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Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi dünü %0,9’luk yükselişle 1.109 puandan tamamladı. 

Bankacılık ve sanayi sektörü hisselerindeki primlenme ön plana çıkarken, 

hizmet sektörü hisselerindeki yükseliş görece sınırlı kaldı.  

Bu sabah saatlerinde Türk lirasının gelişen ülke para birimleri arasında 

orta sıralarda seyrettiği ve USDTRY paritesinin 7,33-35 seviyesinde 

hareket ettiğini görüyoruz. TCMB’nin APİ tarafında ağırlıklı ortalama 

fonlama maliyetini %10’a kadar taşıdığı, bununda TL varlıklar üzerindeki 

etkisinin kademeli olarak daha görünür olduğu dikkat çekiyor. Küresel 

tarafta ise Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole konuşmasının ardından 

küresel borsalarda primli bir seyir izleniyor. Bu sabahki görünüme 

baktığımızda Asya borsaları alıcılı bir seyir izlerken, ABD endeks 

vadelilerinde de olumlu bir resim ön plana çıkıyor.  

Bugünün veri takvimine bakacak olursak yurt içinde Ağustos Ekonomik 

Güven Endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD Temmuz Kişisel Gelir & 

Kişisel Harcamalar, ABD Ağustos Michigan Tüketici Güven Endeksi (Nihai) 

ve Euro Bölgesi Ağustos Tüketici Güven Endeksi (Nihai) verileri izlenecek.  

Endeksteki teknik görünüme baktığımızda: Dün 1104 direncimiz üzerinde 

açılıp, gün içerisinde 1104-1112 aralığında dalgalanarak ondan önceki 

olduğu gibi kapanışta gelen alımlar ile 1109’dan kapandık. Düşen kanal 

direnci 1125’den gerileme devam ediyor. Seans içi grafiklerde olası omuz 

baş omuz formasyonu 1121’de bulunuyor. Düşen kanalında gerilemesi ile 

birlikte dirençler güçlenmeye devam ediyor. 1104 bugün de destek 

olacak, kırılması durumunda 1082 desteğini yeniden test edilebilir. 1104 

üzerinde dün görülen 1112 ve 1121 ana direnci izlenecektir. 1104 

endeksin kısa vadeli gücünü gösterecek noktadır.  Endeksin güne yatay 

bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Ağustos Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. 

▪ 14-21 Ağustos haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklandı.  

▪ Ağustos TÜFE aylık değişiminin %1,0 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ DARDL – Şirket Satın Alınması Hk.  

▪ DGKLB – Sözleşme İmzalanması Hk. 

▪ ISGYO – Kredi Derecelendirme Notunun Teyidi Hk. 

▪ RALYH – Kesinleşen İhale Kararı Hk.  

▪ SAYAS – Çin Halk Cumhuriyeti'ne Rüzgar Türbin Kulesi İç Aksamı 

İhracat Bağlantısı Hk. Güncelleme 

▪ SODA – Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk.  

▪ VKGYO – Şirketimiz Iconova Projesi Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi. 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

28 Ağustos    Ağustos Ekonomik Güven Endeksi

31 Ağustos    2Ç20 GSYİH verileri 

                       Temmuz dış ticaret verileri

1 Eylül            Ağustos PMI verileri  

                       İTO Ağustos enflasyon verileri 

3 Eylül            Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri  (21-28 Ağu.)

                       Haftalık Para & Banka İstatistikleri (21-28 Ağu.)

                       Ağustos enflasyon verileri 

4 Eylül           Ağustos reel efektif kur endeksi   

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.109 %0,9 -%1,6

BIST-30 1.255 %0,7 -%1,9

Banka 1.132 %1,4 -%1,4

Sanayi 1.566 %1,4 -%1,1

Hizmet 1.008 %0,6 -%0,2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 10,00 9,44 7,53

2 yıllık bono faizi 13,21 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 14,06 14,20 12,31

Kur

USD/TL 7,32 %0,3 %7,0

EUR/TL 8,65 %0,2 %8,1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7,98 %0,2 %7,5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 190 189 207

Ortalama işlem hacmi * 3,18 3,80 3,68

* 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 1,12x 0,92x

FD/FAVÖK 5,9x 7,2x 5,4x

Kar büyümesi -%9,0 -%13,3 %66,5

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
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Saat 10:00’da Ağustos Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak 

Temmuz ayında Ekonomik Güven Endeksi 82,2 oldu. Bir önceki aya göre %11,8 

oranında önemli bir artış kaydetti.  

• Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin 

değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, 

mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, 

perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin 

ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. 

