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Piyasa Yorumu 

Dün hafif alıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi, öğleden sonra 

AMB’nin AB Bölgesi için büyüme tahminini %1,7’den %1,1’e revize 

etmesiyle birlikte küresel büyüme görünümüne yönelik endişeler 

tekrar gündeme geldi ve küresel piyasalardaki satışlarla birlikte BİST-

100 endeksi günü %1,13 değer kaybı ile 102.283 seviyesinden 

kapattı. Satışlar ağırlıklı olarak banka ve sanayi endekslerinde 

gerçekleşti. 

Bugüne baktığımızda, yurtiçinde önemli bir veri açıklaması 

bulunmazken, yurtdışında ise ABD’de açıklanacak olan Şubat ayı 

tarım dışı istihdam verileri ile ortalama saatlik kazançlar takip 

edilecek. Küresel büyümeye yönelik endişelerin devam ettiğini ve 

buna bağlı olarak Asya piyasalarında, özellikle Çin piyasasında sert 

satışların olduğunu görüyoruz. Küresel risk iştahındaki bozulmayla 

birlikte, dolar endeksi 97,5’e yükselirken, GOÜ para birimlerinde 

yatay seyir olduğunu ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %2,63’e 

gerilediğini görüyoruz. Küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı 

olarak, Borsa İstanbul’da satıcılı bir başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak baktığımızda, 103.000 destek seviyesi kırıldı 

dünkü düşüşün boyutu %1 gibi olsa bile düşük volatilite sonrasında 

aşağı yönlü bandın kırılması kısa vadede yükseliş denemelerinin 

sonuna geldiğimizi gösteriyor. Şubat ve Mart ilk haftası 

104.000/105.000 aralığında önemli bir direnç bölgesi oluştu. Mart’ın 

geri kalanında ise 101.000/101.500 üzerinde bir destek bölgesi 

oluşturmaya çalışacağız. 103.000/105.000 bandının yerini 

101.000/103.000 almasını bekliyoruz. Yeni bant içerisinde yatay 

seyrin devamını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Haftalık yabancı net portföy hareketleri (22 Şubat - 1 Mart). 

▪ Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki artış sürüyor. 

▪ Hazine Şubat ayı nakit bütçesini açıkladı. 

Şirket Haberleri 

▪ AGHOL, HURGZ, MPARK – 4Ç18 sonuçlarını açıkladı. 

▪ ADANA, AGHOL, MRDIN, UNYEC temettü kararı 

▪ Mardin Çimento Omsan Lojistik’teki %20 payını 108 milyon 

TL’ye satacak. 

▪ Petkim - Rafineri Holding A.Ş. Hisse Alımı Sözleşmesi 3. Taksit 

Ödemesi hk. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Mart      4Ç18 GSYİH Büyüme Oranı

14 Mart      Ocak Sanayi Üretimi

                   Haftalık Para & Banka İstatistikleri (1 - 8 Mart)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (1 - 8 Mart)

15 Mart      Aralık İşgücü İstatistikleri

                   Ocak Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 102,283 -%1.1 -%2.1

BIST-30 127,953 -%1.1 -%2.6

Banka 135,137 -%1.4 -%2.1

Sanayi 121,529 -%1.4 -%1.4

Hizmet 74,412 -%0.2 -%1.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 18.80 18.68 18.40

10 yıllık bono faizi 15.43 15.40 14.62

Kur

USD/TL 5.43 %2.1 %3.6

EUR/TL 6.14 %1.4 %3.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.79 %1.8 %3.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 159 166 165

Ortalama işlem hacmi * 1.60 1.60 1.55

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.1x 7.0x

PD/DD 1.36x 1.04x 0.95x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.60x 0.55x

FD/Satışlar 1.43x 1.10x 0.99x

FD/FAVÖK 7.9x 6.2x 5.8x

Kar büyümesi %49.2 %15.2 %1.2

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.4 %12.8

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 

Haftalık yabancı net portföy hareketleri (22 Şubat - 1 Mart) 

Hisse senedi piyasasında 22 Şubat – 1 Mart haftasında 198,7 milyon dolar kadar net 

yabancı girişi yaşandı. 

• Yılbaşından beri bakıldığında net giriş 1,4 milyar doklar olarak gerçekleşti -- 

Geçen yılın aynı döneminde ise ufak çaplı bir çıkış gerçekleşmişti. 

