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Piyasa Yorumu 

Salı günü %3’ün üzerinde kaydettiği yükselişin ardından BİST-100 

dün günü %0,4’lük düşüşle 110.785 seviyesinden tamamladı. Banka 

hisseleri olumlu ayrışırken, sanayi hisselerindeki gerileme endeksteki 

düşüşe öncülük etti. Küresel tarafta ise ABD borsaları Fed’in sürpriz 

faiz indirimi sonrasında yaşadığı sert kayıpları dün telafi ederken, 

Avrupa borsaları da günü yükselişle tamamladı.  

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 

bugün Moskova’da gerçekleştireceği toplantı yakından izlenecek.  

Yurt içi piyasalarda ise 21 – 28 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise  

ABD Ocak Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Ocak Ayı Dayanıklı Mal 

Siparişleri ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney ile bölgesel 

Fed başkanlarının konuşmaları takip edilecek. Bu sabah saatlerinde 

Asya piyasaları alıcılı bir seyir izlerken, ABD endeks vadelilerinde ise 

satış ağırlıklı bir resim ön plana çıkıyor. Dolar endeksi 97,50 seviyesi 

altındaki seyrini korurken, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki 

primlenme de etkisini sürdürüyor. Bu karışık resim içerisinde BİST-

100 endeksinin güne satıcılı bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz.  

Teknik görünüme bakacak olursak: 112.000/112.500 direnç bölgesi 

kırılırsa tepki hareketi yükselen kanal trende dönecekti. Dün 

120.000/120.500 direnç bölgesinden gelen satışlar ile gün içi en 

düşükten kapattık. Yani kısa vadede tepkimiz dün kar realizasyonuna 

uğradı ama trende dönüşmedi. 109.000/112.500 arasında kısa 

vadede yükselişi konsolide etmesini bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün 

Moskova’da bir araya gelecek. 

▪ TÜİK bugün Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2018 

verilerini açıklayacak. 

▪ Saat 14:30’da 21 – 28 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

▪ TCMB Şubat ayı Reel Efektif Kur Endeksini 75,16 olarak açıkladı. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ AKSA – DowAksa satışı hk. 

▪ DGATE - Türk Telekom grubu sözleşme değişikliği 

▪ AGHOL, BIMAS, ENKAI – 4Ç19 sonuçlarını açıkladı. 

▪ Borsa İstanbul Şubat ayı yabancı işlemler verilerini açıkladı. 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

5 Mart       Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (21 - 28 Şubat)

                  Haftalık Para & Banka İstatistikleri (21 - 28 Şubat)

6 Mart       Şubat Nakit Bütçe verileri 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 110.785 -%0,4 -%3,8

BIST-30 132.432 -%0,2 -%3,6

Banka 152.709 %1,1 -%2,5

Sanayi 135.887 -%1,7 -%5,6

Hizmet 87.195 -%0,2 -%2,8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 12,25 12,25 15,50

AOFM 10,50 10,53 13,94

2 yıllık bono faizi 10,97 10,10 12,34

10 yıllık bono faizi 11,56 12,18 15,70

Kur

USD/TL 6,09 -%0,9 %2,0

EUR/TL 6,79 %1,6 %2,9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,44 %0,3 %2,4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 188 211

Ortalama işlem hacmi * 2,37 2,49 3,05

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019T 2020T 2021T

F/K 9,1x 6,0x 5,1x

PD/DD 1,01x 0,83x 0,73x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,51x 0,46x

FD/Satışlar 0,89x 0,89x 0,82x

FD/FAVÖK 6,2x 4,9x 4,4x

Kar büyümesi -%12,3 %47,9 %16,6

Özsermaye karlılığı %11,9 %14,9 %15,2

Temettü verimi %3,3 %4,0 %5,0

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  

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün 

Moskova’da bir araya gelecek 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya gelecek. 

Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel 

gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 

10.30'da Moskova'ya hareket edecek. Moskova'da bugün yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi 

öncesinde Kremlin'den de görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Putin ve 

Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının 

umulduğu belirtildi. 

TÜİK bugün Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2018 

verilerini açıklayacak 

Ulusal Veri Yayımlama Takvimi’nde yer almayan ve 2016, 2017 ve 2018 referans yılları için 

Türkiye'de yerleşik olanlarla yerleşik olmayanlar arasında yapılan hizmet ticareti bilgileri 

ülke ve hizmet türleri ayrıntısında bilgileri kapsayan haber bülteni bugün saat 10:00’da 

yayımlanacaktır. 