Haftalık yabancı net portföy hareketleri & Yerleşiklerin DTH 
değişimi & TCMB rezervler (14-21 Ağustos) 

Söz konusu dönem içerisinde hisse senedi piyasasından çıkışların devam ettiği ve 85,9 

milyon dolar net çıkış yaşandığı görüldü. Tahvil piyasasında ise 14-21 Ağustos 

haftasında repo işlemleri hariç 70 milyon dolar net giriş takip edildi.  

• Yılbaşından beri toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 5,4 milyar dolar, 

tahvil piyasasında ise 7,4 milyar dolar oldu.   

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 5,5 milyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 8,4 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. 

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %3,4 oranında 

gerçekleşti. Yılbaşında ise söz konusu oran %10,5 idi.      

Para & banka istatistikleri cephesinde ise 14-21 Ağustos haftasında yerleşiklerin 

DTH’larında 0,95 milyar dolar kadar bir gerileme görüldü. 

• Söz konusu gerilemenin önemli bir bölümü (0,7 milyar dolar) hanehalkı DTH 

hesaplarındaki düşüşten kaynaklandı. 

• Haziran ayı ortasından beri önemli derecede yükseliş gösteren hanehalkı DTH 

hesaplarında son iki haftadır düşüşler takip ediliyor.  

• Haziran ortasından beri kümülatif olarak bakıldığında hanehalkı DTH 

hesaplarında toplam 4,4 milyar dolar yükseliş olduğu dikkat çekiyor. Son iki 

haftadaki düşüş öncesinde ise yükseliş 5,6 milyar dolar’a varmıştı. 

Ağustos ayı TÜFE’nin aylık%1,0 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz 

Ağustos ayı TÜFE aylık değişiminin %1,0 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Piyasa 

medyan tahmininin de aynı yönde olduğı görülüyor.   

• Tahminlerimiz doğrultusunda gelen bir gerçekleşme olması durumunda yıllık 

enflasyon %11,76 seviyesinden %11,92 seviyesine yükselecek. 

Ağustos ayında olumlu baz yılı etkisine rağmen gerek enerji fiyatları gerekse kur 

geçişkenliğinin etkisiyle enflasyon verilerinde stresin devam edeceğini düşünüyoruz 

• Gıda tarafına bakıldığında hal fiyatlarından takiple işlenmemiş gıda fiyatlarında 

bir miktar artış izlense de, bugün Türk-iş tarafından açıklanan Ankara gıda 

fiyatlarına göre aylık %0,94 oranında bir düşüş dikkat çekiyor. Söz konusu 

düşüş, Ağustos ayı tarihsel ortalaması olan %0,48 oranındaki artışa göre önemli 

bir gerilemeyi işaret ediyor. Buna ek olarak geçen yılın aynı ayında da Ankara 

gıda fiyatlarında %0,8 oranında düşüş olduğu takip ediliyor. TÜİK verileri 

açısından korelasyonu daha yüksek taze meyve sebze fiyatlarına bakıldığında, 

Türk-iş verisi aylık düşüşün devam ettiğini ve %9 oranında düşüş kaydettiğini 
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işaret etti. Bu çerçevede özellikle gelecek hafta açıklanacak İTO İstanbul 

enflasyon verilerini de yakından takip ediyor olacağız. Hal fiyatlarında hafif 

yükselişi işaret eden bir çerçeve nedeniyle de, gıda kaleminde bir sürpriz 

ihtimalinin olduğunu da düşünüyoruz.  

• Buna ek olarak gerek TL’deki volatilitenin devamı gerekse uluslararası petrol 

fiyatlarındaki sınırlı yükselişi enerji fiyatlarını Ağustos ayında da bir miktar 

yukarı taşımış görünüyor.  

• Bazı hizmet sektörlerine uygulanacak KDV indirimleri (özellikle otel ve lokanta 

hizmetleri segmentinde) Ağustos ayında hizmet fiyatları kaleminde destekleyici 

bir faktör olarak öne çıkabilir. 

• Ancak TL’deki değer kaybının devam etmesi dolayısıyla artan kur geçişkenliği 

ile özellikle temel mal fiyatları tarafında baskının devam etmesini bekliyoruz. 

Bu varsayımlar çerçevesinde olumlu baz yılının bertaraf edilmesini ve yıllık enflasyonun 

Ağustos ayında  %12’ye yakın bir yerde oluşma ihtimalini yüksek görüyoruz. 

• TÜİK verileri haftaya Perşembe saat 10:00’da açıklayacak. 

