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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu   

Haftanın son işlem gününde küresel risk iştahının karışık bir resim 

sergilediği görüldü. ABD borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle 

tamamlarken, Avrupa borsalarında satışların hâkim olduğu takip edildi. 

MSCI GoÜ Piyasaları Endeksi ise günü %0,5’lik düşüşle 1246,60 puan 

seviyesinden kapattı. Cuma günü dolar endeksinin 94 seviyesi altını test 

etmesi, ABD 10 yıllıklarının ise %1,50 seviyesi altına inmesi ile birlikte 

GoÜ para birimlerinde olumlu bir seyri izlendi. Türk lirası ise dolar 

karşısında %0,39 oranında eğer kazanarak en iyi performans gösteren 

GoÜ para birimleri arasında yer aldı. Bu çerçevede gün içi en düşük 

8,8280 seviyesini test eden USDTRY paritesi, günü 8,8607 seviyesinden 

düşüşle tamamladı ve düşüşünü ikinci güne taşıdı. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 433,64 seviyesine hafif bir gerileme kaydederken, 10 yıllık tahvil 

faizi ise %18,49 oldu. Küresel piyasalarda bu sabahki görünüme 

baktığımızda Asya piyasaları genelinde Evergrande’a dair endişeler ile 

birlikte düşüşlerin hâkim olduğunu görüyoruz. Çin’de piyasalar Altın Hafta 

olarak bilinen ulusal tatil nedeniyle Cuma gününe kadar kapalı olacak. ABD 

endeks vadelileri bu sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izlerken, Avrupa 

vadelilerinde ise karışık bir resim ön plana çıkıyor.  

Bugün yurt içinde Eylül TÜFE verileri ve Hazine’nin gerçekleştireceği 2 yıl 

vadeli tahvil ihalesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD Ağustos Fabrika 

Siparişleri & Dayanıklı Mal Siparişleri verileri, St. Louis Fed Başkanı 

Bullard’ın Konuşması ve OPEC+ toplantısı takip edilecek.  

Cuma günü 1.401,46 seviyesinden bir haftalık kapanış gerçekleştiren 

BIST100 endeksi, günü kayıpla tamamlasa da kritik desteğin üzerinde 

kapanış gerçekleştirerek teknik görünümünü korudu. Bugün yukarı yönlü 

hareketlerde 1.415 puan seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. 

Endekste görünümün pozitife dönmesi için 1.415-1425 puan aralığında 

bir günlük kapanış gerçekleşmesi gerekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ilk 

olarak 1.400 puan seviyesini takip edeceğiz. 1.400 puan seviyesinin 

altında günlük kapanışlarda ise 1.385 puan seviyesine doğru geri 

çekilmeler yaşanabilir. Bu hafta da geçtiğimiz haftada olduğu gibi haftalık 

ana destek olarak 1.350 puan seviyesini takip edeceğiz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Eylül TÜFE verileri açıklanacak.  

▪ Hazine bugün 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek. 

▪ İSO/Markit PMI Eylül ayında 52,5 seviyesine geriledi. 

▪ Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Eylül’de 59,2’ye geriledi. 

▪ Eylül İTO İstanbul enflasyon verileri açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ ALARK- Kurumsal Yönetim Notu hk. 

▪ BIOEN-  Sermaye Artırımı hk. 

▪ QUAGR- Pay geri alımı hk. 

