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Piyasa Yorumu  

BIST-100 endeksi dünü %3,2’lik yükselişle 1,325 puandan tamamladı.  

Dün GOÜ para birimlerinde alıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının en 

zayıf performans gösteren para birimleri arasında yer aldığı takip 

edildi. Bununla birlikte dün 7,79 – 7,92 bandında hareket eden 

USDTRY paritesi, yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 380,81 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,33’e 

çıktı. Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda Asya 

piyasalarında karışık bir seyrin olduğunu, ABD endeks vadelilerinde 

ise satıcılı bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz.  

Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt 

dışında ise Almanya Ekim Ayı Perakende Satışlar verileri, Euro Bölgesi 

Ekim Ayı İşsizlik Oranı, ABD Kasım Ayı ADP Özel Sektör İstihdam 

Değişimi verisi ve Fed Bej Kitap Raporu açıklanacak. Ayrıca, Fed 

Başkanı Powell'ın & New York Fed Başkanı Williams’ın konuşmaları 

takip edilecek.   

BİST-100’deki teknik görünüme baktığımızda, dünkü beklentimiz; 

“Gün içi düşük kapanış sonrasında tepki alımı ile açılmasını 

bekliyoruz. 1289.5 üzerinde dengelenme 1300 direncine kadar bir 

tepki üretmemizi sağlar. 1300 üzerine çıkarsak tepki alımları güçlenir. 

1289.5 üzerinde yarın günlük kapanış gerçekleşmez yada dünden 

kalan satış baskısı devam ederse 1252 seviyesine geri çekilme 

görebiliriz.” demiştik. Dün 1289.5 düzeltme seviyesinin üzerinde kalıp, 

1300 yükselen kanal içerisine geçiş ve ardından dengelenme 

sonrasında kapanışa doğru gelen alımlar ile gün içi en yüksek 

seviyeden kapanış gerçekleştirdik. Pazartesi günkü düşüşün tamamı 

Salı günü telafi edilmiş oldu. Bugün 1325-1350 bandı arasında 

yükseliş ile başlayıp ardından satış ile dünkü yükselişin realizasyonun 

gelmesi olağan. 1305-1325 bölgesinde dengelenme hafta içi ana 

direnç bölgesi olan 1350’nin yeniden test edilmesini sağlayabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ İSO/Markit PMI Kasım ayında 51,4 olarak açıklandı.  

▪ Kasım İTO verilerine göre İstanbul enflasyonu aylık %1,94 oranında 

artış kaydetti. 

▪ Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Kasım ayında 61,52 oldu. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ CELHA – Bedelli sermaye artışı hk. 

▪ DARDL - Dardanel Greece S.A. kurulması hk. 

▪ KAREL – Üretim kapasitesi hakkında bilgilendirme 

▪ MAVI – 3Ç20 sonuçlarını açıkladı. 

▪ SNGYO - Ankara Yalı Vadi projesi hk. 

▪ VAKBN - Sürdürülebilir tahvil ihracı hk. 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

3 Aralık      Kasım enflasyon verileri 

                   Haftalık yabancı portföy hareketleri (20 – 27 Kasım)

                   Haftalık para ve banka istatistikleri (20 – 27 Kasım)

4 Aralık      Moody’s Türkiye değerlendirmesi

                   Kasım Reel Efektif Kur Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.325 %3,2 %0,3

BIST-30 1.470 %3,4 %0,5

Banka 1.468 %4,3 %1,0

Sanayi 2.030 %2,8 -%0,4

Hizmet 1.125 %2,5 %1,8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 16,50 15,00 11,75

AOFM 14,99 14,97 13,40

2 yıllık bono faizi 14,50 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 12,32 12,25 14,45

Kur

USD/TL 7,84 -%1,0 -%5,6

EUR/TL 9,39 -%0,1 -%3,2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,61 -%0,5 -%4,4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 217 209 173

Ortalama işlem hacmi * 4,91 5,29 5,17

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 11,4x 6,5x

PD/DD 1,00x 0,97x 0,86x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,50x 0,43x