• Yılsonu enflasyon tahiniminiz olan %9,5 üzerinde son kur hareketleri 

sonrasında önemli oranda yukarı yönlü revizyon baskısı birikmiştir. Bu 

çerçevede haftaya gelecek olan rakamlar sonrasında tahminimizi gözden 

geçireceğiz. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Dardanel Onentas Gıda Sanayi – Şirket 27/08/2020 tarihli yönetim kurulu 

toplantısında; Hâlihazırda devam ettiği Yunanistan'da dondurulmuş deniz ürünleri 

pazarında faaliyet gösteren şirketin hisse senetlerinin satın alınmasına yönelik görüşme 

ve çalışmaları ile ilgili olarak yerinde inceleme, araştırma ve tespitlerde bulunmak üzere 

şirketin üst seviye yetkililerinin Yunanistan makamlarından özel izin alarak önümüzdeki 

hafta Yunanistan'a seyahatlerine kararı almıştır. 

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret – Şirket ile Tahincioğlu Gayrimenkul 

İnşaat ve Tur. A.Ş. arasında Nida Park Küçükyalı Projesi'nin ilk etabına ilişkin imzalanan 

sözleşme 03.02.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Nida Park Küçükyalı 

Projesi'nin ikinci ve üçüncü etabı banyo dolapları imalatı için, KDV hariç 2.604.000 TL 

tutarında sözleşme imzalanmış olup Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Tur. A.Ş ile 

toplamda KDV hariç 3.500.000 TL'lik sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu işler üç 

ay içerisinde tamamlanacaktır.   

Is Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı – SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme 

Hizmetleri A.Ş., yaptığı gözden geçirme sonucunda Şirketi "yatırım yapılabilir" kategori 

içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli (Ulusal) Notunu (TR) AA, Kısa Vadeli (Ulusal) 

Notunu (TR) A1+, görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. 

Ral Yatırım Holding – Şirket Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 17.08.2020 

tarihinde düzenlenen ''Malatya İli Battalgazi İlçesi Beydağı Mahallesi 3 ve 4 Etaplar 1. 

Bölge 886 Adet Konut ve 38 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 

İşi'' kapsamında; 2020/329965 nolu ihale kayıt numarası ile katılmış olduğu yapım işi 

185.968.976,00 TL bedelle 27.08.2020 tarih ve 91710 nolu karar ile şirket uhdesinde 

kalmıştır. Sözleşme için idareden davet yazısı beklenmektedir.           

Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhut Sanayi ve Ticaret – Şirket Çin Halk 

Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy tarafından 

imalatçı olarak onaylanmış ve ilk etapta 12 rüzgar türbin kulesinin iç aksamlarına ilişkin 

olarak 1.438.200 EUR tutarında teklif vermiş bulunduğu daha önce kamuoyu ile 

paylaşılmıştır. Üretim ve sevkiyat programinin uygun hale getirilmesiyle Titan Wind 

Energy ile yapılan görüşmeler sonucunda verilen teklifin miktarı 30 kuleye, tutarı ise 

toplam 3.595.500 EUR'ya yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Soda Sanayii – Şirket, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve 

Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Trakya Cam 

Sanayii Anonim Şirketi ile birlikte tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün 

olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşilmesi işlemi 

27.08.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla onaylandı. 

Vakif Gayrimenkul Yatirim Ortakligi – Şirket 30 Mayıs 2018 tarihindeki kamuyu 

aydınlatma platformunda duyurmuş olduğu, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güvenevler 

Mah., 5155 Ada, 2 Parselde kain, tapuda, Şireci - Acarsan İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ 

adına kayıtlı taşınmaz üzerinde, adı geçen firma tarafından geliştirilen projeye SPK'nın 

III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tebliği'nin "Yatırım Faaliyetleri ve Yatırım 

Faaliyetlerine İlişkin Sınırlamalar" başlıklı 22. Maddesinin ç bendi uyarınca, mülkiyet 

edinme gayesi olmaksızın yatırım yapılması amacıyla, 3 yıl süreli hasılat paylaşımlı ortak 

girişim sözleşmesi sona erdirilmiştir. Bu kapsamda, adı geçen firma tarafından 

Sözleşmeden kaynaklı anapara, faiz ve kar payı dahil 154.650.086,27 TL tutarlık 

alacağımız defaten ödenmiş ve söz konusu ödeme 27/08/2020 tarihinde Şirketimiz 

hesaplarına geçmiştir. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Fed Başkanı Powell’ın gün Jackson Hole’da gerçekleştirdiği konuşması esnasında dolar 

endeksinde sert dalgalanmalar görüldü. Powell’ın, Fed’in yeni stratejisinde ortalama 

enflasyon hedeflemesi yapılacağını belirtmesi ile birlikte dolar endeksi 93 seviyesi 

üzerinden 92 seviyesine doğru geri çekilirken, piyasadaki ilk tepki sonrasında endeksin 

kayıplarını telafi ederek yeniden 93 seviyesi üzerine yükseldiği görüldü. Bu çerçevede 

dün gelişen ülke para birimlerinde karışık bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar 

karşısında en iyi performans gösteren para birimleri arasında yer aldığı görüldü. Dün 

7,31 seviyesine kadar gerileyen kur, günü düşüşle tamamladı.  

