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Piyasa Yorumu 

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %1,1 

değer kaybı ile 102.937 seviyesinden kapattı. Banka, holding ve 

sanayi endekslerindeki satıcılı seyir dikkat çekici idi. 

Haftaya Ocak ayı enflasyon verisi ile başlıyoruz. Reuters anketine 

göre piyasa beklentisi Ocak ayında TÜFE’de %1 oranında bir artış 

olmasını işaret ederken, kurum tahminimiz ise %0,8 oranında bir aylık 

artış olması yönünde.  Yurtdışında ise, ABD’den Kasım ayı Fabrika 

Siparişleri ve Dayanıklı Mal Siparişleri verileri takip edilecek. Geçen 

hafta içerisinde ABD’de ekonomik verilerin halen güçlü bir gidişatı 

işaret etmesi, gerek dolar endeksinde bir miktar artışa neden 

olmuş gerekse petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilemişti. Yeni 

haftaya başlarken resmin aynı doğrultuda olduğu görülüyor. Diğer 

taraftan Çin’in bu hafta boyunca yeni yıl nedeniyle kapalı 

olmasının oynaklık tarafında olumlu etkilerinin olabileceğini 

düşünüyoruz. Kur cephesinde ise, GOÜ para birimlerinde hafif 

değer kayıpları söz konusu olup, Türk lirası dolar karşısında 

5.22’den işlem görmektedir. Cuma günü yaşanan satışların 

ardından Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir başlangıç olmasını 

bekliyoruz.  

Cuma günü seans içi desteklerin kırılması ile birlikte göstergeler 

satım yönüne geçti. 103.350 desteği direnç seviyesine dönüştü. 

Bugün açılışta 13.350 doğru tepki ile açılmasını ve ardından 

102.500/102.100 desteklerine doğru realizasyonun devamını 

bekleyebiliriz. 102.500/102.100 destek bölgesi güç toplama 

görülebiliriz. Bu destek bölgesi kırılması durumunda 100.500 ön 

plana çıkacaktır. 103.800 direncinin kırılması kısa vadede zayıflığı 

ortadan kaldırır.  

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ Ocak enflasyon verileri saat 10:00’da açıklanacak. 

▪ Ticaret Bakanı Pekcan Ocak ayı ihracat verilerini açıklayacak. 

▪ Ocak ayı İSO/Markit PMI endeksi 44,2 oldu. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ TCELL – Spor Toto ihalesine katılma kararı aldı. 

▪ ANSGR, SISE, YKBNK ve TSKB – 4Ç18 sonuçlarını açıkladı. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

4 Şubat     Ocak TÜFE verileri

5 Şubat     Ocak Reel Efektif Kur Endeksi

7 Şubat      Haftalık Para & Banka İstatistikleri (25 Oca.-1 Şub.)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (25 Oca.-1 Şub.)

                   Hazine Ocak Ayı Nakit Bütçe verileri

8 Şubat      Aralık Dış Ticaret Endeskleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 102,937 -%1.1 %1.1

BIST-30 129,506 -%1.3 %1.0

Banka 136,924 -%0.8 %2.1

Sanayi 117,868 -%1.2 -%0.3

Hizmet 77,353 -%0.6 %0.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.06

2 yıllık bono faizi 18.34 18.39 19.73

10 yıllık bono faizi 14.35 14.30 16.42

Kur

USD/TL 5.19 -%1.3 -%1.6

EUR/TL 5.95 -%0.2 -%1.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.57 -%0.8 -%1.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 166 164 150

Ortalama işlem hacmi * 1.83 1.80 1.46

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.3x 7.2x

PD/DD 1.36x 1.05x 0.99x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.62x 0.58x

FD/Satışlar 1.43x 1.15x 0.97x

FD/FAVÖK 7.9x 6.3x 5.6x

Kar büyümesi %49.2 %12.1 %1.4

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.5 %11.0

Temettü verimi %2.7 %4.1 %4.6

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 

Ocak enflasyon verileri saat 10:00’da açıklanacak 

Reuters anketine göre piyasa beklentisi Ocak ayında TÜFE’de %1 oranında bir artış (yıllık 

%20,3 oranında bir artışı işaret ediyor). Kurum tahminimiz ise %0,8 oranında bir aylık artış. 

Beklentilerimiz doğrultusunda bir gerçekleşme durumunda yıllık enflasyon %20 oranında 

gerçekleşecek. 2018 yılsonu TÜFE artışı %20,3 olmuştu. 