▪ KRDMD – Şirket tarafından açılan dava hk. 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

4 Ekim     Eylül TÜFE verileri

5 Ekim     TCMB Eylül Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu

                Eylül Reel Efektif Kur Endeksi (REKE)

7 Ekim     Haftalık yabancı portföy hareketleri (24 Eylül-1 Ekim)

                Haftalık para & banka istatistikleri (24 Eylül-1Ekim)

                Eylül Nakit Bütçe verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.401 -%0,4 %1,2

BIST-30 1.499 -%0,4 %1,4

Banka 1.242 -%0,2 %3,2

Sanayi 2.474 %0,0 %1,4

Hizmet 1.149 -%0,7 -%0,7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19,50 19,50 19,50

AOFM 18,00 19,00 19,00

2 yıllık bono faizi 18,16 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 18,49 18,48 17,09

Kur

USD/TL 8,85 %0,3 %6,7

EUR/TL 10,25 -%1,0 %4,7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,55 -%0,4 %5,7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 164 162 180

Ortalama işlem hacmi * 2,27 2,29 2,23

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12,4x 5,7x 4,9x

PD/DD 1,17x 0,90x 0,11x

PD/DD (Banka) 0,57x 0,38x 0,02x

FD/Satışlar 1,18x 1,80x 1,55x

FD/FAVÖK 7,8x 9,5x 8,7x

Kar büyümesi -%7,1 %108,0 %15,2

Özsermaye karlılığı %9,5 %16,1 %15,2

Temettü verimi %1,1 %5,5 %6,1

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  

Saat 10:00’da Eylül TÜFE verileri açıklanacak 

Eylül TÜFE aylık artışını %1,35 tahmin ediyoruz.  Gıda fiyatlarındaki değişimin ise 

tahmin üzerinde sürpriz etkisi yaratabileceğini düşünüyoruz. Medyan tahminin %1,3 

olduğu görülüyor. Gerçekleşmenin beklentimiz doğrultusunda çıkması durumunda 

yıllık enflasyon %19,25 seviyesinden %19,7’ye yükselecek. Eylül ayı enflasyonu 

içerisinde gıda, enerji, su fiyatlarındaki artışların etkili olmasını bekliyoruz. 

Hazine bugün 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek  

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 2 yıl vadeli TLREF’e endeksi tahvil ihalesi 

düzenleyecek. Bugünkü ihalenin ardından yarın ise 4 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ve 5 

yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri düzenlenecek. Hazine Ekim ayı içerisinde 46,2 

milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında 7 ihale, 2 yıl vadeli kira sertifikası, 3 yıl vadeli 

altın tahvili ve 3 yıl vadeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışları ile birlikte 

toplam 40 milyar TL borçlanma hedefliyor. 

İSO/Markit PMI Eylül ayında 52,5 seviyesine geriledi 

İSO/Markit PMI Eylül ayında 54,1 seviyesinden 52,5 seviyesine gerileme kaydetti. 

Diğer taraftan geçen hafta açıklanan reel sektör güven endeksi aylık yükselişin 

devamını işaret etmişti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış RKGE 112,2 seviyesinden 

113,3’e yükseliş gerçekleştirmişti.     

• Yine de Eylül ayı gerçekleşmesi ile 3 aylık ortalamaların da 53,1 seviyesinden 

53,5 seviyesine yükseldiği ve yılın üçüncü çeyreğinde de imalat sektöründeki 

aktivitenin oldukça güçlü olduğu takip edildi.    

İSO/Markit tarafından yayınlanan ilgili nota bakıldığında üretim ve yeni siparişlerin 

üst üste dördüncü ay artarken talepte son dönemde görülen iyileşme istihdam ve 

satın alma faaliyetlerindeki artışın devam etmesini sağladığı belirtildi.  

• Buna ek olarak firmaların, kapasitelerini genişletmelerine rağmen son 14 

ayda ilk kez birikmiş işlerinin arttığı bildirildi. 

Yılın ilk yarısında trend üstü büyümenin hızlanarak devam ettiği görüldü. 2020 

yılındaki yüksek kredi arzının aktivite üzerindeki etkisi devam ederken, pandeminin 

gidişatı ile ilgili daha sakin bir seyrin takibi aktiviteyi güçlü tutan başlıca etmenlerdi. 

Aktivitedeki ivmenin 3Ç21’de de etkili olduğu takip edildi. Bu çerçevede 2021 GSTİH 

büyüme oranının %9,4’e ulaşacağını tahmin ediyoruz. 