Ağustos’un ilk haftasından bu yana 7,20 – 7,40 bandında hareket eden USDTRY paritesi, 

bu sabah saatlerinde 7,3550 seviyesinden işlem görüyor. Kur, geçtiğimiz haftadan bu 

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

başaramadı. 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. Kurun 7,20 seviyesini aşağı yönlü kırması, 

düşüş eğiliminin bir sonraki destek seviyesi olan 7 seviyesine doğru hız kazanmasına 

neden olabilir. Kurun 7,40 seviyesini aşması ve bu seviye üzerinde bir günlük kapanış 

gerçekleştirmesi durumunda ise yükseliş hareketinin hız kazanması beklenebilir. 

Bugünün veri takvimine bakacak olursak yurt içinde Ağustos ayına ilişkin Ekonomik 

Güven Endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD Temmuz Ayı Kişisel Gelir & Kişisel 

Harcamalar, ABD Ağustos Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Nihai), Almanya Eylül 

Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi ve Euro Bölgesi Ağustos Ayı Tüketici Güven Endeksi 

(Nihai) verileri izlenecek. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Fed Başkanı Powell’ın dün Jackson Hole sempozyumunda gerçekleştirdiği konuşma 

esnasında EURUSD paritesinde sert hareketler yaşandığına şahit olduk. Powell 

konuşmasının başlarında, Fed’in yeni stratejisinde ortalama enflasyon hedeflemesi 

yapacağını belirtmesi ile birlikte 1,18 seviyesi altından yükselişe geçen EURUSD paritesi 

1,19 seviyesi üzerini test etti. Konuşmanın ilerleyen dakikalarında Powell’ın, enflasyonun 

hedef seviyesini aşsa bile bunun oldukça hafif gerçekleşeceğine ilişkin ifadeleri ile 

birlikte dolar endeksindeki kayıplar hızlı bir şekilde telafi edilirken, EURUSD paritesi ise 

yeniden 1,18 seviyesi altına dönüş yaparak 1,1763 seviyesine kadar geril çekildi. 

Piyasalarda artan volatilite ile birlikte dün oldukça geniş bir bant içerisinde hareket 

eden EURUSD paritesi, günü yataya yakın bir seyirle tamamladı. 

Dolar endeksindeki orta vadeli düşüş eğiliminin devam ediyor olması ve euroya yönelik 

güvenli liman alımlarının ön planda kalmayı sürdürmesi ile birlikte paritedeki düşüşlerin 

sınırlı kalmasını beklediğimizi bir süredir bültenlerimizde belirtiyorduk. Geçtiğimiz 

haftadan bu yana dolar endeksinde etkili olan yukarı yönlü düzeltme hareketi ile 

birlikte 1,1750 seviyesine doğru geri çekilen ve aşağı yönlü bir düzeltme yapan 

EURUSD paritesinde, teknik göstergeler ve formasyonlar bu düzeltme hareketinin 

sonuna gelindiğine işaret ediyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz haftadan bu yana yaşanan 

düşüş hareketi sonrasında paritenin yükseliş eğilimine kaldığı yerden devam etmesi 

beklenebilir. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda paritenin bugün 

içerisinde 1,18 seviyesi üzerinde tutunmasını ve 1,18 – 1,19 seviyeleri arasında hareket 

etmesini bekliyoruz. Momentum göstergeleri paritenin önümüzdeki dönemde yeniden 

1,20 seviyesini hedef alabileceğinin sinyalini veriyor.  