• Ocak ayı verileri içerisinde manşet enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacak en 

önemli konu işlenmemiş gıda fiyatları olacak. Gerek hal fiyatları gerekse Ankara gıda 

enflasyon detayları özellikle taze meyve sebze fiyatları tarafında oldukça ciddi oranda 

artışları işaret ediyor. 

• Diğer taraftan benzin fiyat artışlarına rağmen, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki 

%10 indirimin olumlu etkisinin olacağını belirtmek gerekir.  

Ticaret Bakanı Pekcan Ocak ayı ihracat verilerini açıklayacak 

Ticaret Bakanı Pekcan bugğn saat 11:00’de Ocak ayı ihracat verilerini açıklayacak. Pekcan 

hafta sonu yaptığı bir açıklamada Ocak ayı ihracat rakamlarının özel ticaret sistemi yerine 

genel ticaret sistemi verilerine göre açıklayacağını belirtti. Pekcan özel ticaret sisteminde 

sınırlar içerisinde üretilen %100 bütün ürünlerin dahil edilmediğini, serbest bölgelerde 

yapılan dış ticaret ve antrepo verilerinin hariç tutulduğunu belirtti. Ancak söz konusu 

unsurlarında sınırlar içerisinde yapıldığını ve dolayısıyla ihracat rakamları içine dahil 

edilmesi gerektiğini ekledi. Pekcan toplam dış ticaret verisine bakıldığında genel ve özel 

ticaret sistemi arasında 1,2 milyar dolar fark görüldüğünü kaydetti.  

Ocak ayı İSO/Markit PMI endeksi 44,2 oldu 

Ocak İSO/Markit PMI endeksi 44,2 olarak açıklanırken, bir önceki aya göre değişim 

göstermedi. 

• 3 aylık HO’lar çerçevesinde trendine bakıldığında da yatay bir görünüm dikkat çekiyor.  

• 50 eşik değerinin oldukça altında bir yerde olan PMI daralmanın devamını gösteriyor. 

İSO/Markit tarafından yayınlanan raporda üretim ve yeni siparişler yavaşlamaya devam 

ederken, ihracat siparişlerinin istikrarlı bir seyre yaklaşmasının, toplam yeni 

siparişlerdeki gerilemeyi son 5 ayın en düşük hızında gerçekleşmesine katkı sağladığı 

belirtildi.  

• Ocak ayı PMI verisi mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi tarafında da 

halen zayıflığın devamını işaret ediyor. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Sigorta – 4Ç18 sonuçlarını 87 milyon TL net kar ile açıkladı ve net kar rakamı 

yıllık bazda %11 gerilemeyi işaret ediyor. Anadolu Sigorta’nın sigortacılık faaliyetlerinde 

oldukça zayıf bir seyir olduduğunu ve bileşik rasyosunun 4Ç18’de %111 seviyesinde 

bulunduğunu görüyoruz. Bu değer 4Ç17’de %105 idi.4Ç18 itibariyle, şirketin hasar rasyosu 

%84, gider rasyosu ise %27 olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş net teknik bölüm zararı yıllık 

bazda %137 artarak 108 milyon TL olurken, net finansal gelirleri ise, yıllık bazda, %36 artış 

kaydederek 232 milyon TL olarak gerçekleşti. Anadolu Sigorta’nın özsermaye karlılığı 

4Ç18’de %27,5 olarak kaydedilirken, 3Ç18’de %24,6 ve 4Ç17’de ise %38,1 olarak 

gerçekleşti. Anadolu Sigorta’nın 2018 yılında özsermaye karlılığı ise %27 olarak kaydedildi. 

Şişe Cam - 4Ç18 sonuçlarını 244 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

216 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %32 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %76 azaldı. Operasyonel iyileşmeye 

rağmen karlılıktaki azalış sabit getirili menkul kıymetler üzerindeki zararlardan kaynaklandı. 

Net satışlar 4,467 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%39 büyüdü. Düzcam, kimyasallar, cam ambalaj ve cam ev eşyası bölümleri %29, %44, 

%46 ve %35 büyümeler gerçekleştirdi. Şirket, 4Ç18'de 905 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı 

piyasa beklentisi olan 904 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 27 baz puan artarak %19.8 oldu. Düz cam bölümünde marj 

iyileşmesi gerçekleşirken diğer bölümlerde daralma gözlemlendi. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %5 azalarak 4,623 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme 

sermayesi ise 4,601 milyon TL (4Ç17: 3,015 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %29.6 (4Ç17: %26.6) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına 

göre, şirket 6.5 F/K çarpanından ve 7.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Turkcell - Yönetim Kurulu, %55 oranında bağlı ortaklığımız İnteltek İnternet Teknoloji 

Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.'nin, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 11 Şubat 

2019 tarihinde düzenleneceği açıklanan "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Spor 

Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel 

Kişilerine Yaptırılması İşi İhalesi"ne katılmasına karar verdi. 

