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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu   

Küresel çapta zayıflayan risk iştahı piyasalarda etkili olmaya devam 

ediyor. Dün ABD ve Avrupa borsaları günü düşüşle tamamlarken, 

gelişmekte olan ülke piyasalarının da zayıf bir seyir izlediği takip edildi. 

MSCI GOÜ Endeksi 1312,43 seviyesine kadar inerek Mayıs ortasından bu 

yana en düşük seviyesini test etti düşüşünü sekizinci güne taşıdı. BİST-

100 endeksi ise günü %1,3’lük düşüşle 1.373 puandan tamamladı. 

Küresel piyasalarda artan güvenli liman talebi ile birlikte tahvillerdeki 

değer kazanımı sürerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi Şubat ayından bu yana 

ilk defa %1,25 seviyesi altına indi. VIX endeksi %20’nin üzerinde yükseliş 

kaydederek 21 seviyesi üzerine yükselmesi sonrasında 19 seviyesinden 

günü tamamladı. Gelişen ülke para birimlerinde ise dün satış ağırlıklı bir 

seyir olduğu, TL’nin ise dolar karşısında yatay bir seyir izlediği 

gözlemlendi. Bununla birlikte gün içerisinde 8,6735 – 8,7324 bandında 

işlem gören USDTRY paritesi, günü 8,6966 seviyesinden tamamladı.  

Türkiye 5 yıllık CDS primi 394,55 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil 

faizi ise %17,62 oldu. Küresel piyasalardaki mevcut görünüme 

baktığımızda Asya borsalarının ve ABD endeks vadelilerinin bu sabah 

saatlerinde satıcılı bir seyir izlediğini görmekteyiz.   

Bugün yurt içinde Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve TCMB 

Temmuz Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları açıklanacak. Yurt dışında 

ise İngiltere Mayıs Ayı Sanayi Üretimi verileri takip edilecek.  

Dün ABD istihdam verileri kaynaklı olarak küresel olarak satıcılı seyreden 

hisse senedi piyasalarının etkisi ile BIST günü 1.373 puan seviyesinden 

tamamladı. Bugün 200 günlük hareketli ortalamanın tam üzerinde olan 

endeksin bu seviyenin yukarısında kalıp kalamaması önemli olacak. Gün 

içerisinde bu desteğin aşağısı test edilirse 1.367 puan seviyesindeki 2 

Temmuz günü oluşan desteği takip edeceğiz. Gün içi ana destek noktamız 

ise 1.360 puan seviyesi. Olası toparlanma hareketlerinde ilk direnç noktası 

1.380 puan. 1.392 puan ise 7 Temmuz’da oluşan kısa vadeli görünümdeki 

en ana direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri açıklanacak. 

▪ Saat 10:00’da TCMB Temmuz Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları 

açıklanacak. 

▪ 25 Haziran – 2 Temmuz haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri 

ve para & banka istatistikleri açıklandı.  

▪ İSO/Markit İhracat İklim Endeksi Haziran’da 58,5’e yükseldi. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ AKSEN - Mali Santrali Ek Kapasite Hakkında 

▪ ARCLK - Hitachi Home Appliances satın alması tamamlanması 

▪ DARDL – Yeni yatırımlar hk. 

▪ KOZAL – 30 Haziran 2021 itibariyle yapılan sondajlar hk. 

▪ TKFEN – İştirak satış karı revizyonu hk 

▪ TSKB – Sendikasyon kredisi hk. 

▪  

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

9 Temmuz   Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri 

                     TCMB Temmuz Piyasa Katılımcıları Anketi

12 Temmuz Hazine 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi

                     Haziran Konut Satış İstatistikleri

                     Mayıs İşgücü İstatistikleri

13 Temmuz Hazine ihalesi & doğrudan satışı

                     Mayıs Sanayi Üretimi verileri 

14 Temmuz  Hazine doğrudan satışları

                      Mayıs Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 

                      Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.373 -%1,3 %0,0

BIST-30 1.479 -%1,3 %0,0

Banka 1.220 -%1,2 %0,5

Sanayi 2.433 -%1,6 -%0,3

Hizmet 1.119 -%0,9 %0,1

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 17,62 17,53 18,78

Kur

USD/TL 8,69 %0,1 %1,1

EUR/TL 10,27 -%0,2 -%1,8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,48 %0,0 -%0,3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 157 157 166

Ortalama işlem hacmi * 1,85 1,88 2,06

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12,4x 6,1x 4,9x

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

PD/DD (Banka) 0,57x 0,37x 0,33x

FD/Satışlar 1,18x 0,98x 0,83x

FD/FAVÖK 7,8x 5,5x 4,8x

Kar büyümesi -%7,1 %88,9 %23,9

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  

Saat 10:00’da Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri açıklanacak  

Mayıs ayında cari işlemler dengesinin 2,65 milyar dolar açık vermesini bekliyoruz. 

Beklentimiz dahilinde bir gerçekleşme olması durumunda yıllık açık 32,7 milyar dolardan 

31,4 milyar dolar seviyesine gelecek.  

