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Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi dünü %0,6’lık yükselişle 1.099 puandan tamamladı. 

Bankacılık hisselerindeki primli seyir devam ederken, sanayi sektörü 

hisselerinin yatay seyrettiği dikkat çekti.  

Bu sabahki görünümde Türk lirasının gelişen ülke para birimleri arasında 

olumlu ayrıştığı ve USDTRY paritesinin 7,3635 seviyesinde hareket ettiğini 

görüyoruz. Asya borsaları alıcılı bir seyir izlerken, ABD endeks 

vadelilerinde ise hafif satıcılı bir resim ön plana çıkıyor.  

Bugünün veri takvimine bakacak olursak yurt içinde 14 – 21 Ağustos 

haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri 

açıklanacak. Yurt dışında ise bugün başlayan olan Jackson Hole 

sempozyumu ve Fed Başkanı Powell’ın sempozyumda Türkiye saatiyle 

16:10’da gerçekleştireceği konuşma ön planda olacak. Bunun yanı sıra 

ABD’de 2Ç20’ye ilişkin GSYİH Büyüme Oranı, Tüketici Harcamaları ve 

Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketici Harcamaları verilerinin ikinci okuması 

açıklanacak. Son olarak Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Lane’in 

Türkiye saatiyle 18:50’de gerçekleştireceği konuşma takip edilecek. 

Endeksteki teknik görünüme baktığımızda: Dün beklediğimiz gibi 1082-

1104 aralığında bir seyir izledik. Gün içerisinde 1104 test edildi ve 

ardından bu dirençten gelen satışlar ile eksiye geçsek bile 1099 

seviyesinden artı kapanış gerçekleştirdik. Bugün de 1104 direncinin test 

edilmesini ama yine başarısız bir deneme olmasını bekliyoruz. Düşen 

kanal direnci 1128 seviyesinden geriliyor. 1128 seans içi grafiklerde omuz 

baş omuz formasyonunda omuz direncini oluşturuyor. Bu nedenle yukarı 

yönlü tepkilerde satış gerçekleşmesini 1082 desteği üzerinde baskının 

ilerleyen günlerde devam etmesini bekliyoruz. Endeksin güne hafif alıcılı 

bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün saat 14:30’da 14 – 21 Ağustos haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

▪ TCMB 14:00’de PPK toplantısı özet notlarını açıklayacak 

▪ Hazine Ağustos ayında toplam 57,9 milyar TL iç borçlanma 

gerçekleştirdi. 

▪ 2Ç20 GSYİH’nin %10 yıllık reel daralma kaydetmesini bekliyoruz. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ ASELS – Sözleşme İmzalanması hk.  

▪ GYHOL – Yatırım Bankası, Startup Borsa şirketinin kurulması, Girişim 

Sermaye Yatırım Ortaklığı kurulması hk. 

▪ SASA – Invista ile Lisans Sözleşmesi imzalanması hk. 

▪ GARAN – JCR Eurasia Rating kredi derecelendirme notları hk. 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

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 1.099 %0,6 -%2,3

BIST-30 1.246 %0,8 -%2,6

Banka 1.116 %1,5 -%3,9

Sanayi 1.544 %0,2 -%1,1

Hizmet 1.002 %1,0 -%1,1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 9,73 9,37 7,54

2 yıllık bono faizi 13,21 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 14,32 13,82 12,25

Kur

USD/TL 7,35 %0,0 %7,5

EUR/TL 8,68 -%1,1 %9,4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,01 -%0,6 %8,4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 188 202

Ortalama işlem hacmi * 3,34 3,74 3,72

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

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

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

PD/DD (Banka) 0,63x 0,40x 0,36x

FD/Satışlar 0,65x 1,12x 0,92x

FD/FAVÖK 5,9x 7,2x 5,4x

Kar büyümesi -%9,0 -%13,5 %66,6

Özsermaye karlılığı %12,0 %9,6 %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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Ağustos 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

Bugün saat 14:30’da 14 – 21 Ağustos haftasına ilişkin yabancı 

portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

7-14 Ağustos haftası itibariyle yılbaşından beri toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 5,35 

milyar dolar, tahvil piyasasında ise 7,45 milyar dolar oldu. Son bir sene içerisinde ise hisse 

senedi piyasasından 5,6 milyar dolar, tahvil piyasasından ise 8,7 milyar dolar net yabancı çıkışı 

yaşandı. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %3,4’e geriledi. 

