulaması ile iş yapabilmesinin yollarını aradığına yönelik gelen haber akışı risk algısını 

olumlu etkilerken, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA’nın koronavirüs salgınında belirli 

hastalara karşı plazma tedavisinin uygulanmasına onay vermesi ve ABD Başkanı Trump’ın 

plazma tedavisine daha fazla Amerikalının erişebileceğini açıklaması da risk algısının 

iyileşmesinde etkili oldu. Dün 1923 – 1962 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket 

eden ons altın, piyasalarda iyileşen risk iştahı ile birlikte haftanın ilk işlem gününü 

düşüşle tamamladı.   

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1935 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 

ise 93,15 seviyesinde hareket etmekte. Dolar endeksinde geçtiğimiz haftadan bu yana 

etkili olan yükseliş eğiliminin yukarı yönlü bir düzeltme olduğunu ifade edebiliriz. Kısa 

vadeli teknik göstergeler ve dolar endeksinin oluşturmuş olduğu yükseliş kanalı hareketi, 

bu düzeltme rallisinin 94 seviyesine doğru sürebileceğini gösteriyor. Bu doğrultuda, 

%0,65 seviyesi üzerinde tutunma çabası içerisinde olan ABD 10 yıllık tahvil faizini de göz 

önünde bulundurduğumuzda, ons altında geçtiğimiz hafta ortasından bu yana etkili olan 

geri çekilmenin bir süre daha varlığını korumasını bekleyebiliriz. Teknik göstergeler ve 

oluşan fiyat formasyonları, ons altındaki aşağı yönlü eğilimin 1900 seviyesine doğru 

sürebileceğini işaret etmekte. Ancak bu noktada, aşağıdaki grafik üzerinden de 

görülebileceği gibi orta vadeli yükseliş trendi çizgisine (kırmızı çizgi) denk gelen 1900 

seviyesinin güçlü bir teknik destek olarak ön plana çıktığını ifade etmemizde fayda var.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya 2Ç20 nihai büyüme verileri, ABD Ağustos Ayı 

Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ABD Temmuz Ayı Yeni Konut Satışları ve ABD 

Ağustos Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi verileri izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.431 %1,0 %1,5 %6,7 %9,7 %6,2

DAX 13.067 %2,4 %1,1 %1,8 %2,2 -%1,4

FTSE 6.105 %1,7 -%0,4 -%0,3 -%13,0 -%19,1

Nikkei 22.986 %1,9 %1,6 %3,0 %3,6 -%1,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.108 -%0,1 %2,0 -%7,0 -%3,1 -%3,1

Çin 3.386 -%0,2 -%2,1 %5,7 %12,1 %10,8

Hindistan 38.799 %0,4 %1,1 %2,1 -%3,3 -%5,6

Endonezya 5.277 %0,8 %1,5 %4,7 -%8,1 -%15,5

Rusya 3.029 %1,1 -%0,8 %5,8 %0,9 -%0,5

Brezilya 102.298 %0,8 %2,7 -%0,1 -%10,0 -%11,5

Meksika 38.030 -%0,2 -%3,2 %1,8 -%11,7 -%12,7

Güney Afrika 56.625 %1,2 -%1,4 %1,8 %3,3 -%0,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 22 -%0,8 %4,8 -%13,4 -%10,6 %62,3

EM VIX 22 %3,8 %5,5 -%7,1 -%10,4 %29,2

MOVE 46 %2,6 %1,1 %9,1 -%46,7 -%20,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,3764 %0,8 -%0,1 %7,7 %20,6 %24,0

Brezilya 5,6111 -%0,2 %1,8 %7,2 a.d. %39,2

Güney Afrika 16,9699 -%1,1 -%3,1 %1,9 %12,0 %21,2

Çin 6,9196 %0,0 -%0,2 -%1,4 -%1,6 -%0,6

Hindistan 74,3212 -%0,7 -%0,8 -%0,7 %3,2 %4,1

Endonezya 14671 a.d. a.d. %0,4 %5,8 %5,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,2 0,0 -0,2 0,4 a.d. a.d.

Hindistan %6,2 0,1 0,2 0,3 -0,2 -0,4

Endonezya %6,7 a.d. a.d. -0,2 0,2 -0,4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,8 -0,03 -0,32 0,24 0,91 0,67

Brezilya %3,6 -0,04 -0,09 -1,07 0,53 -0,09

Güney Afrika %4,0 -0,05 -0,08 -0,26 0,42 0,19

Endonezya %2,1 a.d. a.d. -0,29 -0,36 -0,77

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 45,13 %1,8 -%0,5 %4,1 -%19,8 -%31,6

Ham Petrol - WTI USD/varil 42,62 %0,7 -%0,6 %3,2 -%17,1 -%30,2

Altın - USD / oz 1927,7 -%0,4 -%2,9 %1,6 %15,3 %26,6

Gümüş - USD / t oz. 26,607 -%0,5 -%3,8 %16,7 %41,0 %48,5

Commodity Bureau Index 387,45 %0,3 %1,0 %3,7 -%2,9 -%3,5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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

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

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 46 46

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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Ağustos 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

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. 

 

 

 

 

 