Saat 14:30’da 21 – 28 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

Şubat ayının ilk iki haftasında tahvil piyasasında sırasıyla 527 milyon dolar ve 604 

milyon dolar kadar ki net yabancı çıkışları (repo işlemleri hariç) sonrasında, 14 -21 

Şubat haftasında da 442 milyon dolar artış olduğu takip edildi.  

• Böylece Şubat ayı başından beri toplam 1,57 milyar dolar net çıkış gerçekleşirken, 

yılbaşından beri tahvil piyasasından toplam net yabancı çıkışı 2,1 milyar dolar oldu.  

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise daha da gerileyerek 

%9,3’den %8,8’e geldi. Yılbaşında söz konusu oran %10,5 idi.  

• Hisse senedi piyasası tarafındaki resmin de olumsuz olmaya devam ettiği görüldü. 

Buna göre 14-21 Şubat haftasında net yurtdışı yerleşik çıkışının 95,4 milyon dolar 

olduğu, yılbaşından beri toplam çıkışı ise 0,8 milyar dolara taşıdığı izlendi.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 1,6 milyar dolar, tahvil 

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

Söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin döviz mevduatında 1 milyar dolar artış yaşandı. 

(EUR/USD parite etkisinden arındırılmış olarak).  

• Yükselişin hane halkı kaynaklı olduğu takip edildi. Yılbaşından beri bakıldığında 

yerleşiklerin DTH’larında yine parite etkisinden arındırılmış olarak yaklaşık 2,9 milyar 

dolar artış dikkat çekiyor. 

TCMB Şubat ayı Reel Efektif Kur Endeksini 75,16 olarak açıkladı 

TCMB Şubat ayı Reel Efektif Kur Endeksini 75,16 olarak açıkladı.  Söz konusu seviye bir 

önceki aya göre %0,6 oranında reel değer kaybını işaret ediyor. Temmuz ayından beri 

reel efektif kur endeksinin nispeten yatay bir seyir izlediği görülüyor.  Endeks başlangıç 

tarihinden beri (1994) en düşük seviyeyi Eylül 2018 seviyesinde görmüş ve 62,5 olarak 

gerçekleşmişti. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Aksa Akrilik – Şirketten gelen açıklamada, müşterek yönetime tabi ortaklığı olan 

DowAksa Advanced Composites Holdings BV "DowAksa" tarafından, DowAksa'nın 

%50'sine sahip olduğu Alman prepreg üreticisi "c-m-p GmbH" ‘nin hisseleri Mitsubishi 

Chemical Advanced Materials şirketine 18,9 Milyon Euro karşılığında satıldığı açıklandı. 

Anadolu Grup Holding – 4Ç19 sonuçlarını 772 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 

4Ç18’de 268 milyon TL Kar açıklamıştı. 4Ç19’da Anadolu Grup Holding yatırım gelirleri 

kalemi altında 1,186 milyar TL tutarında bir defalığa mahsus edinilen işletmede önceden 

elde bulundurulan payların yeniden ölçüm kazancı kaydetmiş olup, net kar 

büyümesindeki ana etkendir. Konsolide gelirler, yıllık bazda, %118 büyürken, konsolide 

FAVÖK ise yıllık bazda %111 artış kaydetti ve 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti. (UFRS-16 

hariç olarak 1,25 milyar TL). Konsolide net borç 11,2 milyar TL (1,7 milyar Euro) olarak 

gerçekleşirken, net borç/FAVÖK rasyosu 1,9x olarak gerçekleşti. (2018: 2,8x) Holding 

bazındaki net borç ise çeyreksel bazda %32 artış kaydederek 2,232 milyar TL olarak 

gerçekleşti. Söz konusu artışın altında yatan ana neden %100 iştiraki konumunda 

bulunan Çelik Motor’un sermaye artırımına 320 milyon TL ile katılmasıdır. 

Bim - 4Ç19 sonuçlarını 318.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

312.6 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %11 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %7 azaldı. UFRS-16 etkisi hariç 

bırakıldığında net kar 368 milyon TL olarak gerçekleşmekte olup, yıllık bazda %3 artışı 

göstermekte ve %3.5 net marjı işaret etmektedir. Net satışlar 10,529 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 arttı. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 10,924 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç19'de 803 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 

artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 804 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 201 baz puan artarak 

%7.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 21 baz puan arttı ve 

%17.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 18 baz puan 

azaldı ve %12.1 olarak gerçekleşti. UFRS-16 etkisis hariç bırakıldığında, 4Ç19 FAVÖK 529 

milyon TL olup, yıllık %4 artışı işaret etmekte ve %5  FAVÖK marjını göstermektedir 

(4Ç18: %5,6) Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 3,153 milyon TL olarak 

gerçekleşti. UFRS-16 etkisi hariç tutulduğunda, şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel 

bazda yatay kaldı ve 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -1,857 

milyon TL (4Ç18: -1,245 milyon TL ve 3Ç19: -2,173 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı -%4.6 (4Ç18: -%3.9 ve 3Ç19: -5.6%) olarak 

kaydedildi.  