• Yılbaşından beri hisse senedi piyasasındaki net yabancı girişin önemli bir 

bölümü Ocak ayında gerçekleşti. Şubat ayına bakıldığında kümülatifte sadece 

59 milyon dolarlık bir giriş olduğu görülüyor.  

Tahvil piyasası tarafında ise yabancı yatırımcının ilgisinin zayıf olmaya devam ettiği 

görülüyor. 

• Söz konusu hafta içerisinde repo işlemleri hariç tahvil piyasasından net 

yabancı çıkışı 53,8 milyon dolar oldu. 

• Böylece yılbaşından beri net çıkış 717 milyon dolar’a ulaştı. 

• Yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı ise %14,5’a geriledi. 

(Yılbaşında %15,3 idi)    

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki artış sürüyor 

22 Şubat – 1 Mart haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında hafif çaplı (0,8 milyar 

dolar) artış yaşandı.  

• Söz konusu hafta içerisindeki artışın hem bireyler hem de kurumlar tarafında 

gerçekleştiği görülüyor. 

• Bireyler Ağustos ayından beri döviz pozisyonlarını artırmaya devam ediyor.  

Hazine Şubat ayı nakit bütçesini açıkladı 

Hazine nakit bütçesi Şubat ayında 25,9 milyar TL bütçe açığı verirken, bir önceki yılın 

aynı ayındaki 11,5 milyar TL’lik açığa göre önemli bir kötüleşme kaydetti. Faiz dışı 

denge aynı ayda 11 milyar TL açık verirken, geçen sene Şubat ayında açık 4,8 milyar 

TL olarak gerçekleşmişti. Gelirlerdeki %14 artışın yanında, giderler tarafında %24 

oranında artış yaşanması açığın yükselmesine neden oldu. Giderlerdeki artışın bir 

kısmı önemli bir yükseliş kaydeden faiz ödemelerinden kaynaklanırken (6,8 milyar 

TL’den 14,8 milyar TL’ye), faiz dışı harcamalardaki %24 oranında artışta dikkat çekici 

bir unsur oldu.  

• Hazine’nin nakit bütçe verileri gelecek hafta Cuma günü açıklanacak Şubat 

ayı merkezi bütçe verileri öncesinde gösterge niteliği taşıyor.  
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Şirket Haberleri 

Adana Çimento yönetim kurulu hisse başına A grubu hissesi için 1,465 TL, B grubu 

hissesi için 1,041 TL ve C grubu hissesi için 0.1447 TL  brüt nakit temettünün dağıtımı 

hususunda teklifte bulunacak. Temettü verimleri sırasıyla ADANA- %21; ADBGR %21 ve 

ADNAC %10’dur. Şirket en geç 15 Aralık 2019’a kadar tek seferde temettü dağıtmayı 

planlamaktadır. 

Anadolu Grubu 4Ç18’de 283 milyon TL net kar açıkladı. 4Ç17’de şirket 362 milyon TL net 

zarar açıklamıştı. Şirket proforma bazda (2017 rakamlarına ABI Rusya ve Ukrayan dahil 

edilerek) %24 ciro büyümesi gerçekleştirdi ve net satışları 5.843 milyon TL’ye yükseldi. 

Bira ve gazlı içecek kategorilerinde yüksek ciro büyümesi elde edilirken otomotiv bölümü 

sadece %2 yıllık ciro büyümesi gösterdi. Konsolide FAVÖK %6 artışla 689 milyon TL2’ye 

ulaştı. Otomotiv segmentinde 300 baz puan marj iyileşmesi gazlı içecekteki marj 

daralmasını dengeledi. Migros tam konsolidasyonla konsolide edilseydi FAVÖK’teki 

büyüme %21 yıllık olarak gerçekleşecekti. Bilindiği üzere Migros özkaynak yöntemiyle 

konsolide edilirken Haziran 2019’a kadar tam konsolidasyona tabi olacaktır. Ayrıca 

Migros ve Anadolu Efes’te 4Ç18’de görülen kur farkı gelirleri Anadolu Grubu’nun da kur 

farkı geliri elde etmesine ve net karında iyileşmeye neden oldu. Anadolu Grubu’nun net 

borcu çeyreksel bazda %14, 10 milyar TL seviyesinde gerilerken, net borç/FAVÖK rasyosu 

2.8 seviyesinde gerçekleşti. Anadolu Grubu’nun yönetim kurulu hisse başına 

0,1026549 TL brüt nakit temettünün dağıtımı hususunda teklifte bulunacak, 

temettü verimi %0,8’dir. 

