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Piyasa Yorumu 

Dün güne alıcılı başlangıç yapan BIST-100 endeksi yurtdışındaki TL 

swap faizlerinin yükselmesiyle birlikte öğleden sonra satıcılı seyre 

döndü ve günü %3,53 değer kaybı ile 1.087 seviyesinden kapattı. 

Bugün veri takviminde yurtiçinde Temmuz ayı reel efektif kur 

endeksini takip edeceğiz. Endeksin tekrar 69 seviyesi altına düşmesini 

bekliyoruz. Yurtdışında ise gerek Euro Bölgesi gerekse ABD 

tarafından gelecek olan Hizmet PMI endekslerinin dışında özellikle 

yakından takip edilecek verinin Türkiye saatiyle 17:00’de gelecek olan 

Temmuz ayı ABD ISM Hizmet Endeksi olacağını düşünüyoruz. İmalat 

endeksi son 17 ayın en yüksek yerini işaret ederken, Hizmet 

Endeksinde resmin neyi işaret ettiği ABD ekonomisi için özellikle yön 

gösterici olacak. Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda Asya 

piyasalarında karışık seyir bulunurken ABD vadeli işlemleri hafif alıcılı 

işlem görmektedir. GOÜ para birimlerinin ABD Dolarına göre değer 

kazanırken sabah saatlerinde USDTRY paritesi negatif yönde 

ayrışmakta ve 6,95 seviyesinden işlem görmekte olup, Türkiye’nin 5 

yıllık CDS spreadleri ise 583 baz puandan işlem görmektedir. 

BIST-100 endeksindeki teknik görünümde ise, Bayram sonrasındaki 

açılışımız 1130 orta vadeli ortalamasının üzerinde 1150’ye doğru 

tepki arayışı ile başladı. Fakat tepki hareketi sonrasında gelen satışlar 

ile önce eksiye ardından gün içi %5’e yakın değer kayıpları oldukça 

yüksek bir işlem hacmi ile görüldü. Tepki ise 200 günlük ortalamadan 

gerçekleşti. Buda 120.000’de yaşanan zorlanma sonrasında üç günlük 

işlemler ile kısa ve orta vadeli trendlerin kırıldığını gösteriyor. 200 

günlük ortalamamız 1070 ana destek görevi görmesini bekliyoruz. 

Dünkü düşüş sonrasında gelecek tepkilerde 1091 ve 1117 

seviyelerinden satışla karşılaşılması olası. Bu kadar sert satışlar 

sonrasında hızlı bir dönüş beklenmemeli. Bir iki haftada yatay bir 

trend içerisinde dengelenme çabası 1070 üzerinde olabilir. 1000 ise 

diğer psikolojik ana destek olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Temmuz ayı Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak. 

▪ Ticaret Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. 

▪ Temmuz İSO/Markit PMI verisi 56,9’a yükseliş kaydetti. 

▪ Temmuz TÜFE artışı beklentilerin altında. 

Şirket ve Sektör Haberler 

▪ AVISA, FONET, PRKAB, TSKB – 2Ç20 sonuçlarını açıkladı. 

▪ LOGO – Bugün 2Ç20 sonuçlarını açıklayacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

5 Ağustos     Temmuz Reel Efektif Kur Endeksi

7 Ağustos     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (17 - 31 Tem.)

                       Haftalık Para & Banka İstatistikleri (17 - 31 Tem.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1,087 -%3.5 -%5.7

BIST-30 1,221 -%3.0 -%6.1

Banka 1,110 -%3.7 -%7.3

Sanayi 1,507 -%3.4 -%4.0

Hizmet 976 -%4.2 -%5.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.75 9.75 9.75

AOFM 7.72 7.70 7.58

2 yıllık bono faizi 11.38 9.79 9.29

10 yıllık bono faizi 13.50 12.81 12.19

Kur

USD/TL 6.93 %0.7 %1.3

EUR/TL 8.17 %1.2 %6.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7.55 %1.0 %3.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 196 204 180

Ortalama işlem hacmi * 3.00 3.81 4.37

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 9.0x 9.5x 5.9x

PD/DD 1.00x 0.85x 0.76x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.40x 0.36x

FD/Satışlar 0.65x 1.11x 0.92x

FD/FAVÖK 5.9x 7.4x 5.5x

Kar büyümesi -%9.3 -%10.1 %61.2

Özsermaye karlılığı %11.9 %9.6 %12.9

Temettü verimi %3.3 %3.2 %4.6

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ağustos 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

Temmuz ayı Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak  

TCMB 14:30’da Temmuz ayına ilişkin Reel Efektif Kur Endeksini (REKE) açıklayacak. 