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Eylül’de 59,2’ye geriledi 

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında aylık bazda %1,4 düşüş 

kaydederek 59,2 seviyesine indi. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi aylık %4,7 

azalarak 69 değerine inerken, Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise %17,5’lik 

önemli bir gerileme kaydederek 31 oldu.  

• Veri ile birlikte açıklanan notta enflasyon ve reel gelir kaybı ile döviz 

kurlarındaki yukarı yönlü hareketlenmenin kişisel beklentileri ve tüketim 

eğilimini olumsuz etkilediği ifade edilirken, buna karşın okulların açılmasıyla 

hizmet sektörlerindeki hareketlenmenin Türkiye ekonomisine ilişkin 

beklentileri pozitif etkilediği vurgulandı. 
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• Notta ayrıca konut alım istekliliğindeki düşüş ve bireysel kredi kullanımını 

sınırlamayı amaçlayan makro ihtiyati politikaların tüketim eğilimindeki 

gerilemede etkili olduğu ifade edildi. 

Eylül İTO İstanbul enflasyon verileri açıklandı 

Eylül İTO verilerine göre İstanbul enflasyonu aylık %2,2 oranında artış kaydetti. 

Manşet veriler çerçevesinde Eylül ayları tarihi ortalamasının %2,1 olduğu görülürken, 

geçen sene Eylül ayında %1,47 oranında bir artış kaydedilmişti. 

• Bugün açıklanacak TÜİK verileri öncesinde, manşet verilerden daha çok 

İstanbul enflasyon verileri içerisinde özellikle gıda fiyatlarını takip ediyoruz. 

• İstanbul gıda fiyatlarına bakıldığında %0,74 oranında azalış izlenirken, geçen 

senenin aynı döneminde fiyatlar %1,29 oranında artmıştı. Eylül ayına ilişkin 

tarihsel ortalamaların da %1,7 oranında artış yönünde olduğu görülüyor.  

İTO ve TÜİK tarafından açıklanan gıda fiyatları çerçevesinde özellikle taze meyve & 

sebze fiyatları arasında önemli korelasyon olduğunu görüyoruz.  

• İTO Eylül ayındaki taze meyve&sebze fiyatlarında aylık %3,6 düşüş 

görülürken, yıllık değişimin %30,25 seviyesinden %22,92’ye gerileme 

kaydettiği görülüyor.  

• Türk-iş tarafından açıklanan Ankara gıda fiyatlarında ise aylık sebze meyve 

fiyatlarında önemli bir yükseliş kaydedilmiş ve daha farklı bir resim izlenmişti.    
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Şirket ve Sektör Haberleri  

ALARK- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 

derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi 

Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Alarko Holding A.Ş. 

için yapılan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. 

1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Alarko Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirme 

Notu 89,70 (10 üzerinden 8,97) olarak belirlenmiştir. 

BIOEN- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı ile 

150.000.000 TL (yüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 625.000.000 TL 

(altıyüzyirbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, 

tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 350.000.000 TL (üçyüzellimilyon Türk 

Lirası) tutarında (%233,33333 oranında) arttırılarak 500.000.000 TL'ye (beşyüzmilyon 

Türk Lirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının 

gerçekleştirlmesi amacıyla sermaye arttırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç 

belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar 

verilmiştir. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başvuru evrakları en kısa 

süre içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir. 

QUA- 01.10.2021 tarihinde 12,750 TL ortalama fiyattan 174.230 adet pay geri alınmış 

ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR payları 3.470.662 adete ulaşmıştır. (Şirket 

sermayesine oranı %1,446) 

KRDMD- Şirketimizce Karabük Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 2020/33 E. Sayılı dosyası 

ile Çağ Çelik A.Ş. ve Kardökmak A.Ş. aleyhine açılmış olan ve pay takas işlemine 

dayanak teşkil eden 18.03.2011 tarihli Kardökmak Yönetim Kurulu kararının batıl 

olduğunun tespiti ve yapılan 25.07.2017 tarihli pay takası işlemlerinin eski haline iadesi 

davasının reddine 01.10.2021 tarihli duruşmada karar verilmiştir. 