Hürriyet Gazetecilik - 4Ç18 sonuçlarını 48.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen 

yılın aynı döneminde, 3,2 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 103 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 geriledi. Şirket, negatif 4Ç18 

27 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 11 milyon TL idi. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3458 baz puan azalarak -%26.2 

oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2409 baz puanazaldı ve 

%14.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 940 baz puan 

arttı ve %44.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %13 azaldı. Genel 

yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %7 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu 30 milyon TL 

olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 23 milyon TL olarak 

kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 181 milyon TL (4Ç17: 107 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %42.8 (4Ç17: %22.0) olarak 

kaydedildi.  

Mardin Çimento yönetim kurulu hisse başına 0,4963146 TL brüt nakit temettünün 

dağıtımı hususunda teklifte bulunacak, temettü verimi %14’tür. Şirket en geç 15 Aralık 

2019’a kadar tek seferde temettü dağıtmayı planlamaktadır. Ayrıca Mardin Çimento, 

Omsan Lojistik’teki %20 payı 107,7 milyon TL’ye OYAK Grubu’na satma kararı almıştır. 

Satış bedeli Mardin Çimento’nun piyasa değerinin %28’ine denk gelmektedir.  

Medical Park - 4Ç18 sonuçlarını 30.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 55 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 55 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 880 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 yükseldi. Yurtiçi hastalardan elde edilen 

gelirler %14 artarken, yurtdışından gelen hastalardaki gelirler %86 artış kaydetti ve diğer 

gelirler ise %78 artış kaydetti. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 856 

milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç18'de 107 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 
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rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK 

rakamı piyasa beklentisi olan 131 milyon TL'nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 99 baz puan azalarak %12.2 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 205 baz puan azaldı ve %15.7 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 194 baz puan azaldı ve 

%9.3 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu 1,243 milyar TL olarak kaydedildi. Net borcun 

521 milyon TL’lik kısmı Türk lirası cinsinden, 437 milyon TL kısmı USD ve Avro cinsinden 

ve 285 milyon TL kısmı ise USD ve Avro cinsinden olup, bu bölümün %36’sı 24 ay 

boyunca hedge edilmiştir. 

Petkim - Şirketten gelen açıklamada, Petkim’in ana ortağı olan SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. 

(STEAŞ) arasında yapılan görüşmeler neticesinde STEAŞ'tan Rafineri Holding A.Ş.'nin 

(Rafineri Holding) %30 payının 720 milyon USD karşılığında alınması yönünde bir hisse 

satış ve devir sözleşmesi (Sözleşme) imzalandığı 09.01.2018 tarihinde kamuya 

açıklanmıştı.  Sözleşmeyle, Petkim STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %18 pay sahibi 

olacaktır. Sözleşme uyarınca, Rafineri Holding'in %30'luk hissesinin devir bedeli olan 720 

milyon USD'nin ödemesinin üç eşit taksitte yapılması öngörülmüştür. İlk ödeme 

09.01.2018 tarihinde ikinci ödeme 27.09.2018 tarihinde yapılmıştır. Son ödeme ise 

hisselerin devri ile birlikte Kapanış Tarihi olarak tanımlanan bir tarihte yapılacak olup, 

sözleşme ile Kapanış tarihinin en geç 31.03.2019 olması belirlenmişti. Şirketin nakit 

pozisyonunun daha da güçlendirilmesi amacıyla, STEAŞ ile yapılan görüşmeler 

neticesinde, Kapanış ve dolayısıyla 3. taksit ödemesi için belirlenen tarihin en geç 

30.06.2020 olarak belirlenmesini teminen Sözleşme'nin tadil edilmesi yönünde 

mutabakata varılmış ve Sözleşme bu doğrultuda tadil edilmiştir. 

Ünye Çimento yönetim kurulu hisse başına 0,09823 TL brüt nakit temettünün dağıtımı 

hususunda teklifte bulunacak, temettü verimi %2,9’dur. Şirket en geç 15 Aralık 2019’a 

kadar tek seferde temettü dağıtmayı planlamaktadır. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda hem 2019 yılı 

faiz artırımlarına hem de TLTRO uygulamalarına yönelik sözlü yönlendirmesinde 

değişikliğe gitti (dün paylaştığımız analizimizde altını çizdiğimiz iki önemli konu).  