Haziran ayı REKE seviyesi 69,3 olarak açıklanmıştı. Söz konusu seviye bir önceki aya göre 

%1 oranında reel değer artışını işaret ederken, geçen yılın Kasım ayından beri ilk defa 

aylık reel değer kazanımı kaydetmiş oldu. Temmuz ayına gelindiğinde TL’nin sepet 

karşısında ortalamada %1,4 oranında değer kaybettiği takip edildi. Enflasyon 

gerçekleşmelerini de göz önüne aldığımızda REKE’de yeniden 68,8 seviyelerine doğru bir 

gerileme olabileceğini hesaplıyoruz. Bu çerçevede REKE -2x standart sapma seviyesinde 

kalmaya devam edecek.  Endeks başlangıç tarihinden beri (1994) en düşük seviyeyi Eylül 

2018 seviyesinde görmüş ve 62,5 olarak gerçekleşmişti. 

Ticaret Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.  

Buna göre Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %5,78 oranında 

düşerek 15 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalatın %7,66 oranında bir yıllık düşüşle 

17,7 milyar dolar olduğu takip edildi. Böylece Temmuz ayı dış ticaret açığı %17 oranında 

yıllık daralma kaydederek 2,75 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık kümülatif verilere 

bakıldığında ihracat bir önceki döneme göre %7,5 oranında azalarak 166,6 milyar dolar, 

ithalat ise %1,13 oranında artarak 205,6 milyar dolar oldu. Mart-Mayıs aylarında 

ihracattaki daralma hızının ithalattan çok daha hızlı olması dış denge unsurları üzerinde 

yükün artmasına neden olurken, Haziran ayından itibaren ihracattaki seyrin nispeten bir 

toparlanma kaydetme sinyaller verdiği görülüyor.  

• Dış ticaret verileri Temmuz ayında da yükselmeye devam eden yıllık cari işlemler 

açığını işaret ediyor.  TCMB gelecek hafta Cuma günü Mayıs ayı Ödemeler 

Dengesi verilerini açıklayacak. Söz konusu veriler çerçevesinde aylık 2,3 milyar 

dolar civarında bir açık verileceğini, cari işlemler dengesinin ise yıllık olarak 10,4 

milyar dolar açık vereceğini tahmin ediyoruz. (Mayıs ayında yıllık açık 8,2 milyar 

dolar’dı)   Bugün açıklanan Temmuz ayı ticaret verileri çerçevesinde yıllık cari 

açığın 13,5 milyar dolar seviyesine kadar yükselebileceğini tahmin ediyoruz.   

• Mart-Mayıs döneminde ithalattaki daralmanın hızının ihracattaki kan kaybının, 

tahminlerimiz oldukça ötesinde, altında kaldığını takip ettik. Yurtiçi talep 

koşullarındaki hızlı toparlanma sinyallerinin de etkili bir faktör olduğunu belirtmek 

gerekir. Gelecek aylarda ihracat tarafındaki toparlanma ile özellikle yılın son 

çeyreğimde cari işlemler açığı tarafında nispeten daha ılımlı bir seyir beklentimize 

rağmen, yılsonu tahminimiz GSYİH’nin %2,5’u oranında bir cari açık yolunda. 

Özellikle oldukça zayıf bir resmi işaret eden turizm gelirlerinin de dış denge 

üzerinde önemli bir baskı unsuru yarattığını belirtmek lazım. 2020 yılı için net 

turizm gelirlerinde %80 oranında bir yıllık düşüş varsayımıyla çalışıyoruz. 