FD/Satışlar 0,87x 1,17x 0,95x

FD/FAVÖK 5,9x 7,6x 5,7x

Kar büyümesi -%9,0 -%9,0 %74,2

Özsermaye karlılığı %12,0 %10,8 %14,6

Temettü verimi %3,3 %2,3 %4,1

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  

İSO/Markit PMI Kasım ayında 51,4 olarak açıklandı 

İSO/Markit PMI Kasım ayında 51,4 olarak açıklandı. Böylece bir önceki ayki 53,9, 

seviyesine göre belirgin bir gerileme kaydetti. Söz konusu gerileme son dönemde 

zayıflayan Reel Sektör Güven Endeksi verilerini de destekledi. Pandemi gerek tedarik 

zincirlerinde gerekse üretim ve sipariş kanallarında önemli aksaklıklara yol açarken, PMI 

verileri üzerindeki en etkili faktör olarak öne çıkıyor. Haziran ayında başlayan sosyal 

normalleşme ile beraber PMI verilerinde önemli oranda bir iyileşme takip etmiş ve 

Temmuz ayı itibariyle 56,9 seviyesine kadar yükseliş izlemiştik. Daha sonrasında ardı 

ardına gerilemelere rağmen 50 eşik değerinin üzerinde kalmaya devam eden bir PMI 

resmi mevcuttu. Ekim ayı itibariyle ise bir miktar daha güçlenme takip edilmişti.Kasım 

ayı verileri ile beraber 3 aylık HO verileri nezdinde trend PMI 53,7 seviyesinden 52,7’ye 

geriledi. Ancak halen uzun vadeli ortalaması olan 50 seviyesinin üzerinde hareket ettiği 

izleniyor. 

• İSO/Markit tarafından yayınlanan ilgili nota bakıldığında imalat sektöründeki 

toparlanmanın hız kaybetmesine rağmen iş hacimlerinin geçen aylarda gösterdiği 

güçlü canlanmaya bağlı olarak firmaların istihdam düzeylerini artırmaya devam 

ettiği belirtildi. 

• Buna ek olarak TL’nin yakın dönemde Dolar karşısında gösterdiği değer kaybı, 

hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatlarındaki keskin artışların sürmesinde 

belirleyici olduğu, her ikisinde de enflasyon oranlarının Ekim ayına göre hafif 

düşüş sergilediği belirtildi. 

• 2020 yılı GSYİH büyüme oranının %1’e yakın bir yerde oluşması ihtimalini yüksek 

görüyoruz.   

• 3Ç20 GSYİH yıllık %6,7 oranında yükseliş kaydederken, kurum tahminimiz olan 

%5,3 ve medyan tahmin %5’in oldukça üzerinde gerçekleşti.  

• Mevsimsel etkilerden arındırılmış GSYİH ise bir önceki çeyreğe göre %15,6 

oranında bir artış kaydetti ve böylece ikinci çeyrekte daralma (%10,8) tamamen 

geri alınırken, onun da üzerinde bir büyüme gerçekleştirilmiş oldu.  

• Beklenenden çok daha iyi bir 3Ç20 GSYİH gerçekleşmesi 2020 büyüme 

tahminlerini de yukarı çekecektir. Bu çerçevede %1’e yakın bir büyüme ihtimalinin 

ön plana çıktığını düşünüyoruz.  

• Finansal koşullarda yaşanan sıkılaşmanın 4Ç20’de ki etkilerinin nispeten şimdiye 

kadar sınırlı kaldığı görülüyor. Kasım ayı itibariyle PMI seviyelerinin halen 50 eşik 

değer üzerinde kalmaya devam etmesinin bu resmi yansıttığını düşünüyoruz.  

• Bu çerçevede finansal koşullardaki sıkılaşmanın 1Ç21 üzerinde daha etkili olması 

beklenirken, %5 olan 2021 büyüme tahminimiz üzerinde önemli oranda aşağı 

yönlü riskler olduğu belirtilebilir. 

Kasım İTO verilerine göre İstanbul enflasyonu aylık %1,94 oranında 
artış kaydetti  

Kasım İTO verilerine göre İstanbul enflasyonu aylık %1,94 oranında artış kaydetti. 