• 2021 yılında özellikle pandeminin etkilerinin kademeli hafiflemesi ve turizm 

gelirlerinin bir miktar arttırması, hane halkı portföy tercihlerinin altın tarafındaki 

ilgisinin göreceli olarak azalması beklentileri çerçevesinde cari işlemler açığının 

GSYİH’ya oranının %2,8’e gerileyebileceğini düşünüyoruz. 

Saat 10:00’da TCMB Temmuz Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları 

açıklanacak  

Haziran ayı anket sonuçlarına göre 2021 yılı TÜFE beklentileri %13,81’den %14,46’ya 

revize edilmişti. 12 ve 24 aylık ileriye yönelik enflasyon tahminleri %11,81 ve %9,99 

seviyelerinden sırasıyla %12,12 ve %10,16 seviyelerine revize edilirken, 5 ve 10 yıllık 

enflasyon tahminleri %7,50 ve %6,47 olarak gerçekleşti. 

• Anket sonuçları aynı zamanda piyasa katılımcılarının politika faizinde belirli 

vadelerdeki bekleyişlerini de veriyor. PPK’nın bir sonraki toplantısı 14 

Temmuz’da gerçekleştirilecek.  

25 Haziran – 2 Temmuz haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri 

ve para & banka istatistikleri açıklandı 

25 Haziran – 2 Temmuz haftasında hisse senedi ve tahvil piyasasında önemli bir yabancı 

hareketliliği yaşanmadı. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 

38,1 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı gerçekleşirken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri 

hariç 13,7 milyon dolarlık sınırlı bir net yabancı girişi görüldü. Yılbaşından bu yana 

bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 1,84 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil 

piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 1,05 milyar dolarlık bir yabancı girişi olduğu 

takip ediliyor.  

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında 2,06 milyar dolarlık bir çıkış, 

tahvil piyasasında ise 1,33 milyar dolar kadarlık bir yabancı girişi göze çarpıyor.     

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 25 Haziran – 2 

Temmuz haftasında %5,3 seviyesinde sabit kaldı.     

25 Haziran – 2 Temmuz haftasında yerleşiklerin DTH’larında 0,15 milyar dolarlık sınırlı 

bir yükseliş görüldü. (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Kurumlar 

DTH’ları 0,21 milyar dolar gerilerken, hane halkı DTH’larında ise 0,37 milyar dolarlık bir 

yükseliş yaşandı.  

• Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,03 milyar dolarlık 

sınırlı bir düşüş kaydedildi. Kurumlar kıymetli maden hesapları ise 0,01 milyar 

dolar, hanehalkı kıymetli maden hesapları 0,02 milyar dolar geriledi.      

• Özetle, söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında 

fiyat etkisinden arındırılmış olarak 0,12 milyar dolarlık hafif bir artış görüldü. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Temmuz 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

İSO/Markit İhracat İklim Endeksi Haziran’da 58,5’e yükseldi  

İSO/Markit İhracat İklim Endeksi Haziran ayında 58,4 seviyesinden 58,5’e seviyesine hafif 

bir yükseliş kaydetti. Veri ile birlikte açıklanan notta ikinci çeyrek sonunda Avrupa 

genelinde ekonomik aktivite güçlü artış sergilediği ve Almanya’nın üretiminde on yılı 

aşkın dönemin en hızlı artışının gerçekleştiği ifade edildi.  

• Euro Bölgesi’nin diğer pazarlarına bakıldığında, İtalya’da son 41 ayın, Fransa’da 

son 11 ayın en yüksek büyüme temposuna ulaşıldığı, İspanya’nın ise Şubat 

2000’den beri en güçlü büyümeyi kaydettiği belirtildi.  

• Birleşik Krallık’ta ekonomik faaliyetlerin genişleme hızının Haziran’da güçlü 

seyrini koruduğu ve Mayıs ayındaki rekor düzeyin çok hafif altında gerçekleştiği 

ifade edilirken, benzer bir tablo ABD için de söz konusu olduğu ve burada da 

büyüme hızının bir önceki ay ulaşılan zirvenin ardından yavaşlamasına rağmen 

yine de anket geçmişinin en yüksek düzeyleri arasında yer aldığı belirtildi.  

• Açıklanan notta Orta Doğu’daki talep eğilimlerinin Haziran’da genel olarak 

olumlu olduğu bilgisine yer verildi. Haziran ayında bazı ülkelerde COVID-19 

vaka sayılarındaki artışın hızlanması sonucu üretim hacimleri olumsuz 

etkilenirken, bu durumun ağırlıklı olarak Türk imalat ihracatının görece küçük 

bölümünü oluşturan pazarlar için geçerli olduğu vurgulandı. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Aksen Enerji – Şirket tarafından yayınlanan 28 Ocak 2021 tarihli Özel Durum 

Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Mali Enerji Santrali'ndeki mevcut 40 MW kurulu 

güce ek olarak devreye alınması planlanan 20 MW kurulu gücün %85'i (17 MW) 

devreye alınmış olup, geri kalan 3 MW kurulu gücün de 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 

devreye alınması beklenmektedir. 