TSKB – 4Ç18 sonuçlarını 170 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 

çeyreksel ve yıllık bazda %2 ve %18 büyümeyi işaret etmektedir. Açıklanan net kar rakamı 

beklentimiz olan 170 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 168 milyon TL ile uyumludur. 

Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise, çeyreksel bazda, 135 baz puan 

iyileşerek %5,35 olarak kaydedilmiştir. TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen 

gelirler (4Ç18: 229 milyon TL, 3Ç18: 94 milyon TL) hariç bırakıldığında, net faiz marjı, 

çeyreksel bazda, yatay kaldı. Çeyreksel olarak, YP kredi spreadi 10 baz puan gerilerken, TL 

kredi ve para piyasası spreadi 50 baz puan geriledi. Takipteki krediler oranı %2 ile yatay 

kalırken, net risk maliyetleri 153 baz puan olarak kaydedilmiş olup, bir önceki çeyrekte 109 

baz puan olarak kaydedilmişti. 2. Grup kredilerde, çeyreksel bazda, %19 artış kaydedildi ve 

2. Grup kredilerin toplam krediler içindeki payı %7,4’den %10,4’e çıktı. TSKB 4Ç18’de 90 

milyon TL serbest karşılık ayırmış olup, böylece 2018 yılında ayırdığı serbest karşılık miktarı 

220 milyon TL oldu. Bankanın çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, 

%11,1 ve %16,2 olarak kaydedilmiş olup, bankanın öz sermaye karlılığı ise 4Ç18’de 15,8% 

ve 2018’de ise %16,8 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ayrılan serbest karşılıkların etkisi 

hariç bırakıldığında, TSKB’nin özsermaye karlılığı %23,3 olmaktadır. 
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Yapı Kredi Bankası – 4Ç18 mali tablolarını 1,081 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan 

net kar rakamı beklentimiz olan 898 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 913 milyon TL’nin 

üzerinde gerçekleşmiş olup, çeyrek bazda %3 gerilemeyi ve yıllık bazda ise %23 artışı ifade 

etmektedir. Kredi portföyü, çeyreksel bazda %6 daraldı. TL krediler %3 gerilerken, YP 

krediler, ABD doları bazında, %10 geriledi. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana 

bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda, %7 artış kaydetti. Bu artışın altında yatan ana neden 

TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki ciddi artış olup (4Ç18: 2.478 

milyon TL, 3Ç18: 1.360 milyon TL) ayrıca banka 4Ç18’de 2 milyon TL swap geliri kaydetti ve 

3Ç18’de ise 466 milyon TL swap gideri vardı. Yapı Kredi Bankası daha önce %16 enflasyon 

varsayımı kullanırken, 4Ç18’de gerçekleşen %25 enflasyon rakamını kullandı. Kredi-

mevduat makası, çeyrek bazında 40 baz puan geriledi ve bu gerilemenin altında yatan ana 

sebep TL kredi-mevduat makasındaki 99 baz puanlık düşüştür. Swap maliyetlerine göre 

düzeltilmiş net faiz marjı ise, çeyreksel bazda, 34 baz puan artarak %5,0 olarak gerçekleşti. 

TÜFE endeksli menkul kıymetlerin etkisi 143 baz puan oldu. Yapı Kredi Bankası’nın 

takipteki krediler oranı, çeyreksel bazda, 168 baz puan gerileyerek %5,5 olarak gerçekleşti. 

Bankanın toplam kredi maliyetleri, tahsilatlardan sonra, 388 baz puan olarak gerçekleşti. 

Bu değer 3Ç18’de 333 baz puan idi. Çekirdek sermaye ve sermaye yeterliliği rasyoları, 

sırasıyla, %11,4 ve %14,8 olarak gerçekleşti. Çeyreksel bazda özsermaye karlılığı %10,9 

olarak kaydedilmiş olup, 3Ç18’de %11,4 olarak gerçekleşmişti. 2018 yılı özsermaye karlılığı 

ise %13 olarak kaydedildi. 

