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Piyasa Yorumu   

BİST-100 endeksi dünü %0,7’lik düşüşle 1.383 puandan tamamladı. Dün 

küresel piyasalarda risk iştahının yeniden bozulduğu takip edildi. VIX 

endeksi 17,90 seviyesi üzerine tırmanırken, %1,40 seviyesi altına gerileyen 

ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,3350 seviyesini test etmesinin ardından günü 

%1,3690 seviyesinden düşüşle tamamladı. Petrol fiyatları satış baskısına 

maruz kalırken, Brent petrol varil başına 74$ seviyesi altını test etti. 

Yönünü yeniden yukarı çeviren dolar endeksi ise 92,66 seviyesine kadar 

yükselmesinin ardından 92,54 seviyesinden yükselişle kapandı. Bu 

çerçevede gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün satıcılı bir seyir 

izlenirken, Türk lirasının dolar karşısında %0,21’lik görece sınırlı bir değer 

kaybı yaşadığı gelişen ülke para birimleri arasında daha iyi bir konumda 

yer aldığı görüldü. Gün içerisinde 8,7044 seviyesine kadar yükselen 

USDTRY paritesi ise günü 8,6920 seviyesinden hafif bir yükselişle 

tamamladı.  Türkiye 5 yıllık CDS primi 390,95 baz puana yükselirken, 10 

yıllık tahvil faizi ise %17,69 oldu. Küresel piyasalardaki mevcut görünüme 

baktığımızda Asya borsalarının ve ABD endeks vadelilerinin bu sabah 

saatlerinde karışık seyrettiğini görmekteyiz.   

Bugün yurt içinde Hazine’nin gerçekleştireceği doğrudan satışlar ve 

Hazine Haziran Nakit Bütçe verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya 

Mayıs Ayı Sanayi Üretimi verileri, Avrupa Komisyonu Ekonomik 

Tahminleri, ABD Mayıs Ayı JOLTS Açık İş Sayısı, FOMC Toplantı 

Tutanakları ve Atlanta Fed Başkanı Bostic’in konuşması takip edilecek. 

Yeni haftaya güçlü yükselişle giren BIST100 endeksi, dün ABD 10 yıllık 

tahvil faizlerinde gerçekleşen geri çekilme ve küresel piyasalara gelen 

satışın etkisiyle, özellikle öğleden sonra düşerek günü 1.383 puan 

seviyesinden kapattı. Bugün olası toparlanma hareketlerinde ilk olarak 

1.404 puan direncini ve ardından 1.416 puan seviyesini takip edeceğiz. 

Küresel piyasalardaki satışın devam etmesi durumunda 1.373 puan 

seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamayı temel destek olarak 

izleyeceğiz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine bugün iki doğrudan satış gerçekleştirecek.  

▪ Saat 17:30’da Hazine Haziran Nakit Bütçe verileri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ ALARK – 2Ç21 elektrik üretim verileri 

▪ KAREL – Bedelsiz sermaye artırımı hk. 

▪ TCELL - Boyut Grup Enerji hisselerinin Turkcell Enerji tarafından 

satın alınması hk. 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

7 Temmuz  Hazine Haziran Nakit Bütçe verileri 

                    Hazine doğrudan satışları

8 Temmuz  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri  (25 Haz-2 Tem)

                    Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (25 Haz-2 Tem)

9 Temmuz  Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                    TCMB Temmuz Piyasa Katılımcıları Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.383 -%0,7 %0,8

BIST-30 1.488 -%0,9 %0,3

Banka 1.223 -%0,8 %1,9

Sanayi 2.462 -%0,7 %0,9

Hizmet 1.125 %0,0 %0,5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 20,50 20,50 20,50

AOFM 19,00 19,00 19,00

2 yıllık bono faizi 18,41 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 17,69 17,30 18,86

Kur

USD/TL 8,65 -%0,6 -%0,4

EUR/TL 10,26 -%1,0 -%2,5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,45 -%0,8 -%1,4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 159 156 163

Ortalama işlem hacmi * 1,95 1,92 2,08

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 8,6x 6,1x 5,0x

PD/DD 1,17x 0,88x 0,78x

PD/DD (Banka) 0,42x 0,37x 0,33x

FD/Satışlar 1,76x 0,98x 0,83x

FD/FAVÖK 11,3x 5,5x 4,8x

Kar büyümesi -%7,1 %89,1 %24,1

Özsermaye karlılığı %9,5 %14,1 %14,6

Temettü verimi %1,1 %5,0 %5,4

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  

Hazine bugün iki doğrudan satış gerçekleştirecek  

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 3 yıl vadeli altın tahvili ve 3 yıl vadeli altına dayalı kira 

sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek. Hazine Temmuz ayında 54,6 milyar TL’lik iç 

borç servisi karşılığında 6 ihale ve 5 doğrudan satış ile birlikte toplam 52 milyar TL’lik iç 

borçlanma öngörüyor. 