Temmuz İSO/Markit PMI verisi 56,9’a yükseliş kaydetti 

Temmuz İSO/Markit PMI verisi yükselişini devam ettirerek 56,9 olarak açıklandı. Bir 

önceki ayki seviyesi 53,9 idi. Temmuz’da devam eden yükseliş ile beraber PMI seviyesi 

2011’den beri ki en yüksek yere ulaştı.3 aylık HO verilerine bakıldığında ise gerek 50 eşik 

seviyesinin gerekse uzun dönem ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Böylece 

3Ç20’e ilişkin öncü göstergelerin güçlü bir seyri işaret etmeye devam ettikleri görüldü.  

• İSO/Markit tarafından yayınlanan nota bakıldığında, hem üretim hem de yeni 

siparişler yüksek oranlı artışlar gösterirken kapasite baskılarının oluştuğu ve 

firmaların istihdam artırdığı gözlendi. Buna ek olarak İSO/Markit 
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değerlendirmesinde yaşanan büyümenin pandemi nedeniyle geçmiş dönemdeki 

üretim kaybınının bir kısmının geri alınmasına yardımcı olacağı ancak tam bir 

iyileşmenin sağlanabilmesi için büyümenin daha uzun süre devam ettirilmesi 

gerektiği belirtiliyor. Bir diğer takip ettiğimiz konu ise stoklar tarafındaki 

gelişmeler. Kapasite üzerinde baskının oluşması ile beraber ürün stoklarında son 4 

ayın en belirgin düşüşün gerçekleştiği belirtiliyor. Stokları geldiği seviye itibariyle 

gelecek aylarda “stok artışı” unsurunun büyüme tarafında etkili bir başka faktör 

olarak öne çıkabileceği görülüyor.  

• Küresel ekonomilerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de dipten dönüşün hızlı 

ilerlediği görülüyor. Ancak asıl risk, söz konusu hızlı toparlanmanın kalıcılığı 

noktasında.  Gerek para politikası gerek makro ihtiyati önlemler gerekse maliye 

politikası düzleminde desteklerin artırılarak devam ettiği görülüyor. Bu çerçevede 

yılın ikinci yarısında, 2Ç20’deki sert daralmanın önemli bir bölümünün telafi 

edilmeye çalışılacağı varsayımıyla 2020’de GSYİH’daki daralmanın %1 olarak 

gerçekleşmesini bekliyoruz 

Temmuz TÜFE artışı beklentilerin altında 

Temmuz ayında TÜFE artışı %0,58 olarak gerçekleşirken, gerek kurum tahminimiz olan 

%0,75 gerekse medyan tahmin olan %0,85’e göre daha iyi bir gerçekleşme kaydetti. 

Böylece yıllık TÜFE artışı %12,6 seviyesinden %11,76’ya gerileme kaydetti. Temmuz 

ayında özellikle olumlu baz yılı etkisinin önemli rol oynadığı takip ediliyor. Buna göre 

geçmiş dönem ortalamalarından faydalanarak yaptığımız hesaplamada 1 yüzde puanın 

üzerinde bir olumlu baz yılı etkisi olduğunu görüyoruz. 

• Gıda fiyatları temmuz ayında %1,28 oranında aylık düşüş sergiledi. Yıllık gıda 

fiyatları artışı ise %12,7 olarak gerçekleşirken, bir önceki aya göre oldukça marjinal 

bir gerileme kaydetti. Yıllık enflasyon tarafında işenmiş gıda fiyatlarındaki düşüşün 

etkili olduğu görüldü. İşlenmemiş gıda fiyatları bir önceki aya göre %2,8 oranında 

bir düşüş gerçekleştirmiş olsa dahi, yıllık artış %16,1’den %17,7’ye yükseldi.  

• Enerji fiyatları gerek uluslararası petrol fiyatlarındaki artış gerekse TL’de son 

dönemde takip edilen oynaklık sonrasında aylık yükselişine devam etti. Mayıs ve 

haziran aylarında sırasıyla %2,1 ve %2,6 oranlarındaki artış sonrasında temmuz 

ayında enerji fiyatları %2,5 oranında artış gösterdi. Yıllık enerji fiyatları artışı 

temmuz itibariyle %8,6 seviyesinde.   