Şirket yönetimi 2020 beklentilerini de açıkladı. Şirket yönetimi 2020 yılında net satışlarda 

%23 (+/-%2) büyüme olmasını tahmin etmekte olup, FAVÖK marjı beklentisi – UFRS 16 

etkisi hariç olarak, %5 (+/-%0.5) ve UFRS 16 dahil olmak üzere, %7.5 (+/- %0.5)’dir. 

Yatırım harcamaları tutarı ise 1 milyar TL olması beklenmektedir. (2019: 1,078 milyar TL). 

Şirket yönetiminin beklentileri Bloomberg’de bulunan analist beklentileri ile uyumludur. 

Ayrıca, şirket yönetimi pay başına 2 TL nakit temettünün iki taksit halinde ödenmesini 

Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. 1. Taksit tutarı 1,2 TL olup 13 Mayıs 

tarihinde ödenmesi ve 2. Taksit tutarı 0,8 TL olup, 14 Ekim tarihinde ödenmesi şirket 

genel kuruluna teklif etmeyi kararlaştırıldı. Teklif edilecek temetü miktarı, %4,1 temettü 
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verimini işaret etmektedir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 24.2 F/K çarpanından ve 

10.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Borsa İstanbul Şubat ayı yabancı işlemler verilerini açıkladı. Şubat ayında yabancı 

yatırımcılar net 837 milyon ABD doları tutarında pay senedi sattılar. Ocak-Şubat 

döneminde ise yabancı yatırımcılar 1,4 milyar ABD doları net satış yaptılar.  En çok net 

alımların olduğu pay senetleri: ASELS (39 milyon ABD doları), ARCLK (18 milyon ABD 

doları), KOZAA (16 milyon ABD doları), VESTL (13 milyon ABD doları) and THYAO (13 

milyon ABD doları). En çok net satışların olduğu pay senetleri: YKBNK (153 milyon ABD 

doları), TUPRS (70 milyon ABD doları), GARAN (63 milyon ABD doları), AKBNK (50 milyon 

ABD doları) ve TKFEN (43 milyon ABD doları). Banka pay senetlerinde 329 milyon ABD 

doları tutarında net satış vardı. 

Datagate – Şirket, Türk Telekom Grubu ile mevcut devam etmekte olan sözleşmenin 

yerine 01.04.2020 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 1 yıl süreli yeni bir distribütörlük 

sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme kapsamında, Apple markalı ürünlere ilişkin Türk 

Telekom master (ana) distribütörlüğü devam ederken, bunun yanında Türk Telekom 

ürünleri olan (Sanal TL, Fiziki TL, ankesörlü kart) alternatif kanal distribütörü olarak 

atandı. Ayrıca şirket, kurumsal kanal ve alternatif kanallardaki (online dahil) cihaz dağıtım 

işine de devam edeceği bildirildi. Bu değişiklik ile birlikte Datagate’nin 2020 yılında 

toplam 700-750 milyon TL net satış hedeflediği açıklandı. 

Enka İnşaat – 4Ç19 sonuçlarını 1,058 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı yıllık bazda %28 artışı işaret etmekte olup, piyasa beklentisi olan 715 milyon 

TL’nin %48 üzerindedir. Enka İnşaat’ın konsolide cirosu, yıllık bazda %41 azaldı. Ancak 

açıklanan ciro rakamı piyasa beklentisinin %8 üzerinde gerçekleşti. Konsolide cirodaki 

azalmanın ana sebebi enerji bölümünden herhangi bir satış geliri kaydedilmemesidir. Öte 

yandan, inşaat ve mühendislik, perakende ve ticari segmentteki ciro artışları, sırasıyla, 

ABD doları ve yıllık bazda olmak üzere, %29, %7 ve %76 olarak kaydedilmiştir. 4Ç19’da 

FAVÖK, ABD doları bazı ve yıllık bazda, %31 azaldı. Bu azalışın altında yatan ana nedenler 

enerji bölümü FAVÖK’ündeki %71 gerileme ve inşaat taahhüt segmenti FAVÖK’ünde 

meydana gelen %45 gerilemedir. İnşaat mühendislik bölümünün devam eden işler 

büyüklüğü 2,8 milyar ABD dolar olup bu değer 9A19’da 2,35 milyar ABD doları idi. 