Manşet veriler çerçevesinde Kasım ayları tarihi ortalamasının %1,7 olduğu görülürken, 

geçen sene Kasım ayında %0,45 oranında bir artış kaydedilmişti.Verilerin geçmiş yıllara 

göre daha yüksek bir zemini işaret ettiği görülüyor. Perşembe günü açıklanacak TÜİK 

verileri öncesinde, manşet verilerden daha çok, İstanbul enflasyon verileri içerisinde 
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özellikle gıda fiyatlarını takip ediyoruz. İstanbul gıda fiyatlarına bakıldığında %3,17 

oranındaki yüksek artış dikkat çekiyor. Geçen senenin aynı döneminde fiyatlar %1,14 

oranında artmıştı. Ağustos ayına ilişkin tarihsel ortalamaların da %2,9 oranında artış 

yönünde olduğu görülüyor. İTO ve TÜİK tarafından açıklanan gıda fiyatları 

çerçevesinde özellikle taze meyve & sebze fiyatları arasında önemli korelasyon 

olduğunu görüyoruz. İTO Kasım ayındaki taze meyve&sebze fiyatlarında aylık %7,95 

oranında oldukça yüksek bir artış görülürken, yıllık değişimin %22,26 seviyesinden 

%29,87’e yükseldiği görülüyor. Söz konusu veriler TÜİK tarafından açıklanacak gıda 

fiyatlarının da enflasyon üzerinde etkili bir faktör olarak öne çıkacağını işaret ediyor.  

• Kasım ayı TÜFE aylık değişimin tahminimizi %1,0 olarak koruyoruz.  

• Piyasa medyan tahmininin de aynı doğrultuda olduğu takip ediliyor.   

• Tahminlerimiz doğrultusunda gelen bir gerçekleşme olması durumunda yıllık 

enflasyon %11,9 seviyesinden %12,6 seviyesine yükselecek. 

• Birikimli kur etkisinin ve talep faktörlerinin gerek temel mal fiyatları gerekse gıda 

fiyatları üzerindeki etkisinin devam etmesini bekliyoruz. 

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Kasım ayında 61,52 oldu 

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre 56,93 

gerileyerek 61,52 değerini aldı. Diğer yandan, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi 

bir önceki aya göre %2,85 gerileyerek 74,75 değerini alırken, Bloomberg HT Tüketim 

Eğilimi Endeksi ise %23,32 oranında gerileyerek 34,82’ye indi. Hatırlanacağı üzere öncü 

verilerde Tüketici Güven Endeksi ön endeks değeri 54,76 ile 2015 Eylül’den bu yana en 

düşük değeri alırken, Tüketici Beklenti Ön Endeksi ve Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise 

sırasıyla 67.96 ve 33,06 değerlerine gerilemişti.  

• Dün açıklanan nihai verilerin, Kasım ayının ortasında açıklanan öncü verilere 

kıyasla daha olumlu bir resmi işaret ettiğini görüyoruz.  

• Veriler ile birlikte açıklanan notta, TCMB’nin Ekim ayı toplantısından sonra döviz 

kurlarında ve faizlerde yaşanan sert yükseliş ile pandeminin tekrar artış eğilimine 

girmesinin Kasım ayının ilk yarısında Tüketici Güveninde önemli düşüşe yol açtığı 

vurgulanırken, Kasım ayının ikinci yarısında hem ekonomi yönetiminin değişimi 

hem de Merkez Bankası’nın güçlü faiz artırım beklentisiyle finansal piyasalarda 

olumlu bir hava esmeye başladığı ifade edildi.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Çelik Halat – Yönetim Kurulu %151,51515 oranında bedeli sermaye artışında bulunarak 

şirketin sermayesini 16.500.000 TL’den 41.500.000 TL’ye çıkarma kararı aldı. 

Dardanel – Daha evvel 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanan Dardanel Greece SA ünvanlı 

şirketin kuruluş resmî işlemleri tamamlandı. 