• Dayanıklı mal fiyatlarındaki artışın devamı gerek iç talep faktörlerinin iyileşmeye 

devam ettiğini gerekse kur geçişkenliği faktörünün beklenenin de üzerinde etkili 

olduğunu işaret ediyor. Söz konusu segmentte temmuz ayında %2,79 oranında 

aylık artış gerçekleşirken, yılbaşından beri kümülatif artış %10’a yükseldi.  Diğer 

taraftan giyim fiyatlarındaki %3,6 oranındaki mevsimsel düşüş temel mal 

fiyatlarındaki aylık artışın %0,5’de sınırlı kalmasını beraberinde getirirken, yıllık 

artış %11,4’den %8,6’ya geriledi.  

• Hizmet fiyatları tarafına bakıldığında aylık %1,1 artış olduğu, yıllık artışın ise 

oldukça sınırlı bir artışla %11,8 seviyesine geldiği görüldü.  Kira fiyatları sakin 

kalmaya devam ederken, diğer hizmet fiyatlarındaki yükselişin manşet fiyatlar 

üzerinde etkili olduğu ancak bir önceki aya göre şiddetinin azaldığı takip edildi.  

• Bu gelişmeler ışığında TÜFE-B ve TÜFE-C’de aylık sırasıyla %0,71 ve %0,83 

oranında artışlar görüldü. Yıllık enflasyon ise her iki göstergede sırasıyla %10,49 ve 

%10,25’e geriledi.   

Ayrıntılı rapor için tıklayınız 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon_--_Temmuz_2020.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Avivasa 2Ç20 sonuçlarını 81,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 

yıllık bazda %40 artışı işaret etmekte olup, piyasa beklentisi olan 63,3 milyon TL’nin 

oldukça üzerindedir.  Ayrıca, Avivasa UFRS mali tablolarını 78 milyon TL net kar ile 

açıkladı ve açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %13 artışı işaret etti. 

Fonet Bilgi Teknolojileri - 2Ç20 sonuçlarını 7.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan 

net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %130 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %122 arttı. 

Net satışlar 17 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%37 arttı. Şirket, 2Ç20'de 08 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %80 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 1153 baz puan artarak %48.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 1803 baz puan arttı ve %63.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 598 baz puan arttı ve %25.0 olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 09 milyon TL (2Ç19: -01 milyon TL ve 1Ç20: 05 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.5 (2Ç19: -%2.1 ve 

1Ç20: 8.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %26 artarak 01 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.0 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 0.0 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 

20.7 F/K çarpanından ve 16.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Logo Yazılım - Bugün 2Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 25 milyon 

TL olup, yıllık bazda %14 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 111 

milyon TL olup, yıllık bazda %17 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 39 

milyon TL olup, yıllık bazda, %16 artışı işaret etmektedir. 

Türk Prysmian Kablo - 2Ç20 sonuçlarını 9.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %92 artarken, çeyreksel bazda ise yatay kaldı. Net satışlar 

404 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 arttı. 

Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %41 artış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %49 oldu. (2Ç19: %32) Şirket, 2Ç20'de 17 milyon TL FAVÖK açıkladı ve 

bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 azalış gösterdi. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 275 baz puan azalarak %4.1 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 165 baz puan arttı ve %12.5 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 435 baz puan arttı ve %8.8 

olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 207 milyon TL (2Ç19: 110 milyon TL ve 

1Ç20: 213 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı 

%13.3 (2Ç19: %7.9 ve 1Ç20: 13.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda yüzde %13 azalarak 51 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış 

fiyatına göre, şirket 29.0 F/K çarpanından ve 15.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  

TSKB – 2Ç20 sonuçlarını 162 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 

çeyreksel %1 artışı ve yıllık bazda %19 gerilemeyi işaret etmektedir. Açıklanan net kar 

rakamı beklentimiz olan 160 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 162 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti.  Bankanın kredi portföyü, kur etkisinden arındırılmış olarak, çeyreksel bazda, 

%1.5 azaldı. Swap maliyetlerini de içeren ana bankacılık gelirleri çeyreksel bazda %3 arttı. 