Şirketin net nakit pozisyonu 3,8 milyar ABD doları olup, 9A19 itibariyle, 3,5 milyar ABD 

doları idi. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Fed’in Salı günü akşam saatlerinde düzenlediği olağanüstü toplantısı ile birlikte faizleri 

50 bp aşağı çekmesi sonrasında Türk lirasında dolar karşısına oluşan yükseliş eğilimi dün 

gün içerisinde de etkisini sürdürdü. Gün içerisinde 6,16 – 6,15 seviyeleri arasında hareket 

eden USDTRY paritesi dün yükselişini üçüncü güne taşıdı.  

Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı 

Putin’in bugün Moskova’da gerçekleştireceği görüşme ve görüşmeye ilişkin gelebilecek 

olası haber akışı oldukça önemli olacak. Kurdaki genel görünüme ve teknik göstergelerin 

ürettiği sinyallere baktığımızda, kurun kısa vadede 6,06 – 6,15 seviyeleri arasındaki seyrini 

korumasını bekleyebiliriz. Ancak bu noktada, yurt içi piyasalarda İdlib kaynaklı risklerin 

sürmesi ve TL’deki olumsuz ayrışmanın devam etmesi durumunda kurun 6,15 – 6,16 

bandının altında kalıcı olmakta zorlanabileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda 21 – 28 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri açıklanacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet 

Başkanı Putin’in bugün Moskova’da gerçekleştireceği toplantı yakından izlenecek. Yurt 

dışında ise ABD Ocak Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Ocak Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve 

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney ile bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları takip 

edilecek. 
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EUR/USD 

Dün gün içerisinde 1,1095 – 1,1188 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket eden 

EURUSD paritesi, son dört günlük aralıksız yükselişinin ardından dünü düşüşle 

tamamladı. Paritedeki gerilemede, Fed’in sürpriz faiz indirimi sonrası yaşadığı sert satış 

baskılarının ardından dünü kısmen sakin geçiren ve günü hafif de olsa yükselişle 

tamamlayan dolar endeksi etkili oldu.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1140 seviyesinden işlem görmekte. Fed’in dün 

akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının diğer küresel merkez bankaları için bir 

öncü hareket niteliğinde olup olmayacağı takip ediliyor. Fed’in ardından Avrupa Merkez 

Bankasının (ECB) niceliksel gevşeme ya da 10 baz puanlık bir faiz indirimi ile Fed’in 

başlattığı gevşeme hareketine katılabileceği ifade diliyor. Bu noktada, ECB’nin parasal 

gevşeme ile Euro Bölgesi ekonomisine destek vereceğine ilişkin beklentiler ve İtalya 

başta olmak üzere birçok Avrupa ekonomisinin koronavirüs kaynaklı yaşaması beklenen 

durgunluk, euronun dolar karşısındaki kazançlarının uzun soluklu olamamasına neden 

olabilir. Teknik göstergelerin de bu temel görüşü desteklediği görülüyor. Aşağıdaki grafik 

üzerinden de görülebileceği üzere EURUSD paritesi dün itibarıyla kıs vadeli yükseliş 

kanalını aşağı yönlü kırmış bulunuyor. Bununla birlikte, kısa vadeli kanal kırılması 

sonrasında EURUSD paritesinin kısa vadede 1,11 seviyesine doğru gerileyebileceğini 

düşünmekteyiz. 1,11 seviyesi altına inilmesi durumunda ise düşüş hareketi 1,1050 

seviyesine doğru hızlanabilir.  

Bugün ABD Ocak Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Ocak Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve 

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney ile bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları takip 

edilecek. 
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XAUUSD 

Bir süredir bültenlerimizde, mevcut riskten kaçış ortamında ons altındaki geri 

çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini belirtmekteydik. Dün sabahki 

bültenimizde de teknik göstergelerin de ürettiği sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının 

yeniden 1675 seviyesini hedef almasını beklediğimizi belirtmiştik. Henüz teknik 

göstergelerin işaret ettiği 1675 seviyesine ulaşamasa da, Fed’in Salı akşamı 

gerçekleştirdiği sürpriz faiz indirimi sonrasında ons altının 1650 seviyesi üzerine 

yükseldiğini gördük. Salı günkü sert yükselişi sonrasında ons altın dün gün içerisinde 

1630 – 1650 seviyeleri arasında dalgalandı.  