Yılbaşında ise söz konusu oran %10,5 idi. 

• Para & banka istatistikleri cephesinde ise 7-14 Ağustos haftası içerisinde 

yerleşiklerin DTH'larında (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) 0,9 

milyar dolar düşüş takip edildi. Düşüşün önemli bir bölümü hanehalkı 

DTH'larından kaynaklandı (-0,7bn. Ancak son iki aydır hanehalkının uzun döviz 

pozisyonlarını önemli derecede artırdıkları ve DTH'larında 5,1 milyar dolar artış 

yaşandığı takip edilmişti. (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) 

Hazine Ağustos ayında toplam 57,9 milyar TL iç borçlanma 

gerçekleştirdi 

Hazine dün gerçekleştirdiği 3 yıl vadeli ABD Doları cinsi sabit kuponlu tahvil ihracında 3 

milyar dolar (22 milyar TL) satış gerçekleştirdi.  

• 11 Ağustos tarihinde de bu sefer 2 yıl vadeli ABD Doları cinsi sabit kuponlu 

tahvil ihracında 3 (22 milyar TL) milyar dolar satış gerçekleştirilmişti. 

• Yine Çarşamba günü gerçekleştirdiği 4 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan 

satışında 0,55 milyar TL satış gerçekleştirildi.  

• Ay içerisinde gerçekleştirdiği 5 ihale ile ise 13,3 milyar TL iç borçlanma 

gerçekleştirilmişti. 

Böylece Ağustos ayında toplam 57,9 milyar TL kadar iç borçlanma gerçekleştirilmiş 

oldu. (%76’sı döviz cinsinden olmak üzere)  

• 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 yine projeksiyonların üzerinde bir borçlanma yapıldığı takip 

ediliyor.  

Eylül ayına gelindiğinde ise toplam 25,6 milyar TL tutarındaki iç borç itfası karşılığında 

toplam 22,5 milyar TL iç borçlanma projeksiyonunda bulunulmuştu.  

• Söz konusu borçlanma için ise 5 ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı 

programını duyurmuştu. 

• Ay sonunda ise iç borçlanma programında herhangi bir revizyon olup 

olmayacağını takip edeceğiz. 

2Ç20 GSYİH’nin %10 yıllık reel daralma kaydetmesini bekliyoruz 

2Ç20 GSYİH’nin %10 oranında yıllık reel daralma kaydetmesini bekliyoruz. (Piyasa 

medyan tahmini henüz açıklanmadı) Çeyreklik olarak ise daralmanın %13 civarında 

gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 

• Özel tüketim harcamalarında yıllık iki haneli bir düşüş tahmin ederken 

yatırım harcamalarında da geçen senenin aynı döneminde %22 oranındaki 

daralmanın üzerinde %7 oranında bir gerileme bekliyoruz.  
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• Diğer taraftan özellikle net dış talebinin de büyümeyi önemli oranda aşağı 

çekici bir faktör olarak çalışacağını ve 5 yüzde puanın üzerinde bir negatif 

katkısının olacağını düşünüyoruz.  

Sosyal normalleşmenin başlaması sonrasında küresel ekonomilerde olduğu gibi 

Türkiye ekonomisinde de dipten dönüşün hızlı ilerlediği görüldü. Ancak asıl risk, 

söz konusu hızlı toparlanmanın kalıcılığı noktasında.   

• Gerek para politikası gerek makro ihtiyati önlemler gerekse maliye 

politikası düzleminde destekler Ağustos ayına kadar artırılarak devam 

ederken, bu ay ile beraber özellikle TCMB tarafında TL likiditesinin 

sıkılaştırılarak piyasa faizlerini yukarı ittiğini görüyoruz.  

• Bu durum Ağustos’da Tüketici Güven Endeksi tarafında olumsuz etkisi 

anlamında kendini daha net gösterirken, Reel Sektör tarafında henüz bir 

etkisi görülmedi. 

• İmalat -dışı sektörler tarafında ise güven endeksleri güçlü seyrini 

sürdürürken, bir önceki aya göre bir miktar yavaşlamayı da işaret ettiler.  

• Gelecek dönemde ise artan faiz oranları ve TL’deki oynaklığın etkilerinin 

aktivite üzerinde ne oranda olacağı yakından takip edilecek.  