Detaylarına baktığımızda, TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha düşük gelir elde 

edilmesi (2Ç20: 69.3 milyon TL, 1Ç20: 82.5 milyon TL) ve artan swap maliyetleri (2Ç20: 

29.6 milyon TL, 1Ç20: 20.2 milyon TL) olumsuz etkilerken, YP kredi spreadlerindeki 
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TSKB - 2020 Beklenti Revizyonları

Eski Yeni

Kurdan arındırılmış kredi büyümesi %3-5 büyüme yatay

Kredi/Aktifler yaklaşık %75 yaklaşık %75

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı >%50 >%50

Faaliyet Giderleri Artışı <%20 <%15

Net faiz marjı * ~%4.0 ~%4.0

Ortalama Özsermaye Karlıl ığı >%16 >%14

Ortalama Aktif Karlıl ığı %1.7-1.9 %1.7-1.9

Gider/Gelir rasyosu <%15 <%15

Sermaye Yeterli l ik Oranı >%18 >%17

Ana sermaye yeterli l iği oranı >%12.5 >%11.5

Takipteki Krediler Oranı <%3.5 <%3.5

Net risk maliyetleri <100 baz puan <150 baz puan

* Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş 

Kaynak: TSKB

çeyreksel bazda 10 baz puanlık artış bu olumsuzlukları kısmen de olsa telafi etti. Buna 

bağlı olarak, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında çeyreksel bazda 14 

baz puan gerilemeye neden oldu ve %3,95 olarak kaydedildi. Takipteki krediler oranı 

%3,4 ile çeyreksel bazda yatay kalırken, net risk maliyetleri 159 baz puan olarak 

kaydedildi (1Ç20: 51 baz puan). 1Y20 net risk maliyetleri ise 107 baz puan olarak 

gerçekleşti. TSKB’nin ana sermaye yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, 

%11.3 ve %16.6 olarak kaydedildi. BDDK’nın istinaları göz önüne alınınca ana sermaye 

yeterliliği ve sermaye yeterliliği rasyoları, sırasıyla, %14 ve %20,35 olarak 

gerçekleşmektedir. TSKB’nin 2Ç20’deki özkaynak getirisi %11,8 oldu ve çeyreksel bazda 

30 baz puan azaldı. Banka yönetimi 2020 yılı beklentilerini revize etti ve yapılan 

revizyonlar sonucu 2020 yılı için daha düşük bir özkaynak getirisi öngörülmektedir. 
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Teknik Analiz  

USD/TL  

USD/TL tarafında dün volatilitenin devam ettiği takip etti. Sabah saatlerinde 6,97 

seviyelerinde başlayan parite hareketleri beklentilere göre daha iyi gelen enflasyon 

verileri sonrasında 6,94 seviyelerine kadar gerilese de, daha sonra özellikle off-shore 

swap faizlerinde yükselişle beraber tekrar 6,97-7,00 bandına geri dönüldüğü izledi. İşlem 

hacminin daha sığı olduğu akşam saatlerine gelindiğinde ise 6,90 seviyelerinin altına 

kadar kayışlar takip edildi. Diğer taraftan diğer TL varlıklardaki satışların artarak devam 

etmesi risk iştahı anlamında oldukça olumsuz bir resmi işaret etti. 5y CDS priminin 580 

seviyelerine kadar geldiği izlendi.   

Sabah erken kotasyonlara bakıldığında paritenin 6,95 seviyesinde hareket ettiği 

görülüyor. Dolar endeksi zayıf seyrini sürdürürken, “Euro” güvenli liman rolünde daha 

çok ön plana çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerine bakıldığında da karışık bir 

seyrin takip edildiğini özellikle G. Afrika Rand’ı ve Rus Ruble’sinde satışların öne çıktığı 

izlendi. Bugün de USD/TL de volatilitenin devamı beklenirken, daha geniş bir bant 

aralığında (6.90-7.00) hareket olabileceğini düşünüyoruz.  