Saat 17:30’da Hazine Haziran Nakit Bütçe verileri açıklanacak 

Hazine Mayıs ayında nakit bütçenin 29 milyar TL, faiz dışı dengenin ise 18 TL açık 

verdiğini açıkladı. Söz konusu veriler bir önceki ayılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında daha 

yüksek bir açık resmini işaret etse de, burada vergi geliri kayması noktasında etkili bir 

faktör olduğunu belirtmek gerekir. Buna göre geçici vergi tahsilatlarından 24 milyar 

TL’lik kısmın bu yıl Mayıs ayı yerine Haziran ayında hesaplara girdiği belirtiliyor. Sonuç 

olarak söz konusu vergi kaymasını sonuçlardan düzelttiğimizde, bir önceki yılın aynı 

ayına göre herhangi bir kötüleşme olmadığı öne çıkıyor. Yine de mevcut verilerle 12 

aylık bütçe açığına bakıldığında 130,9 milyar TL’ye (GSYİH’nin %2,5’u) yükseldiği 

izleniyor. 

• Haziran nakit bütçe verileri 16 Temmuz’da açıklanacak olan Haziran Merkezi 

Yönetim Bütçe verileri için öncü niteliğinde. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Alarko Holding - Toplam elektrik üretimi 2Ç21’de geçen sene aynı dönemine göre %5 

oranında azaldı. Bu azalışta Karakuz HES’de yaşanan sınırlı üretim ana etken olmuştur. 

2Ç21’de elektrik piyasasında kuvvetli bir talep görülürken, Türkiye’de toplam dağıtılan 

elektrik geçen senenin aynı dönemine kıyasla %25 oranında artış kaydedildi. Karabiga 

termik santralinde 2Ç21’de yıllık %1’lik artış kaydedildi. Karakuz HES hem 1Ç21’de hem 

de 2Ç21’de sınırlı bir üretim gerçekleşirken, bölgede yaşanan kuraklık ve yağış 

miktarındaki kısıt üretimi sınırlanmıştır. Karakuz HES’in elektrik üretim miktarı yıllık 

bazda %84 geriledi. Gönen HES’te elektrik üretimi kuvvetli bir şekilde devam etmiş ve 

bu dönemde 15,891 MWh elektrik üretilmiştir. Geçmiş yıl aynı dönemde kuraklık 

nedeniyle yaşanan zayıf baz, artışta belirleyici oldu. Güneş enerjisi santralinde üretilen 

elektrik 2Ç21’de geçen sene aynı döneme kıyasla %2 oranında azaldı. 2Ç21’de ortalama 

elektrik fiyatı MWh başına 358 TL olarak gerçekleşirken, geçen senenin aynı dönemine 

göre %59’luk artış kaydetmiştir. Dolar bazında ortalama elektrik fiyatları 2Ç21’de 42.8 

USD/MWh olarak gerçekleşirken, bu fiyatlar geçen sene aynı döneme göre çeyrek 

bazında %30’luk artışa işaret etmektedir. 

Karel Elektronik – Yönetim Kurulu 58.320.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 

2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 

242,93553 oranında ve bedelsiz olarak artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına 

karar verdi. 

Turkcell - Şirketin %100 iştiraki olan Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret 

A.Ş. ("Turkcell Enerji") tarafından, Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. ("Boyut Grup Enerji") hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin olarak 

Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işlemin bedeli 29,6 milyon ABD 

dolarıdır. Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler ve ön şartların 

tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek olup, Boyut Grup Enerji'nin net borçları 

sonrasında Şirketimizden nakit çıkış 11,5 milyon ABD doları olarak gerçekleşecektir. Bu 

tutarın 500 bin ABD doları olan bölümü anlaşma tarihinden 2 yıl sonra gerçekleşecektir. 