Bugün verilen karar içeriğinde takas işlemine konu payların 3. kişilere devrini önleyecek 

mahiyette ihtiyati tedbir kararına ilişkin bir hüküm bulunmamakta olup, verilmiş olan 

tedbir kararı; tedbirin kaldırılmasına dair yeni bir karar verilinceye veya dosyaya ilişkin 

nihai kararın kesinleşmesine kadar etkisini sürdürmeye devam edecektir. 

Davanın reddine ilişkin gerekçeli karar şirketimize tebliğ edilmemiştir. Gerekçeli karar 

tarafımıza tebliğ edildikten sonra istinaf başvurusunda bulunulacaktır. 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Cuma günü dolar endeksinin 94 seviyesi altını test etmesi, ABD 10 yıllıklarının ise %1,50 

seviyesi altına inmesi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu bir seyri 

izlendi. Türk lirası ise dolar karşısında %0,39 oranında eğer kazanarak en iyi performans 

gösteren gelişen ülke para birimleri arasında yer aldı. Bu çerçevede gün içi en düşük 

8,8280 seviyesini test eden USDTRY paritesi, günü 8,8607 seviyesinden düşüşle 

tamamladı ve düşüşünü ikinci güne taşıdı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 433,64 seviyesine 

hafif bir gerileme kaydederken, 10 yıllık tahvil faizi ise %18,49 oldu.  

Bu sabahki kotasyonlara baktığımızda gelişen ülke para birimlerinde karışık bir seyrin 

olduğunu, Türk lirasının ise dolar karşısında %0,05’lik sınırlı bir değer kaybı ile alt 

sıralarda yer aldığını görmekteyiz. USDTRY bu sabah saatlerinde 8,8630 seviyesinden 

işlem görürken, dolar endeksi ise 94,05 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi 

ise %1,4750 seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksi Cuma günü son dönemdeki 

kazançlarını silerek 94 seviyesi altını test etse de, teknik göstergeler endeksteki yükseliş 

eğiliminin sürdüğünün sinyalini veriyor. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin 

sürmesi TL üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir. Kısa vadeli teknik 

göstergelerin oluşan fiyat formasyonlarının ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurun 

kısa vadede 8,80 seviyesi üzerindeki hareketini koruyabileceği ve 8,80 – 8,95 bandında 

işlem görebileceği görüşündeyiz. Kurdaki yükseliş hareketinin hız kazanması ve 8,95 

seviyesi üzerine çıkılması durumunda ise yukarıda 9 psikolojik seviyesini takip edeceğiz.  

Bugün yurt içinde Eylül TÜFE verileri ve Hazine’nin gerçekleştireceği 2 yıl vadeli tahvil 

ihalesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD Ağustos Fabrika Siparişleri & Dayanıklı Mal 

Siparişleri verileri, St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın Konuşması ve OPEC+ toplantısı takip 

edilecek. 

USD/TRY 
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EUR/USD 

Haftanın son işlem gününde dolar endeksinde görülen geri çekilme hareketi EURUSD 

paritesindeki satış baskısının durulmasını sağladı. Dolar endeksi gün içerisinde 94 

seviyesi altını test ederken, EURUSD paritesi ise 1,1560’lı seviyelerden 1,1609 seviyesine 

kadar çıkmasının ardından günü 1,1593 seviyesinden tamamladı. Parite böylelikle son 

beş günlük düşüşüne ara verdi ve haftanın son işlem gününü sınırlı da olsa yükselişle 

kapattı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1595 seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

görünümü analiz ettiğimizde göstergelerin EURUSD paritesinde kısa vade için 1,1550 – 