Karel Elektronik – Şirketten gelen açıklamada, şirketin üretim kapasitesi 2019 Ekim 

ayına kadar 9 üretim hattı ve 765.000 adet/ay elektronik kart şeklinde olduğu ve 
2019'un son iki ayında üretim hattı sayısını ve elektronik kart üretim kapasitesini % 22 
civarında arttırıp sırasıyla 11 üretim hattı ve 935.000 adet/ay elektronik karta 
çıkartıldığı belirtildi. 2020 Temmuz ayından itibaren gelen müşteri taleplerini 
karşılayabilmek için; 

i. Eylül ayında hat sayısını 12'ye, elektronik kart üretim kapasitesini 1.020.000 

adet/ay'a çıkartıldı. 

ii. Aralık ayında sipariş ettiği yeni bir hat geldiğinde hat sayısı 13'e elektronik kart 

üretim kapasitesi 1.105.000 adet/ay'a ulaşacaktır. 

iii. 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında yeni iki hat alımıyla üretim hattı sayısı 15'e, 

elektronik kart üretim kapasitesi 1.275.000 adet/ay'a çıkartma kararı aldı. 

2019 yılındaki %22'lik kapasite artırımına ek olarak 2020 ve 2021 yılında yeni alımlarla 

üretim kapasitesi % 36 daha arttırmış olacağı ve bunun sonucunda 2021 ikinci 

çeyreğinden itibaren üretim kapasitesinin Ekim 2019 yılı üretim kapasitesinin % 67 

üzerinde oluşacağını hesaplandığı bildirildi. 

Mavi Giyim - 3Ç20 sonuçlarını 78 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 39 milyon TL olan piyasa beklentisinin oldukça üzerindedir. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde, 59 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 827 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 arttı. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 782 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Kanal bazında, 

yurtiçi satışları incelediğimizde, perakende ve toptan satışları, sırasıyla yıllık bazda, %8 

ve %3 azalırken, e-ticaret satışları ise %121 büyüdü. Küresel online satış gelirleri, yıllık 

bazda, %65 artarken, bu gelirlerden toptan satışları hariç tuttuğumuzda satış büyümesi 

%113 olarak kaydedildi. 3Ç20’de küresel online satış gelirleri konsolide gelirlerin 

%32’sini oluştururken bu değer 3Ç19’da %20 idi. 

Şirket, 3Ç20'de 200 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %6 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 159 milyon TL'nin %26 üzerinde gerçekleşti. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında, 

147 milyon TL olan FAVÖK, 3Ç19’da 152 milyon TL idi. Brüt kar marjı yıllık bazda 8 baz 

puan gerileyerek %50,4 olarak kaydedilirken faaliyet giderleri yıllık bazda %12 artış 

kaydetti ve faaliyet giderlerinin satışlara oranı yıllık bazda 312 baz puan artarak %36,3 

olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 164 milyon TL (3Ç19: 142 milyon TL ve 

2Ç20: 124 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı 

%6.7 (3Ç19: %5.2 ve 2Ç20: 5%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %7 azaldı 502 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS-16 etkileri hariç bırakılmış net 

borç rakamı 32 milyon TL olup, 3Ç19’da şirketin net borcu 48 milyon TL ve 2Ç20 

itibariyle net borcu 84 milyon TL idi. 
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Sinpaş GYO - Şirketin Ankara'daki "Yalı Vadi" isimli yeni konut projesinin ilk etabı için 

yüklenici sözleşmesi yapılmış, inşaat çalışmalarına başlanıldığı bildirildi. Projenin 

tamamı 1.612 adet konut ve 222.498 m² satılabilir alandan oluşmaktadır, projenin ilk 

etabında ise; 364 adet konut (satılabilir alan: 60.318 m²) bulunmaktadır. 

Vakıfbank – Banka mevduat bankaları arasında bir ilk olan sürdürülebilir tahvil ihracına 

ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; 

nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 8 Ocak 2026 olan sabit faizli, 5 yıl 

vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 6,625%, kupon oranı %6,5 

olarak belirlendiğini açıkladı. 
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Teknik Analiz  

USD/TL 

ABD’de seçimlerin ardından yeniden teşvik paketine odaklanılması ile birlikte 

piyasalarda risk iştahının önemli oranda arttığı görülürken, dolar endeksinin sert bir 

düşüş kaydettiği takip edildi. 92,15 seviyesine kadar gerilene dolar endeksi, Nisan 

2018’den bu yana en düşük seviyesine indi. Dolar endeksinde oluşan sert satış baskıları 

paralelinde dün GOÜ para birimlerinde alıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının en zayıf 

performans gösteren para birimleri arasında yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte dün 

7,79 – 7,92 bandında hareket eden USDTRY paritesi, yatay bir kapanış gerçekleştirdi. 