Boyut Grup Enerji, 18MW mekanik üretim gücüne sahip olan İzmir Çeşme'de kurulu 

Karadağ Rüzgar Enerji Santralini bünyesinde bulundurmaktadır. 2016 yılında devreye 

alınan santralin lisans süresi 2057'de sona erecektir. Santralin 2026 sonuna kadar devlet 

alım garantisi mevcut olup, 2021-2026 yılları arasında beklenen yıllık geliri yaklaşık 5 

milyon ABD dolarıdır. Turkcell Enerji, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye'de bireysel ve 

kurumsal serbest tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet vermektedir. 

Turkcell Enerji bünyesinde yapılacak bu satın alma ile, enerji tüketimini kendi kendine 

ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak, odağına aldığı sürdürülebilirlik inisiyatifinin 

güçlendirilmesi amaçlanmıştır.  
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Piyasalarda azalan risk iştahı ile birlikte dün yeniden 92,50 üzerine çıkan dolar endeksi, 

92,66 seviyesine kadar tırmanması sonrasında 92,54 seviyesinden yükselişle kapandı. 

GoÜ para birimlerinde dün satıcılı bir seyir izlenirken, TL’nin dolar karşısında %0,21’lik 

görece sınırlı bir değer kaybı yaşadığı gelişen ülke para birimleri arasında daha iyi bir 

konumda yer aldığı görüldü. Gün içerisinde 8,7044 seviyesine kadar yükselen USDTRY 

ise günü 8,6920 seviyesinden hafif bir yükselişle tamamladı.  Türkiye 5 yıllık CDS primi 

390,95 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %17,69 oldu. 

Bu sabah saatlerinde dolar endeksi 92,50 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ederken, 

ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,3620 seviyesinde bulunuyor. Gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde karışık bir seyir ön plana çıkarken, TL’nin dolar karşısında %0,07’lik 

yükselişle yatay bir seyir izlediği takip ediliyor. USDTRY paritesi ise bu 8,6840 

seviyesinden işlem görmekte. Teknik göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 

USDTRY paritesinin kısa vadede 8,50 – 8,80 bandında işlem görebileceğine ilişkin 

beklentimizi koruyoruz. 8,50 psikolojik bir destek olmasının yanı sıra, 50 günlük 

hareketli ortalamaya denk gelmesinden ötürü de aşağı yönlü hareketleri 

sınırlayabilecek bir bölge olarak ön plana çıkıyor. Teknik göstergeler 8,50 seviyesinin 

güçlü bir destek konumunda olduğuna ve kurun ve seviye altına inmekte 

zorlanabileceğine işaret ederken, 8,80 seviyesi üzerine çıkılması durumunda ise TL’de 

satış baskının hız kazanabileceğinin sinyalini veriyor.  8,80 seviyesinin aşılması 

durumunda 8,85 ve 8,90 seviyeleri izlenecek.  

Bugün yurt içinde Hazine’nin gerçekleştireceği doğrudan satışlar ve Hazine Haziran 

Nakit Bütçe verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya Mayıs Ayı Sanayi Üretimi 

verileri, Avrupa Komisyonu Ekonomik Tahminleri, ABD Mayıs Ayı JOLTS Açık İş Sayısı, 

FOMC Toplantı Tutanakları ve Atlanta Fed Başkanı Bostic’in konuşması takip edilecek. 

USD/TRY 
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EUR/USD 

EURUSD paritesindeki yükselişlerin satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam ettiği ve 

paritenin genel düşüş eğilimini koruduğunu görmekteyiz. Öyle ki dün sabah saatlerinde 

dolar endeksindeki görece zayıf seyrin de etkisi ile birlikte 1,1896 seviyesine kadar 

yükselen parite, gün içerisinde yönünü aşağı çevirerek kazançlarının tamamını sildi. 

Piyasalarda azalan risk iştahı paralelinde dün yeniden yükselişe geçen dolar endeksi 

akşam saatlerinde doğru 92,66 seviyesine ulaşırken, sabah saatlerindeki yükselişinin 

ardından satış baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi 1,1807 seviyesine kadar 

inmesinin ardından günü 1,1823 seviyesinden düşüşle tamamladı.   