1,1650 bandını ön plana çıkardığını görüyoruz. Paritedeki görünüm açısından dolar 

endeksindeki hareketi yakından izlemeye devam ediyoruz. Dolar endeksi Cuma günü 

son dönemdeki kazançlarını silerek 94 seviyesi altını test etse de, teknik göstergeler 

endeksteki yükseliş eğiliminin sürdüğünün sinyalini veriyor. Dolar endeksindeki yukarı 

yönlü hareketin sürmesi durumunda EURUSD paritesinde 1,16 seviyesi üzerindeki 

hareketlerin kalıcı olmakta zorlanması ve önümüzdeki döneme ilişkin satış fırsatı olarak 

sınırlı kalması beklenebilir.  

Bugün yurt dışında ABD Ağustos Fabrika Siparişleri & Dayanıklı Mal Siparişleri verileri, 

St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın Konuşması ve OPEC+ toplantısı takip edilecek. 
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XAU/USD 

Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarında Cuma günü etkili olan satıcılı seyir, değerli 

metallerin günü yükselişle tamamlamasını sağladı. Bununla birlikte Cuma günü 

1764,31$ seviyesine kadar yükselen ve son bir haftanın en yüksek seviyesini test eden 

ons altın, günü 1760,60$ seviyesinden yükselişle tamamladı.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1760,90$ seviyesinde hareket ediyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği gibi altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta Perşembe ve 

Cuma günleri kaydettiği yükseliş hareketi ile birlikte günlük grafiğinde Eylül ayı 

başından bu yana sürdürdüğü düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış durumda. Eylül ayında 

sert satış baskılarına maruz kalan ve ayı güçlü bir düşüşle tamamlayan ons altında, Ekim 

ayı başından bu yana kısmi yükseliş çabalarının hâkim olduğu izleniyor. Geçtiğimiz 

hafta gerçekleşen kanal kırılması da bize kısa vadede yukarı yönlü düzeltme 

hareketlerinin etkili olabileceğini gösteriyor. Altında yukarı yönlü tepkinin devam 

etmesi durumunda 1767$, 1775$, 1788$ ve 1800$ dirençleri ilk etapta takip edilecek 

direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 1757$, 1748$, 1735$ve 1722$ 

seviyeleri destek konumunda yer alıyor. Ancak, her ne kadar teknik göstergeler kısa 

vade için olası yukarı yönlü tepki hareketlerinin oluşabileceğinin sinyalini verse de 

temel tarafta tahvil getirilerindeki hareketin ons altın fiyatları açısından belirleyici 

olmaya devam ettiğini ifade etmemizde fayda var, zira ABD tahvil faizleri ve dolar 

endeksindeki yükseliş eğiliminin sürmesi durumunda ons altındaki yükselişlerin sınırlı 

kalması söz konusu olabilir.  

Bugün yurt dışında ABD Ağustos Fabrika Siparişleri & Dayanıklı Mal Siparişleri verileri, 

St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın Konuşması ve OPEC+ toplantısı takip edilecek. 
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XAG/USD 

Dolar endeksi ve alternatif getirilerde görülen geri çekilme eğilimi ile birlikte gümüş 

fiyatları haftanın son işlem gününde yükseliş kaydetti. Gün içerisinde en yüksek 22,58$ 

seviyesini test eden gümüş, günü 22,53$ seviyesinden yükselişle tamamladı.   

Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 22,62$ seviyesinden işlem görüyor. Trend ve 

momentum göstergelerinin ürettikleri sinyalleri incelediğimizde gümüşte kısa vade için 

20,80$ – 22,80$ bandının ön plana çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. 22,80$ seviyesi 

gümüş fiyatlarının bir süredir bünyesinde hareket etmekte olduğu düşüş kanalının üst 

çizgisine, yani kanal direncine denk gelmesinden ötürü önemli bir direnç teşkil ediyor. 