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1637 seviyesinden işlem görüyor. Fed’in Salı günkü 

olağanüstü toplantısının ardından koronavirüsün yarattığı tahribatın boyutu konusundaki 

endişeler artarken, piyasalarda güvenli liman görünümlü varlıkların değer kazanmaya 

devam ettiğini görüyoruz. ABD’de 10 yıllık tahvil faizi 51 seviyesi civarında seyrederken, 

ons altındaki düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu 

doğrultuda, mevcut dinamikler çerçevesinde piyasalarda riskten kaçış ve güvenli 

limanlara sığınma eğiliminin devam edebileceği görüşündeyiz. Teknik göstergeler de ons 

altındaki yükseliş eğiliminin devam edebileceğine yönelik sinyaller veriyor. Kısa vadeli 

teknik göstergeler, ons altın fiyatlarının kısa vadede yeniden 1650 seviyesi üzerine 

yükselebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün ABD Ocak Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Ocak Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve 

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney ile bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları takip 

edilecek. 

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.130 %4,2 %0,4 -%6,1 %5,2 -%3,1

DAX 12.128 %1,2 -%5,1 -%10,0 %0,0 -%8,5

FTSE 6.816 %1,4 -%3,2 -%8,9 -%6,3 -%9,6

Nikkei 21.100 %0,7 -%3,1 -%8,8 %0,8 -%10,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 110.785 -%0,4 -%3,8 -%9,4 %10,5 -%3,2

Çin 3.012 %1,4 %2,1 %8,4 %2,3 %0,1

Hindistan 38.409 %0,5 -%2,9 -%6,2 %5,3 -%6,4

Endonezya 5.650 -%0,2 %1,9 -%5,6 -%10,6 -%10,5

Rusya 2.828 %0,2 -%6,3 -%9,2 %0,7 -%7,2

Brezilya 107.224 %1,6 %1,4 -%7,6 %4,9 -%7,3

Meksika 43.405 %2,2 %1,6 -%3,1 %1,6 -%0,3

Güney Afrika 52.927 -%0,1 -%3,9 -%7,8 -%4,6 -%7,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 32 -%13,1 %16,1 %99,3 %84,6 %132,1

EM VIX 26 -%19,4 -%1,0 %33,7 %35,9 %53,4

MOVE 103 -%1,8 %17,8 %41,4 %20,8 %76,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,0772 -%0,5 -%1,3 %1,6 %7,3 %2,1

Brezilya 4,5793 %1,6 %2,9 %7,6 %11,8 %13,6

Güney Afrika 15,2632 -%0,9 -%0,3 %3,2 %3,1 %9,0

Çin 6,9245 -%0,6 -%1,4 -%1,1 -%3,1 -%0,6

Hindistan 73,225 -%0,1 %2,2 %2,7 %1,5 %2,6

Endonezya 14113 -%1,2 %1,2 %2,9 -%0,3 %1,8

CDS *

Türkiye 299,6 0,9 37,9 61,9 -121,9 17,5

Brezilya 110,6 -1,0 3,1 12,0 -17,2 11,0

Güney Afrika 178,6 0,0 9,4 1,3 -14,3 15,3

Endonezya 88,3 -1,1 20,6 24,5 3,6 a.d.

Rusya 64,6 0,0 5,0 2,6 -36,8 9,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,6 -0,6 -0,9 1,3 -3,8 -0,7

Brezilya %6,6 -0,1 -0,2 0,0 -0,7 a.d.

Hindistan %6,2 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3

Endonezya %6,5 -0,3 -0,1 -0,1 -0,8 -0,5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 -0,31 -0,19 0,28 -1,21 -1,37

Brezilya %2,9 -0,16 -0,29 -0,56 -0,86 -0,85

Güney Afrika %3,6 -0,01 -0,05 -0,10 -0,08 -0,23

Endonezya %2,4 -0,15 -0,09 -0,28 -0,25 -0,47

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51,13 -%1,4 -%4,3 -%5,2 -%15,8 -%22,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 46,78 -%0,8 -%4,0 -%5,7 -%16,9 -%23,4

Altın - USD / oz 1643 -%0,1 %0,2 %6,0 %5,7 %7,9

Gümüş - USD / t oz. 17,187 %0,3 -%3,6 -%2,1 -%11,4 -%4,1

Commodity Bureau Index 399,48 %0,1 %0,4 -%1,1 %3,1 -%0,5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

  

(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

(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: 14 (Eski No D:10) Beşiktaş-İSTANBUL

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

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

(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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Mart 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   10 

 

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. 

 

 

 

 

 