Banka yönetimi 2019 yılına ait beklentilerini açıkladı. Kredi büyüme beklentisi %12 olup, TL 

kredi büyümesi %15’dir. Yönetim çekirdek net faiz marjını, TÜFE endeksi menkul kıymetler 

hariç olmak üzere, 2018 yılına göre yatay kalacağını beklemekte olup, komisyon büyüme 

tahminini orta çift haneli olmasını bekliyor. Faaliyet giderlerinin ortalama TÜFE artışının 

altında gerçekleşmesini beklemekle beraber, son olarak, toplam net risk maliyetleri 300 

baz puanın altında olması bekleniyor. Özsermaye karlılığının (ROTE) ise düşük çift haneli 

olması bekleniyor. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Cuma günü ABD cephesinden gelen Ortalama ücret Artışları verisi aylık bazda %0,1 

artış kaydederek %0,3 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Ücret artışları verisinin 

beklentilerin altında kalması sonrasında dolar endeksinde sert bir geri çekilme oluştu. 

Ancak daha sonrasında, akşam saatlerinde açıklanan ISM İmalat Endeksi verisinin 

ardından dolar endeksinin kayıplarını telafi ederek sert bir şekilde yükselişe geçtiği 

görüldü. Cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ISM İmalat Endeksi verisinin 

ardından dolar endeksinde görülen yükseliş hareketi ile birlikte USDTRY paritesi 5,2050 

seviyesinden 5,23 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Ocak ayının ikinci yarısında, Fed’in 

tonunu büyük ölçüde güvercinleştirmesi ile birlikte değer kazanan ve ocak ayını güçlü 

bir şekilde tamamlayan gelişen ülke para birimleri, bu sabah saatlerinde dolar 

endeksindeki güçlenme ve küresel risk algısındaki zayıflama ile birlikte satıcılı bir 

görünüm ortaya koyuyor. USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,2230 seviyesi 

civarında hareket ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah saatlerinde 

zayıf bir seyir söz konusu iken, Türk lirasının da dolar karşısında en fazla değer 

kaybeden para birimleri arasında yer aldığı görülüyor. Dolar endeksi ise, son bir 

haftanın en yüksek seviyesi olan 95,70 seviyesi civarında hareket ediyor. Bu noktada, 

dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin sürmesi ve gelişen ülke para birimlerindeki zayıf 

seyir ile birlikte USDTRY paritesinin kısa vadede 5,20 seviyesi üzerindeki seyrini 

korumasını ve bugün içerisinde 5,2150 – 5,2500 seviyeleri arasında hareket etmesini 

beklemekteyiz. 
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EUR/USD 

Cuma günü dolar endeksinde görülen sert yükseliş hareketi ile birlikte 1,15 seviyesi 

eşiğinden yönünü aşağı çeviren EURUSD paritesi, Cuma günü akşam saatlerinde 1,1440 – 

1,1460 seviyeleri arasında dalgalandı. Cuma günkü analizimizde, paritenin haftalık bazda 

yapacağı kapanışın oldukça önemli olduğunu belirtmiş, 20 haftalık hareketli ortalaması 

üzerinde tutunup tutunamayacağını yakından takip etmememiz gerektiğini ifade etmiştik. 

Cuma günü akşam saatlerinde ABD’den gelen ISM İmalat Endeksi verisinin beklentilerin 

üzerinde gerçekleşmesi sonrasında dolar endeksinde görülen sert yükseliş hareketi, 

EURUSD paritesinin 1,15 seviyesi sınırından 1,1450 seviyesi altına çekilmesine neden oldu. 

Ancak, dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle yaşadığı kısmi satış baskısına rağmen, 

EURUSD paritesi Cuma günü yaptığı haftalık kapanış ile birlikte 20 haftalık hareketli 

ortalamasını yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Bu nedenle teknik olarak paritenin, 20 haftalık 

hareketli ortalamasına denk gelen 1,1425 seviyesi üzerinde seyretmesini beklemekteyiz. 

Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1580 – 1,1600 bandının önemli bir direnç bölgesi olduğu 

görüşümüzü koruyoruz. Kısacası paritenin kısa vadede 1,1425 – 1,1580 seviyeleri arasında 

hareket etmesini bekliyoruz. 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta içerisinde yükseliş hareketini sürdüren ve 1325 – 1330 hedef bandımıza 

yükselen altın fiyatları, 1326,25 seviyesine kadar çıkarak Nisan 2018’den bu yana en yüksek 

seviyesini test etti. Ancak Cuma günü, akşam saatlerinde ABD cephesinden gelen ve piyasa 

beklentilerinin üzerinde bir performansı işaret eden ISM İmalat Endeksi verisi sonrasında 

dolar endeksinde görülen sert yükseliş, altın fiyatlarının kazançlarının bir kısmını geri 

vermesine neden oldu. Bununla birlikte 1320 seviyesi üzerinden 1315 seviyesi altına kadar 

geri çekilen altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde 1312 seviyesi civarında 

dalgalanıyor. Bu noktada, gerek teknik göstergeler gerekse de küresel piyasalarda yüksek 

seyretmeye devam eden altın ve güvenli liman talebi, ons altının önümüzdeki dönemde 

1325 – 1330 bandını yeniden deneyebileceğini ve bu banda yerleşebileceğini işaret ediyor. 

Önümüzdeki dönemde 1330 seviyesinin aşılması durumunda ise 1350 seviyesinin hedef 

olacağı görüşündeyiz. Kısacası, altındaki yükseliş potansiyelinin korumasını ve düşüşlerin 

alım fırsatı vermesini beklemekteyiz. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,707 %0.1 %1.6 %6.9 -%4.7 %8.0

DAX 11,181 %0.1 -%0.9 %3.8 -%11.4 %5.9

FTSE 7,020 %0.7 %3.1 %2.7 -%8.3 %4.3

Nikkei 20,788 %0.4 %1.1 %6.7 -%7.3 %4.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102,937 -%1.1 %1.1 %15.9 %7.7 %12.8

Çin 2,618 %1.3 %0.6 %4.1 -%4.5 %5.0

Hindistan 36,469 -%0.4 %1.9 %1.8 -%3.2 %0.7

Endonezya 6,539 -%0.6 %0.7 %3.6 %8.2 %5.0

Rusya 2,522 %0.0 %0.9 %4.8 %9.7 %6.4

Brezilya 97,861 %0.5 %0.2 %6.6 %20.2 %11.3

Meksika 43,738 -%0.6 %0.2 %3.0 -%11.3 %5.0

Güney Afrika 53,930 -%0.4 -%0.2 %3.3 -%5.6 %2.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%2.6 -%7.3 a.d. %22.7 %46.2

EM VIX 20 -%2.4 %0.1 a.d. %9.6 %21.0

MOVE 49 -%2.1 -%7.1 a.d. %0.8 %4.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.2087 %0.9 -%1.2 -%1.2 %4.3 %37.1

Brezilya 3.6568 %0.3 -%2.8 a.d. -%2.5 %10.5

Güney Afrika 13.3249 %0.5 -%2.2 -%7.4 %0.8 %7.6

Çin 6.7454 %0.7 %0.0 a.d. -%1.1 %3.7

Hindistan 71.255 %0.2 %0.1 %2.6 %4.1 %11.6

Endonezya 13945 -%0.2 -%1.1 a.d. -%3.4 %2.8

CDS *

Türkiye 309.7 4.9 -15.1 -41.4 53.7 -1.5

Brezilya 166.5 2.4 -8.3 -34.9 -15.0 -17.2

Güney Afrika 175.5 -0.4 -12.9 -34.0 46.7 -14.7

Endonezya 112.1 0.4 -6.3 -19.5 47.5 -5.3

Rusya 135.7 4.7 0.2 -22.4 13.3 -23.7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %14.4 0.0 -1.1 a.d. -4.2 2.7

Brezilya %8.7 -0.2 a.d. a.d. -2.6 a.d.

Hindistan %7.4 0.1 0.0 0.0 -0.3 0.0

Endonezya %7.9 -0.1 -0.2 a.d. 0.2 1.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.8 0.07 -0.09 a.d. -0.50 a.d.

Brezilya %5.5 0.00 -0.08 a.d. -0.04 0.94

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.61

Endonezya %4.1 -0.07 -0.17 a.d. -0.24 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62.75 %1.4 %1.8 a.d. -%13.3 -%6.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 55.26 %2.7 %2.9 a.d. -%18.3 -%8.5

Altın - USD / oz 1316.9 -%0.2 %1.4 a.d. %8.1 %0.6

Gümüş - USD / t oz. 15.931 -%0.9 %1.5 a.d. %3.1 -%7.1

Commodity Bureau Index 412.94 %0.0 %0.3 a.d. -%3.8 -%4.5

* 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 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

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

(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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

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

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

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

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(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 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

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

(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
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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. 

 

 

 

 

 