Bu seviyenin yukarı yönlü kırılamaması durumunda kısa vadede 22,80$ – 22,80$ bandı 

içerisinde bir seyir görmeyi bekleyebiliriz. Ancak 22,80$ seviyesinin aşılması durumunda 

yukarı yönlü hareketin 23$ seviyesine doğru hız kazanabileceğini ifade etmemizde 

fayda var. Altın analizimizde de altını çizdiğimiz üzere değerli metallerdeki yön 

açısından alternatif getirilerdeki hareketin önemli bir etmen olduğunu hatırlatmakta 

görüyoruz, zira ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin sürmesi 

durumunda gümüşteki yükselişlerin sınırlı kalması söz konusu olabilir. 

Bugün yurt dışında ABD Ağustos Fabrika Siparişleri & Dayanıklı Mal Siparişleri verileri, 

St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın Konuşması ve OPEC+ toplantısı 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 4.357 %1,1 -%2,2 -%3,9 %8,4 %16,0

DAX 15.156 -%0,7 -%2,4 -%4,0 %0,3 %10,5

FTSE 7.027 -%0,8 -%0,3 -%1,6 %4,3 %8,8

Nikkei 28.771 -%2,3 -%4,9 -%1,2 -%3,6 %4,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.401 -%0,4 %1,2 -%4,6 -%2,0 -%5,1

Çin 3.568 %0,9 -%2,0 %0,0 %2,9 %2,7

Hindistan 58.766 -%0,6 -%2,1 %1,1 %17,5 %23,1

Endonezya 6.229 -%0,9 %1,4 %1,7 %3,6 %4,2

Rusya 4.079 %0,0 %1,0 %1,9 %14,6 %24,0

Brezilya 112.900 %1,7 -%0,3 -%3,4 -%2,0 -%5,1

Meksika 51.060 -%0,6 -%0,1 -%1,5 %8,1 %15,9

Güney Afrika 63.661 -%1,0 -%0,6 -%4,1 -%5,3 %7,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 -%8,6 %19,2 %31,3 %22,0 -%7,0

EM VIX 26 -%10,9 %7,5 %31,5 %26,1 %4,0

MOVE 57 -%6,0 -%1,8 -%1,2 -%11,7 %17,1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,8587 -%0,4 -%0,3 %6,8 %9,1 %19,1

Brezilya 5,3643 -%1,4 %0,6 %3,4 -%6,0 %3,2

Güney Afrika 14,8839 -%1,2 -%0,5 %3,3 %1,8 %1,3

Çin 6,4448 -%0,4 -%0,2 -%0,3 -%1,9 -%1,3

Hindistan 74,125 -%0,2 %0,6 %1,4 a.d. %1,5

Endonezya 14308 %0,0 %0,4 %0,2 -%1,5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,5 0,0 0,0 1,4 0,2 5,6

Brezilya %11,0 -0,1 0,0 0,4 1,6 a.d.

Hindistan %6,2 0,0 0,1 0,0 a.d. 0,4

Endonezya %6,2 0,0 0,1 0,2 -0,5 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,8 0,04 0,05 0,82 -0,21 1,42

Brezilya %4,3 0,01 0,15 0,50 0,07 1,10

Güney Afrika %4,5 0,06 0,19 0,49 -0,35 a.d.

Endonezya %2,4 -0,01 0,11 0,19 0,06 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 79,28 %1,0 %1,5 %10,7 %22,2 %53,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 75,88 %1,1 %2,6 %10,6 %23,5 %56,4

Altın - USD / oz 1757 %0,1 %0,4 -%3,1 %1,8 -%7,3

Gümüş - USD / t oz. 22,536 %2,2 %0,7 -%6,8 -%9,7 -%14,7

Commodity Bureau Index 556,2 %0,4 %0,6 -%0,2 %10,1 %25,3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz

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 (0 322) 457 77 55

Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89

Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ekim 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   11 

 

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. 