Türkiye 5 yıllık CDS primi 380,81 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,33’e 

çıktı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,8290 seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

görünüme baktığımızda, Fibonacci %50 düzeltme seviyesine ve aynı zamanda 20 

günlük hareketli ortalamaya denk gelen 8 – 8,05 bandında dirençle karşılaşan ve 

yönünü yeniden aşağı çeviren USDTRY paritesinin bu bölgede bir tepe oluşumu 

gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısı ile 8 – 8,05 bandı, yukarı yönlü hareketlerde güçlü 

bir direnç bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Kısa vadeli görünüme ise, göstergeler kurun 

bugün içerisinde 7,75 seviyesi üzerinde tutunabileceğinin ve gün içerisinde 7,75 – 7,95 

bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya 

Ekim Ayı Perakende Satışlar verileri, Euro Bölgesi Ekim Ayı İşsizlik Oranı, ABD Kasım Ayı 

ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi ve Fed Bej Kitap Raporu açıklanacak. Ayrıca, 

Fed Başkanı Powell'ın & New York Fed Başkanı Williams’ın konuşmaları takip edilecek.   
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EUR/USD 

ABD’de seçimlerin ardından yeniden teşvik paketine odaklanılması ile birlikte 

piyasalarda risk iştahının önemli oranda arttığı görülürken, dolar endeksinin sert bir 

düşüş kaydettiği takip edildi. 92,15 seviyesine kadar gerilene dolar endeksi, Nisan 

2018’den bu yana en düşük seviyesine indi. Dolar endeksindeki zayıflama ile birlikte 

yükselişini hızlandıran EURUSD paritesi 1,2085 seviyesini test ederek yaklaşık son 2,5 

senenin zirvesine yükseldi.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2070 seviyesinden işlem görüyor. Paritedeki 

yükseliş eğiliminin korunduğu görülüyor. Teknik görünüm çerçevesinde EURUSD 

paritesinin kısa vadede 1,20 – 1,2150 banında hareket etmesini bekliyoruz. Burada, 

paritedeki yükselişin devamlılığı açısından 10 Aralık’taki Avrupa Merkez Bankası 

toplantısı önemli olacak. EURUSD paritesindeki mevcut seviyeler, haftaya Perşembe 

günü gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası toplantısında sözlü bir müdahale 

gelebileceğine ilişkin beklentileri artırıyor.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya Ekim Ayı Perakende Satışlar verileri, Euro Bölgesi 

Ekim Ayı İşsizlik Oranı, ABD Kasım Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi ve Fed 

Bej Kitap Raporu açıklanacak. Ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın & New York Fed Başkanı 

Williams’ın konuşmaları takip edilecek.   
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XAUUSD 

Ons altın fiyatlarında, 200 günlük hareketli ortalamanın kırılması ile birlikte 1765 

seviyesi altına kadar süren sert düşüşün ardından dün yukarı yönlü bir tepki hareketi 

yaşandı. 1790 seviyesi altından yönünü yukarı çevirerek 1800 seviyesi üzerine ulaşan 

ons altın fiyatları, 1817 seviyesi üzerini test etti. Bu hareket, Ağustos ayı başından bu 

yana devam eden düşüş kanalının alt sınırına kadar gerileyen olan ons altının, kanal 

desteğinden bulduğu kuvvetle birlikte gerçekleştirdiği yukarı yönlü bir tepki olarak 

adlandırılabilir. Altının kanal desteğinden gerçekleştirdiği yükseliş aşağıdaki grafik 