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1826 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin ise 92,52 seviyesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Yukarıda da ifade 

ettiğimiz üzere EURUSD paritesindeki genel düşüş eğiliminin korunduğunu ve teknik 

göstergelerin önümüzdeki döneme ilişkin aşağı yönlü sinyaller üretmeye devam ettiğini 

gözlemliyoruz. Dolayısı ile paritedeki, yukarı yönlü hareketler karşısında temkinli 

olmaya devam ediyoruz. Trend ve momentum göstergelerinin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda EURUSD paritesinin kısa vadede 1,18 – 1,20 bandında hareket 

edebileceği görüşündeyiz. Bu noktada, 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 

1,20 seviyesinin yukarı yönlü hareketlerde güçlü bir direnç konumunda olduğunu 

belirtmemizde fayda var. Bu seviyenin aşılması durumunda paritede yeniden yukarı 

yönlü hareketlerin ön plana çıkması beklenebilir. Diğer yandan satış baskılarının hız 

kazanması ve paritenin 1,18 desteğini aşağı yönlü kırması durumunda ise 1,1755 ve 

1,17 destek seviyeleri izlenecek. 

Bugün yurt dışında Almanya Mayıs Ayı Sanayi Üretimi verileri, Avrupa Komisyonu 

Ekonomik Tahminleri, ABD Mayıs Ayı JOLTS Açık İş Sayısı, FOMC Toplantı Tutanakları ve 

Atlanta Fed Başkanı Bostic’in konuşması takip edilecek. 

EUR/USD  
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XAU/USD 

ABD 10 yıllıklarındaki gerileme ve piyasalarda bozulan risk iştahı paralelinde ons altının 

dün Haziran ortasından bu yana ilk defa 1800$ seviyesini aştığı takip edildi. 1800$’ın 

aşılması durumunda 1815$ ve 1830$ seviyelerini izleyeceğimizi belirtmiştik. Dün 1815$ 

seviyesini test eden ons altının bu bölgeden dirençle karşılaştığını ve akşam saatlerinde 

doğru 1800$ seviyesi altına geri çekilerek kazançlarının bir kısmını sildiğini gördük. Bu 

çerçevede ons altın günü 1797,20$ seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı ve 

1800$ üzerinde günlük bir kapanış gerçekleştiremedi.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1798,25$ seviyesinden işlem görüyor. Ons 

altında 1800$ seviyesini yakından izlemeye devam edeceğiz, zira teknik göstergeler 

1800$ seviyesi aşılmadıkça yükselişlerin sınırlı kalabileceğini, ancak bu seviyenin 

aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin güçlenebileceğini işaret ediyor. 1800$ 

seviyesinin teknik olarak kırılmış sayılabilmesi için altının bu seviye üzerinde bir günlük 

kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini ifade edelim. Bu sabah saatleri itibariyle 1800$ 

seviyesine oldukça yakın hareket etmekte olan ons altının yeniden bu seviyeyi aşması 

durumunda tekrardan 1815$ ve 1830$ dirençleri ön plana çıkacak. Ancak 1800$ 

üzerinde bir günlük kapanış göremememiz durumunda yükselişlerin sınırlı kalmaya 

devam etmesi beklenebilir. Böyle bir durumda 1800$ üzerinin satış fırsatı vermesi ve 

Haziran ayının ortasından bu yana etkili olan 1750$ – 1800$ bant hareketinin devamı 

beklenebilir. Burada ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki hareketin ons altındaki seyir 

açısından belirleyici nitelikte olmaya devam ettiğini ve dolar endeksindeki görünümün 

de aynı şekilde yakından izleneceğini belirtmek gerekir.  

Bugün yurt dışında Almanya Mayıs Ayı Sanayi Üretimi verileri, Avrupa Komisyonu 

Ekonomik Tahminleri, ABD Mayıs Ayı JOLTS Açık İş Sayısı, FOMC Toplantı Tutanakları ve 

Atlanta Fed Başkanı Bostic’in konuşması takip edilecek. 

XAU/USD  
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XAG/USD 

Dün, beklentimize paralel olarak 100 günlük hareketli ortalamasını kırmayı yeniden 

deneyen gümüşün bir kez daha bu girişiminde başarısız olduğunu takip ettik. Gün 

içerisinde 26,77$ seviyesine kadar tırmanarak 17 Haziran’dan bu yana en yüksek 

seviyesini test eden gümüş, akşam saatlerinde doğru yönünü aşağı çevirerek yeniden 

100 günlük ortalaması altına dönüş yaptı. 26,77$ seviyesine çıkmasının ardından 

yönünü aşağı çeviren ve akşam saatlerinde 26,01$ seviyesine kadar inene gümüş, günü 

26,13$ seviyesinden düşüşle tamamladı.  

Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 26,18$ seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda gümüşte Haziran ayı ortasından bu 

yana devam eden 100 günlük ortalama ve 200 günlük ortalama arasındaki hareketin 

devamı beklenebilir. 200 günlük hareketli ortalama bugün itibariyle 25,65$ seviyesine, 

100 günlük ortalama ise 26,50$ seviyesine denk geliyor. Dolayısı ile gümüş fiyatlarında 

kısa vade için 25,65$ – 26,50$ bandı ön plana çıkıyor. Bu iki ortalamadan birinin 

kırılabilmesi için gümüş fiyatlarının bu çizgilerden birinin üzerinde bir günlük kapanış 

gerçekleştirmesi gerekiyor. Gümüşün 26,50$ seviyesine denk gelen 100 günlük 

ortalaması üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirmesi ve ortalamayı yukarı yönlü 

kırması durumunda yukarıda 26,90$ ve 27,15$ dirençleri ön plana çıkacak. 25,65$ 

seviyesine denk gelen 200 günlük ortalamanın altına inilmesi durumunda ise 25,50$, 

25,25$ ve 25$ destekleri izlenecek.   

Bugün yurt dışında Almanya Mayıs Ayı Sanayi Üretimi verileri, Avrupa Komisyonu 

Ekonomik Tahminleri, ABD Mayıs Ayı JOLTS Açık İş Sayısı, FOMC Toplantı Tutanakları ve 

Atlanta Fed Başkanı Bostic’in konuşması takip edilecek. 

XAG/USD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4.344 -%0,2 %1,2 %2,8 %14,2 %15,6

DAX 15.511 -%1,0 -%1,1 -%1,1 %11,0 %13,1

FTSE 7.101 -%0,9 %0,2 %0,3 %3,6 %9,9

Nikkei 28.643 -%0,9 -%1,4 -%2,2 %3,2 %3,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.383 -%0,7 %0,8 -%4,5 -%9,2 -%6,4

Çin 3.530 %0,4 -%1,3 -%1,5 -%0,9 %2,1

Hindistan 52.861 %0,1 %0,8 %1,1 %10,0 %10,8

Endonezya 6.047 -%0,1 %0,9 -%0,5 -%1,8 %1,0

Rusya 3.884 %0,0 %2,5 %1,6 %15,2 %18,1

Brezilya 125.095 -%1,4 -%1,8 -%4,3 %2,2 %5,1

Meksika 50.049 -%1,0 -%0,6 -%2,7 %8,4 %13,6

Güney Afrika 65.850 -%0,5 -%1,1 -%2,6 %4,5 %10,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 a.d. %2,6 %0,1 -%34,4 -%27,7

EM VIX 20 a.d. %9,4 %5,2 -%26,6 -%18,2

MOVE 52 -%8,9 -%5,7 -%5,1 a.d. %7,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,6893 %0,2 -%0,6 %0,2 %18,9 %16,8

Brezilya 5,1994 %2,0 %4,9 %3,0 -%1,9 %0,0

Güney Afrika 14,381 %0,8 %0,2 %7,1 -%4,6 -%2,1

Çin 6,4791 %0,2 %0,2 %1,3 %0,3 -%0,7

Hindistan 74,55 %0,3 %0,4 %2,1 %2,0 %2,0

Endonezya 14470 %0,0 -%0,1 %1,2 %4,1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,7 0,0 0,4 -1,2 4,5 4,8

Brezilya %9,4 0,1 a.d. 0,4 2,2 a.d.

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

Endonezya %6,6 0,0 0,0 0,1 0,6 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,4 a.d. 0,11 -0,15 0,81 0,95

Brezilya %3,8 a.d. 0,09 0,11 0,41 0,58

Güney Afrika %4,0 -0,02 0,01 -0,03 -0,40 a.d.

Endonezya %2,1 a.d. 0,00 -0,16 0,09 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 74,53 -%3,4 -%0,3 %3,7 %37,3 %43,9

Ham Petrol - WTI USD/varil 73,37 a.d. %0,5 %5,4 %44,9 %51,2

Altın - USD / oz 1794,2 a.d. %1,7 -%5,1 -%6,0 -%5,3

Gümüş - USD / t oz. 26,154 a.d. %1,1 -%6,2 -%3,3 -%1,0

Commodity Bureau Index 552,21 a.d. -%0,8 %0,2 %23,3 %24,4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Temmuz 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Temmuz 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   10 

 

 

 

  

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

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

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
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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. 

 