2020 yılı GSYİH büyüme tahminimizi %-1 olarak koruyoruz. Bu çerçevede halen 

3Ç'de çeyreklik gerilemenin önemli bir bölümümün geri alınacağını düşünüyoruz.  

• Ancak finansal koşullardaki sıkılaşmanın devam etmesi durumunda yılın 

son çeyreğindeki büyüme performansı üzerinde yaratabileceği olumsuz 

etki dolayısıyla büyüme tahminimiz üzerindeki risklerin aşağı yönlü 

olduğunu belirtmek gerekir.  

TÜİK 2Ç20 GSYİH verilerini haftaya Pazartesi günü saat 10:00’da açıklayacak.  
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret – ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; 

bir tıbbi cihazın ihracatı ile ilgili olarak, 25.08.2020 tarihinde, toplam bedeli 18.750.000,- 

ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme 

kapsamında teslimatlar 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir. 

Gedik Yatırım Holding – Türkiye’nin gelişmekte olan Sermaye Piyasalarına katkıda 

bulunmak; şirketlerin çok daha çeşitli alternatif finansman kaynaklarına erişimlerine 

olanak sağlayabilmek amacıyla; Bugün gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında Gedik 

Yatırım Holding olarak Yatırım Bankası kurulması için çalışmalara başlanmasına ve 

kuruluş ve başvuru işlemlerinin yürütülmesi ve sürecin takip edilmesi için Genel 

Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Ek olarak girişimlere yatırım yapmak 

ve onlara değer katmak için bir Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı kurulması için sürecin 

başlatılmasına karar verilmiştir. İlgili şirketin; 25 milyon TL sermayeli olmasına, gerekli 

izinlerin alınması için ivedi çalışmaya başlanmasına ve sürecin CEO Onur Topaç ve ekibi 

tarafından yönetilmesine karar verilmiştir. Son olarak Türkiye ve dünyadaki teknoloji 

trendlerini yakından takip eden şirket girişimcilik ekosistemini tek bir çatı altında 

buluşturmak, ülkedeki girişimlerin daha hızlı finansman kaynaklarına erişmesi, çok 

yönlü desteklenmesine ve yatırımcıların halka açık olmayan teknoloji şirketlerindeki 

hisselerini likide dönüştürebilmesine zemin yaratmak amacıyla yeni bir şirket 

kurulmasına karar vermiştir. En kısa zamanda 50.000 TL sermaye ile Anonim Şirket 

kurulmasına, 1.5 Milyon TL'ye kadar ek yatırım yapılmasına ve bütün süreci CEO Onur 

Topaç ve ekibinin yürütmesine karar verilmiştir. 

SASA Polyester Sanayi – Daha önce kamuoyuna duyurulan yatırım bedeli yaklaşık 

935.000.000 USD ve 1.500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA 

tesislerinde gerçekleştirilecek PTA Üretim Tesisi Yatırımı görüşmeleri tamamlanmıştır. 

Bu kapsamda şirket ile Amerikan Invista (Koch Industries) arasında lisans ve teknik 

hizmet anlaşması imzalanmıştır. Yumurtalık arazisi ile ilgili görüşmeler de devam 

etmektedir. 

Türkiye Garanti Bankası – JCR Eurasia Rating, 26 Ağustos 2020 tarihli raporunda, 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu yatırım yapılabilir seviyede 

ve en yüksek kredi derecelendirme kategorisi olan ‘AAA(Trk)', görünümünü ise ‘stabil' 

olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘BBB-‘, 

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ‘BBB' olarak yine yatırım yapılabilir seviyede 

belirlenmiştir. Kısa Vadeli Uluslararası YP ve TL A-3 (Negatif), Kısa Vadeli Ulusal ise A-1 

+(Trk) (stabil) olarak derecelendirilmiştir. Desteklenme Notu 1 ve Ortaklardan 

Bağımsızlık Notu ise A olarak derecelendirilmiştir. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Gelişen ülke para birimlerinde dün satış ağırlıklı karışık bir seyir izlenirken, TL’ olumlu 

ayrıştığı ve dolar karşısında değer kazandığı görüldü. TL’deki olumlu ayrışma dün 