Yurt dışı piyasalarda ABD Temmuz Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar, ABD Ağustos 

Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Nihai), Almanya Eylül Ayı GfK Tüketici Güven 

Endeksi ve Euro Bölgesi Ağustos Ayı Tüketici Güven Endeksi (Nihai) verileri izlenecek. 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Dün başlayan Jackson Hole sempozyumu ile birlikte piyasalardaki volatilite artarken, 

Fed Başkanı Powell’ın dünkü açıklamaları tahvil faizleri ve değerli metaller üzerinde sert 

bir hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Powell’ın Fed’in ortalama enflasyon 

hedeflemesine geçeceğine ilişkin açıklamaları sonrasında tahvil faizleri ve dolar endeksi 

sert düşerken, ons altın ise 1930’lu seviyelerden 1976 seviyesi üzerine çıktı. Ardından 

Powell’ın enflasyona ilişkin söylemlerini yumuşatması ile birlikte piyasadaki ilk tepkinin 

etkisini yitirdiğini gördük. Powell’ın, enflasyonun hedef seviyesini aşsa bile bunun 

oldukça hafif gerçekleşeceğine ilişkin açıklamalarının ardından, enflasyon karşısındaki 

en önemli güvenli limanların başında gelen ons altındaki kazançların silindiği ve altının 

1910’lu seviyelere indiği görüldü.  Dün 1910 – 1976 seviyeleri arasında geniş bir bantta 

işlem gören ons altın, günü düşüşle tamamladı.  

Ons altın fiyatları bu sabah 1942 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme 

baktığımızda 1900 seviyesinin güçlü bir destek seviyesi olarak ön plana çıkmaya devam 

ettiğini görüyoruz. Dolayısı ile fiyatların kısa vadede bu seviye üzerinde 

tutunabileceğine ilişkin görüşümüzü koruyoruz. Momentum ve trend göstergelerinin 

ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının bugün içerisinde 1915 – 1975 seviyeleri 

arasında bir hareket görmeyi bekliyoruz. Altın fiyatlarındaki görünüm açısından dolar 

endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki seyri yakından izlemeye devam edeceğiz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD Temmuz Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar, ABD 

Ağustos Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Nihai), Almanya Eylül Ayı GfK Tüketici 

Güven Endeksi ve Euro Bölgesi Ağustos Ayı Tüketici Güven Endeksi (Nihai) 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 3.485 %0,2 %2,9 %8,3 %18,0 %7,9

DAX 13.096 -%0,7 %2,1 %2,0 %10,1 -%1,2

FTSE 6.000 -%0,8 -%0,2 -%2,1 -%8,8 -%20,5

Nikkei 23.209 %0,6 %1,9 %3,1 %10,5 -%1,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.109 %0,9 -%1,6 -%3,8 %4,6 -%3,1

Çin 3.350 %0,5 -%0,4 %4,3 %16,9 %10,4

Hindistan 39.113 %0,4 %2,2 %2,0 %2,5 -%4,8

Endonezya 5.371 -%0,5 %1,4 %4,6 -%2,0 -%15,1

Rusya 3.012 -%1,3 %0,6 %4,0 %8,1 -%1,1

Brezilya 100.624 %0,0 -%0,8 -%3,3 -%3,4 -%13,0

Meksika 37.647 -%0,3 -%2,7 -%0,3 -%8,9 -%13,5

Güney Afrika 56.870 %0,5 %2,2 %0,7 %11,4 -%0,4

Oynaklık Endeksleri

VIX 24 %5,2 %7,7 -%1,1 -%37,5 %77,6

EM VIX 24 %6,9 %8,0 -%1,5 -%27,0 %40,9

MOVE 49 %2,7 %10,6 %15,7 -%46,8 -%15,4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,3576 -%0,1 %0,8 %7,1 %18,5 %23,6

Brezilya 5,5697 -%0,8 %0,2 %8,1 %24,0 %38,2

Güney Afrika 17,0325 %0,9 -%1,4 %3,7 %10,0 %21,7

Çin 6,8941 %0,1 -%0,3 -%1,5 -%1,6 -%1,0

Hindistan 73,8163 -%0,7 -%1,6 -%1,4 %3,1 %3,4

Endonezya 14660 -%0,1 a.d. %0,9 %4,5 %5,7

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 0,0 0,2 0,3 -0,2 -0,4

Endonezya %6,8 0,0 a.d. -0,1 0,1 -0,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,7 -0,05 -0,24 0,21 0,56 0,59

Brezilya %3,7 0,01 -0,01 -0,98 0,37 -0,02

Güney Afrika %4,0 0,00 -0,06 -0,23 0,35 0,21

Endonezya %2,2 -0,01 a.d. -0,20 -0,36 -0,70

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 45,09 -%1,2 %0,4 %3,9 -%13,6 -%31,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 43,04 -%0,8 %1,1 %3,5 -%8,6 -%29,5

Altın - USD / oz 1921,6 -%1,0 -%0,6 -%0,5 %17,0 %26,2

Gümüş - USD / t oz. 27,025 -%1,5 -%0,4 %10,4 %53,0 %50,8

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 
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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. 

 

 

 

 

 