Bugün veri takviminde yurtiçinde Temmuz ayı reel efektif kur endeksini takip edeceğiz. 

Endeksin tekrar 69 seviyesi altına düşmesini bekliyoruz. Yurtdışında ise gerek Euro 

Bölgesi gerekse ABD tarafından gelecek olan Hizmet PMI endekslerinin dışında özellikle 

yakından takip edilecek verinin Türkiye saatiyle 17:00’de gelecek olan Temmuz ayı ABD 

ISM Hizmet Endeksi olacağını düşünüyoruz. İmalat endeksi son 17 ayın en yüksek yerini 

işaret ederken, Hizmet Endeksinde resmin neyi işaret ettiği ABD ekonomisi için özellikle 

yön gösterici olacak. Son dönemde Bölgesel FED Başkanlarının Temmuz ayı itibariyle 

ivmenin hız kestiğini belirttikleri, daha fazla ve uzun süreli destek gerekliliğinin altını 

çizdiği görülüyor.  

USD/TL  
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1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3,307 %0.4 %2.7 %5.6 -%0.8 %2.3

DAX 12,601 -%0.4 -%1.8 %0.6 -%6.5 -%4.9

FTSE 6,036 %0.1 -%1.5 -%2.0 -%19.3 -%20.0

Nikkei 22,574 -%0.1 %0.6 %1.1 -%3.3 -%4.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1,087 -%3.5 -%99.1 -%6.1 -%11.1 -%5.0

Çin 3,372 %0.3 %2.6 %7.2 %20.0 %10.9

Hindistan 37,688 %0.9 -%0.2 %5.5 -%7.6 -%7.9

Endonezya 5,075 %0.0 -%0.8 %2.0 -%15.1 -%19.4

Rusya 2,940 %0.4 %1.6 %5.0 -%5.6 -%3.5

Brezilya 101,216 -%1.6 -%2.8 %4.6 -%12.8 -%12.5

Meksika 37,467 -%0.2 -%0.8 -%1.3 -%16.3 -%14.0

Güney Afrika 56,249 %0.8 -%0.4 %3.2 -%2.1 -%1.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 24 -%2.1 -%6.6 a.d. %48.0 %72.4

EM VIX 23 -%2.3 -%6.0 a.d. %14.4 %31.3

MOVE 44 %2.3 %6.9 a.d. -%35.3 -%24.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.9043 a.d. -%0.5 %0.6 %15.5 %16.1

Brezilya 5.2865 -%0.7 %2.5 -%0.5 %24.3 %31.2

Güney Afrika 17.3842 %1.1 %5.2 %2.0 %17.6 %24.2

Çin 6.9734 -%0.1 -%0.4 -%1.3 -%0.4 %0.1

Hindistan 75.045 %0.0 %0.3 %0.5 %5.3 %5.1

Endonezya 14625 %0.0 %0.6 %0.7 %6.6 %5.5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13.2 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0

Brezilya %6.7 a.d. -0.1 0.0 0.1 a.d.

Hindistan %5.8 -0.1 -0.1 -0.1 -0.7 -0.8

Endonezya %6.8 0.0 0.0 -0.4 0.2 -0.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.3 a.d. 0.46 a.d. 1.84 1.18

Brezilya %4.2 0.09 -0.45 a.d. 0.79 0.49

Güney Afrika %4.2 -0.03 -0.03 -0.11 0.52 0.39

Endonezya %2.2 -0.03 -0.17 -0.42 -0.52 -0.71

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 44.43 %0.6 %2.8 %3.8 -%17.7 -%32.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 41.7 %1.7 %1.6 a.d. -%15.9 -%31.7

Altın - USD / oz 2001.2 %1.8 %2.9 a.d. %29.1 %31.4

Gümüş - USD / t oz. 26.028 %6.6 %7.3 a.d. %48.2 %45.2

Commodity Bureau Index 375.2 -%0.8 -%0.6 a.d. -%7.1 -%6.6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim

Piyasalara Genel Bakış 
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Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 4646

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

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

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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) 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

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. 

 

 

 

 

 