USDTRY paritesi üzerinde etkili olurken, kur öğle saatlerinde 7,3356 seviyesine kadar 

geriledi. Dün 7,3350 – 7,4180 bandında seyreden USDTRY paritesi günü düşüşle 

tamamladı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,3650 seviyesinden işlem görüyor ve Ağustos 

ayının ilk haftasından bu yana 7,20 – 7,40 bandında hareket ediyor. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 535 seviyesine gerilerken, TCMB’nin likidite sıkılaştırma adımları çerçevesinde 

artan faiz seviyesi ile birlikte AOFM dün itibarıyla %9,73’e yükseldi. Kur, geçtiğimiz 

haftadan bu yana birkaç defa 7,40 seviyesi üzerini test etmiş olsa da bu seviyeyi yukarı 

yönlü kırmayı başaramadı. Teknik formasyonlar ve göstergeler USDTRY paritesinin kısa 

vadede 7,20– 7,40 seviyeleri arasındaki bant hareketini sürdürebileceğini işaret ediyor. 

Kurda yaklaşık son 20 gündür etkili olan 7,20 – 7,40 işlem bandının alt ve üst 

sınırlarında günlük kapanış bazında bir kırılma yaşanmadıkça kurda sert bir 

hareketlenme görmeyi beklememekteyiz.  

Bugünün veri takvimine bakacak olursak yurt içinde 14 – 21 Ağustos haftasına ilişkin 

yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise 

bugün başlayan olan Jackson Hole sempozyumu ve Fed Başkanı Powell’ın 

sempozyumda Türkiye saatiyle 16:10’da gerçekleştireceği konuşma ön planda olacak. 

Bunun yanı sıra ABD’de 2Ç20’ye ilişkin GSYİH Büyüme Oranı, Tüketici Harcamaları ve 

Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketici Harcamaları verilerinin ikinci okuması açıklanacak. 

Son olarak Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Lane’in Türkiye saatiyle 18:50’de 

gerçekleştireceği konuşma takip edilecek. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Dün 92,80 – 93,40 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket eden ve dalgalı seyrini 

sürdüren dolar endeksi, günü düşüşle tamamladı ve düşüşünü ikinci güne taşıdı. Dolar 

endeksindeki dalgalı seyir ile birlikte dün 1,1770 – 1,1850 seviyeleri arasında hareket 

eden EURUSD paritesi ise günü yatay bir şekilde kapattı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1830 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği üzere, kısa vadeli düşüş kanalını Salı günü yukarı 

yönlü kırmasına rağmen önemli bir yükseliş hareketi gerçekleştirmeyen EURUSD 

paritesi, kısa vadeli düşüş eğilimini halen daha korumakta. Kısa vadeli teknik 

göstergeler, EURUSD paritesinde geçtiğimiz haftadan bu yana görülen aşağı yönlü 

eğiliminin 1,1750 seviyesi altına doğru devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Ancak bu 

durunda, gerek dolar endeksindeki orta vadeli düşüş eğiliminin korunuyor olması 

gerekse de euroya yönelik güvenli liman alımlarının ön planda kalmaya devam ediyor 

olması ile birlikte paritedeki geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. 

Bu noktada, paritenin uzun vadeli grafiklerinde yönün halen daha yukarı olduğunu 

belirtmemizde fayda var.  

Yurt dışı piyasalarda bugün başlayan olan Jackson Hole sempozyumu ve Fed Başkanı 

Powell’ın sempozyumda Türkiye saatiyle 16:10’da gerçekleştireceği konuşma ön planda 

olacak. Bunun yanı sıra ABD’de 2Ç20’ye ilişkin GSYİH Büyüme Oranı, Tüketici 

Harcamaları ve Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketici Harcamaları verilerinin ikinci okuması 

açıklanacak. Son olarak Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Lane’in Türkiye saatiyle 

18:50’de gerçekleştireceği konuşma takip edilecek. 

 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Bir süredir bültenlerimizde, ons altında geçtiğimiz hafta ortasından bu yana etkili olan 

geri çekilme hareketinin 1900 seviyesine doğru sürebileceğini, ancak fiyatların güçlü bir 

destek seviyesi olarak ön plana çıkan 1900 seviyesi altına sarkmasını beklemediğimizi 

ifade ediyorduk. Koronavirüs aşısına yönelik gelişmeler ve gelen olumlu verilerin etkisi 

ile birlikte piyasalarda artan güçlü risk iştahı çerçevesinde dün beklediğimiz hareketi 

gerçekleştirerek düşüşünü hızlandıran ons altın, 1902,84 seviyesine kadar inerek orta 

vadeli yükseliş trendi sınırına kadar geriledi (aşağıdaki grafikte kırmız çizgi ile gösterilen 