ECB dünkü toplantısında 2019 yılı içerisinde herhangi bir faiz artırımının 

öngörülmediğini belirtirken, Euro Bölgesi'nde bankalara uzun vadeli finansman 

sağlaması amacıyla 2 yıl sürecek olan bir TLTRO (TLTRO 3) programı açıkladı. Eylül 

2019’da başlayacak söz konusu program Mart 2021’de sona erecek. Bunların yanı sıra 

ECB, büyüme ve enflasyon tahminlerini de aşağı çekti. Toplantı kararı ile birlikte, 

ECB’nin tonunu olabilecek en güvercin noktaya indirdiğini görüyoruz. Yapılan 

açıklamaların ardından euro sert bir şekilde değer kaybederken, EURUSD paritesi ise 

1,12 seviyesi altına inerek Haziran 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. 

Dolar endeksi ise, euroda görülen sert düşüş hareketi ile birlikte 97,70 seviyesi 

üzerine çıkarak Ocak ortasından bu yana en yüksek seviyesini test etti. USDTRY 

paritesi ise dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte 5,48 seviyesi üzerine yükseldi.Kur 

bu sabah saatleri itibariyle 5,47 seviyesi civarında seyrediyor. Dolar endeksindeki 

yükselişin yanı sıra, carry trade üzerine kurulu TL pozisyonlarında görülen azalma da 

TL üzerinde baskı yaratan unsurlar arasında yer alıyor. 4-haftalık kümülatif verilere 

baktığımızda, carry pozisyonlarının 8 Şubat – 1 Mart arasında 101,1 milyar dolardan 

3,5 milyar dolara gerilemiş olduğu görülüyor.  Bu noktada kurun bugün içerisinde 

5,44 – 5,50 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. Kurdaki görünüm 

açısından öğle saatlerinde ABD’den gelecek olan istihdam ve ücret artışları verileri 

önemli olacak.  

USD/TL  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Mart 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası hem 2019 yılı faiz artırımlarına hem de TLTRO uygulamalarına 

yönelik sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitti (dün paylaştığımız analizimizde altını 

çizdiğimiz iki önemli konu).  ECB, Eylül 2019’da başlayacak olan bir TLTRO programı 

açıkladı ve söz konusu programın Mart 2021’de sona ereceğini belirtti. ECB ayrıca, faiz 

oranlarının 2019 sonuna kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini ifade etti. 

Bunların yanı sıra ECB, büyüme ve enflasyon tahminlerini de aşağı çekti. Toplantı kararı 

ile birlikte, ECB’nin tonunu olabilecek en güvercin noktaya indirdiğini görüyoruz. Yapılan 

açıklamaların ardından euro sert bir şekilde değer kaybederken, EURUSD paritesi ise 1,12 

seviyesi altına inerek Haziran 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Parite bu 

sabah saatleri itibariyle 1,12 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izlemekte. Bu noktada 

EURUSD paritesinin, dün yaşadığı sert satış baskısının ardından bugün içerisinde 1,1180 – 

1,1215 seviyeleri arasında görece yatay bir seyir izlemesini beklemekteyiz. Ancak 

önümüzdeki dönemde paritenin 1,12 seviyesi altına yerleşerek düşüşünü sürdürmesini 

bekliyoruz. Bugün içerisinde Almanya’dan gelecek olan Fabrika Siparişleri ve ABD’den 

gelecek olan istihdam ve ücret artışları verileri yakından izlenecek.   

 

 

 

 

EUR/USD  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Mart 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

XAUUSD 

Avrupa Merkez Bankası hem 2019 yılı faiz artırımlarına hem de TLTRO uygulamalarına 

yönelik sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitti (dün paylaştığımız analizimizde altını 

çizdiğimiz iki önemli konu).  ECB, Eylül 2019’da başlayacak olan bir TLTRO programı 

açıkladı ve söz konusu programın Mart 2021’de sona ereceğini belirtti. ECB ayrıca, faiz 

oranlarının 2019 sonuna kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini ifade etti. 