üzerinden görülebilir. Bu tepki hareketinde, ABD’de teşvik paketi beklentileri ile 

gerileyen ve Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesine inen dolar endeksi etkili oldu.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1810 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli 

görünümde, ons altının 1800 seviyesi üzerinde tutunup tutunamayacağını takip 

edeceğiz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri ve piyasalarda yüksek seyretmeye 

devam eden risk iştahını göz önünde bulundurduğumuzda, ons altında 1800 seviyesi 

üzerine doğru yaşanan tepki alımlarının sınırlı kalabileceği görüşündeyiz.  Teknik 

göstergeler, ons altının bir süre 1800 seviyesi üzerinde hareket etmesinin ardından 

yeniden bu seviye altına dönüş gerçekleştirebileceğinin ve önümüzdeki dönemde 

düşüş eğiliminin 1750 seviyesi altına doğru genişleyebileceğinin sinyalini veriyor. Ons 

altındaki temel ve teknik gelişmeleri ele alarak hazırladığımız detaylı analizimizi 

Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya Ekim Ayı Perakende Satışlar verileri, Euro Bölgesi 

Ekim Ayı İşsizlik Oranı, ABD Kasım Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisi ve Fed 

Bej Kitap Raporu açıklanacak. Ayrıca, Fed Başkanı Powell'ın & New York Fed Başkanı 

Williams’ın konuşmaları takip edilecek.   
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.662 %1,1 %2,4 %10,6 %18,9 %13,4

DAX 13.382 %0,7 %0,7 %13,5 %11,3 %1,0

FTSE 6.385 %1,9 -%0,7 %12,9 %2,6 -%15,3

Nikkei 26.788 %0,1 %1,9 %15,1 %20,1 %13,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.325 %3,2 %0,3 %16,9 %22,6 %15,8

Çin 3.452 %0,1 %2,8 %7,1 %18,3 %13,3

Hindistan 44.655 -%0,2 %0,1 %12,0 %31,7 %8,0

Endonezya 5.725 %0,8 %1,6 %12,8 %19,0 -%8,4

Rusya 3.148 %1,3 %1,7 %15,0 %12,6 %3,3

Brezilya 111.400 %2,3 %1,5 %18,6 %22,4 -%3,7

Meksika 42.896 %2,7 %0,4 %16,0 %14,5 -%1,5

Güney Afrika 57.510 %0,7 -%0,4 %9,3 %9,5 %0,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 %1,0 -%4,0 -%45,4 -%26,4 %50,7

EM VIX 25 -%1,0 %16,4 -%22,3 -%15,2 %44,9

MOVE 41 %3,0 -%5,1 -%34,0 -%20,8 -%29,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,8343 %0,1 -%2,1 -%6,1 %15,0 %31,6

Brezilya 5,2183 -%2,6 -%2,9 -%9,2 -%2,8 %29,5

Güney Afrika 15,2498 -%1,4 %0,3 -%6,1 -%12,2 %8,9

Çin 6,5722 -%0,1 -%0,3 -%1,8 -%7,8 -%5,6

Hindistan 73,6675 a.d. -%0,5 a.d. -%2,5 %3,2

Endonezya 14130 %0,1 -%0,2 a.d. a.d. %1,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,3 0,0 a.d. a.d. a.d. 0,1

Brezilya %7,7 -0,2 -0,3 -0,2 a.d. a.d.

Hindistan %5,8 a.d. 0,0 a.d. 0,1 -0,7

Endonezya %6,2 0,0 0,0 a.d. a.d. -0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,9 0,20 0,17 -1,24 -1,23 -0,19

Brezilya %3,3 -0,02 0,01 -0,40 -1,68 -0,39

Güney Afrika %4,5 -0,03 -0,03 -0,58 -1,63 -0,33

Endonezya %2,0 0,12 0,08 a.d. a.d. -0,93

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 47,42 -%0,4 -%0,9 %26,6 %23,7 -%28,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 44,55 -%1,7 -%0,8 %24,5 %25,7 -%27,0

Altın - USD / oz 1814,1 %2,2 %0,5 -%3,5 %4,4 %19,1

Gümüş - USD / t oz. 24,033 %6,7 %3,1 %1,6 %27,7 %34,1

Commodity Bureau Index 427,16 -%0,3 %0,0 %4,3 %16,1 %6,4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

  

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
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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. 

 

 

 

 

 

 