trend). Yaşadığı sert satış baskılarının ardından öğleden sonra yönünü yukarı çeviren 

ons altın, 1950 seviyesi üzerine ulaşarak günü yükselişle tamamladı. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1943 seviyesinden işlem görüyor. Orta vadeli 

yükseliş trendi bünyesindeki hareketine devam etmekte olan ons altında, momentum 

osilatörleri ve trend göstergeleri fiyatların 1900 seviyesi üzerinde tutunmaya devam 

edebileceğine işaret ediyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, 

altın fiyatlarında kısa vadede 1900 – 1960 bandında bir seyir görmeyi bekliyoruz. Diğer 

yandan, altın fiyatlarındaki görünüm açısından dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki 

seyri de yakından izlemeye devam edeceğiz. Endeksteki ve tahvil getirilerindeki yukarı 

yönlü eğilimin hızlanması, altındaki düşüş hareketinin daha fazla ön plana çıkmasına 

neden olabilir. 

Yurt dışı piyasalarda bugün başlayan olan Jackson Hole sempozyumu ve Fed Başkanı 

Powell’ın sempozyumda Türkiye saatiyle 16:10’da gerçekleştireceği konuşma ön planda 

olacak. Bunun yanı sıra ABD’de 2Ç20’ye ilişkin GSYİH Büyüme Oranı, Tüketici 

Harcamaları ve Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketici Harcamaları verilerinin ikinci okuması 

açıklanacak. Son olarak Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Lane’in Türkiye saatiyle 

18:50’de gerçekleştireceği konuşma takip edilecek. 

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.479 %1,0 %3,1 %7,4 %16,8 %7,7

DAX 13.190 %1,0 %1,6 %2,7 %6,7 -%0,4

FTSE 6.046 %0,1 -%1,1 -%1,0 -%11,0 -%19,8

Nikkei 23.291 -%0,4 %1,3 %2,1 %5,6 -%2,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.099 %0,6 -%2,3 -%8,1 -%0,5 -%4,0

Çin 3.330 %0,2 -%0,8 %4,1 %11,6 %9,4

Hindistan 39.074 %0,6 %2,2 %3,0 -%1,7 -%5,3

Endonezya 5.340 -%0,1 %0,8 %4,3 -%3,6 -%15,3

Rusya 3.052 %0,8 -%0,1 %5,8 %4,7 %0,2

Brezilya 100.627 -%1,5 -%0,2 -%3,7 -%2,3 -%13,0

Meksika 37.753 -%1,3 -%3,3 %0,0 -%9,3 -%13,3

Güney Afrika 56.572 %0,8 %0,2 %0,4 %5,9 -%0,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 %5,6 %3,2 -%9,9 -%15,6 %68,9

EM VIX 23 %4,0 %0,9 -%5,3 -%14,9 %31,8

MOVE 48 %3,4 %4,0 %12,7 -%45,2 -%17,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,368 -%0,3 %1,1 %7,6 %19,6 %23,8

Brezilya 5,6118 %1,9 %1,0 %7,3 %26,1 %39,2

Güney Afrika 16,8744 %0,1 -%2,3 %1,3 %10,2 %20,5

Çin 6,886 -%0,4 -%0,5 -%1,9 -%1,9 -%1,1

Hindistan 74,3 %0,0 -%0,7 -%0,7 %3,7 %4,1

Endonezya 14678 %0,2 -%0,6 %0,5 %5,3 %5,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1,0

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

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

Endonezya %6,8 0,1 0,1 -0,1 0,1 -0,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,8 -0,01 -0,16 0,21 0,84 0,64

Brezilya %3,7 0,03 -0,04 -1,00 0,54 -0,03

Güney Afrika %4,1 0,00 -0,07 -0,24 0,38 0,21

Endonezya %2,2 0,06 0,03 -0,21 -0,32 -0,69

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 45,64 -%0,5 %0,6 %5,3 -%14,6 -%30,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 43,39 %0,1 %1,1 %5,1 -%11,0 -%28,9

Altın - USD / oz 1940,7 %1,5 -%0,9 %2,3 %18,3 %27,4

Gümüş - USD / t oz. 27,449 %4,5 %0,4 %20,3 %53,9 %53,2

Commodity Bureau Index 390,67 %0,2 %1,0 %4,5 -%1,8 -%2,7

* 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 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Ağustos 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   10 

 

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. 

 

 

 

 

 