Bunların yanı sıra ECB, büyüme ve enflasyon tahminlerini de aşağı çekti. Toplantı kararı 

ile birlikte, ECB’nin tonunu olabilecek en güvercin noktaya indirdiğini görüyoruz. Yapılan 

açıklamaların ardından euro sert bir şekilde değer kaybederken, dolar endeksi ise, 

euroda görülen sert düşüş hareketi ile birlikte 97,70 seviyesi üzerine çıkarak Ocak 

ortasından bu yana en yüksek seviyesini test etti. Ancak dolardaki yükselişe rağmen, 

ECB’nin açıkladığı teşvik paketi ile birlikte küresel büyümeye yönelik artan endişeler 

piyasalardaki güvenli liman talebinin artmasını ve altının değer kazanmasını sağladı. Dün 

sabahki bültenimizde de, altında günlük grafikte oluşan doji formasyonu ile birlikte 

düşüş hareketinin durulmasını ve altının yönünü yeniden yukarı çevirmesini beklediğimizi 

ifade etmiştik. Ons altın fiyatları bu sabah saatleri itibarıyla 1290 seviyesi üzerinde 

hareket ediyor. Altın fiyatlarının 1300 seviyesi altında kalıcı olmasını beklememekle 

birlikte, önümüzdeki dönemde yeniden bu seviye üzerine yükselmesini ve 1300 – 1320 

bandını hedef haline getirmesini bekliyoruz.   
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,749 -%0.8 -%1.3 %1.5 -%4.3 %9.7

DAX 11,518 -%0.6 %0.0 %5.6 -%3.7 %9.1

FTSE 7,158 -%0.5 %1.2 %1.2 -%1.7 %6.4

Nikkei 21,456 -%2.0 -%2.7 %3.4 -%5.8 %5.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102,283 -%1.1 -%2.1 -%0.2 %9.7 %12.1

Çin 3,106 -%2.9 %0.7 %15.2 %11.6 %20.9

Hindistan 36,725 -%0.1 %2.2 %0.3 -%4.5 %1.7

Endonezya 6,458 -%0.8 -%0.6 -%2.0 %9.5 %3.4

Rusya 2,477 -%0.7 -%0.3 -%1.0 %6.7 %4.5

Brezilya 94,340 %0.1 -%3.3 -%1.1 %23.5 %7.3

Meksika 41,642 -%0.6 -%2.8 -%3.6 -%15.0 %0.0

Güney Afrika 55,858 -%0.4 -%0.3 %4.9 -%2.1 %5.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 %5.4 %12.2 %1.3 %11.5 -%34.7

EM VIX 20 %8.0 %4.8 %1.0 -%12.2 -%21.5

MOVE 46 %0.4 -%2.9 -%6.4 -%7.3 -%31.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.4702 %0.8 %2.5 %3.9 -%14.6 %3.4

Brezilya 3.8759 %1.0 %3.2 %4.3 a.d. %0.0

Güney Afrika 14.5036 %1.7 %3.0 %6.4 -%4.8 %1.1

Çin 6.715 %0.1 %0.3 a.d. -%1.9 a.d.

Hindistan 70.005 -%0.4 -%1.0 -%2.0 -%2.4 %0.3

Endonezya 14144 %0.1 %0.8 %1.6 -%5.0 -%1.7

CDS *

Türkiye 328.0 10.8 11.5 -3.3 -146.7 -191.0

Brezilya 164.6 1.1 8.1 -12.4 -69.8 -55.5

Güney Afrika 184.3 4.5 3.6 -3.6 -15.9 -78.4

Endonezya 98.3 1.9 -7.5 -8.6 0.6 -48.6

Rusya 127.3 1.2 -3.2 -6.5 -23.3 -45.4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15.4 0.0 0.5 0.8 -4.1 -1.0

Brezilya %9.0 0.0 0.0 0.1 a.d. a.d.

Hindistan %7.4 0.0 0.0 0.1 -0.6 0.0

Endonezya %7.9 0.0 0.1 0.1 -0.7 -0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.1 0.05 0.21 0.24 -1.27 a.d.

Brezilya %5.4 -0.01 0.03 -0.15 -0.72 0.20

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.02

Endonezya %4.2 0.00 0.03 0.10 -0.37 -0.33

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66.3 %0.5 %0.4 %7.6 -%13.7 %23.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 56.66 %0.8 -%1.0 %7.6 -%16.4 %24.8

Altın - USD / oz 1286.1 -%0.1 -%2.3 -%1.8 %7.6 %0.4

Gümüş - USD / t oz. 14.96 -%0.3 -%3.7 -%4.8 %6.3 -%3.7

Commodity Bureau Index 413.56 %0.1 %0.2 %0.0 %0.4 %1.1

* 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. 

 

 

 

 