Arçelik -  Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. 'nin Çin'deki iştiraklerinin devrine ilişkin 

tescil işlemlerinin tamamlanmaması sebebiyle bir yeddi emin hesaba aktarılan hisse 

satın alma bedelinin 75,000,000 USD tutarlık kısmı, tamamlanan tescil işlemlerini 

takiben Hitachi Global Life Solutions, Inc.'e aktarılmış ve toplam hisse satın 

alma bedelinin transferi tamamlanmıştır. 

Dardanel – Şirket, Çanakkale boğazında gerçekleştirdiği kara midye yetiştiriciliği 

tesisiyle ilgili planlanan 12 milyon TL harcamanın %70 oranında gerçekleştirilmesi ile 

faaliyete alındığını açıkladı.  

Koza Anadolu Altın – Şirket 1 Ocak 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 19.776 

metre olan sondaj miktarı 01.01.2021 ve 30.06.2021 tarihileri arasında 142.157 metre 

karotlu sondaj olarak gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan sondaj miktarında 2021 yılında 

geçen seneki döneme göre yüzde 619 oranında artış olmuştur. Şirket yerüstü karotlu 

46 adet sondaj makinası ile arama faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

Tekfen Holding - Grubun  Bağlı Ortaklıklarından Tekfen Ventures L.P.'nin Finansal 

Yatırımlar hesabı  altında takip edilen portföy yatırımlarının gerçeğe uygun 

değer hesaplaması sonucunda oluşan değer artışının 2021 yılı 6 Aylık ara dönem net 

karı üzerinde, yapılacak sınırlı denetim öncesi hesaplanan ve kamuya açıklanan yıllık 

beklentilerimiz içerisinde olmayan yaklaşık 150 milyon TL ilave etkisinin olacağı 

beklenmektedir. Önceki beklenti 125 milyon TL etkisi olacağı yönünde idi. 

TSKB - Banka 367 gün vadeli, toplamda 116 milyon Euro ve 55 milyon ABD doları 

tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşmasını, 

uluslararası finansal kurumların katılımıyla imzaladı. 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Piyasalarda zayıf seyretmeye devam eden risk iştahı ile birlikte gelişen ülke kurlarında 

dün satış ağırlıklı bir seyir olduğu takip edilirken, Türk lirasının ise dolar karşısında yatay 

bir seyir izlediği ve gelişen ülke para birimleri arasında ve üst sıralarda gözlemlendi. 

Bununla birlikte gün içerisinde 8,6735 – 8,7324 bandında işlem gören USDTRY paritesi, 

günü 8,6966 seviyesinden tamamladı.  Türkiye 5 yıllık CDS primi 394,55 baz puana 

yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %17,62 oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,6922 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte 

olan ülke para birimlerindeki zayıf seyrin devam ettiğini, ancak TL’nin dolar karşısında 

yatay bir seyir izleyerek (-0.03%) üst sıralarda yer almaya devam ettiğini görmekteyiz. 

Dolar endeksi bu sabah saatlerinde 92,45 seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık 

tahvil faizi ise %1,3370 seviyesinde bulunuyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda USDTRY paritesinin kısa vadede 8,60 – 8,75 seviyeleri arasında işlem 

görebileceği görüşündeyiz. Ancak piyasalarda bir süredir zayıf seyreden risk iştahı ve 

dolar endeksinde varlığını koruyan yukarı yönlü riskler çerçevesinde gelişen ülke para 

birimlerinde görülebilecek olası volatilite artışlarına karşı tetikte olunması gerektiği 

görüşündeyiz.  Dolar endeksindeki yükselişin hız kazanması ve gelişen ülke kurları 

üzerindeki baskının artması durumunda USDTRY’de 8,75 direncini takip edeceğiz. Bu 

seviyenin aşılması durumunda 8,80 direncini izleyeceğiz. 8,60 seviyesi altında ise 8,58, 

8,53 ve 8,50 destekleri yer alıyor.  

Bugün yurt içinde Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve TCMB Temmuz Piyasa 

Katılımcıları Anketi Sonuçları açıklanacak. Yurt dışında ise İngiltere Mayıs Ayı Sanayi 

Üretimi verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dün 92,70 seviyesi üzerinden yönünü aşağı çevirerek Çarşamba günkü kazançlarının bir 

kısmını silen dolar endeksi, 92,24 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 92,36 

seviyesinden düşüşle tamamladı. Dolar endeksindeki geri çekilme hareketi ile birlikte 

yükselişe geçen EURUSD paritesi ise 1,1868 seviyesine kadar tırmanmasının ardından 

günü 1,1848 seviyesinden yükselişle tamamladı.  

Bu sabah saatlerinde 1,1833 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde 

teknik göstergeler düşüş eğiliminin korunduğunu ve paritedeki yükselişlerin sınırlı 

kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Dün 1,1870 direnci altında işlem gören 

paritenin bugün bu direnci aşıp aşamayacağı izlenecek. EURUSD paritesinin 1,1870 

direncini aşamaması ve bu seviye altında işlem görmeye devam etmesi durumunda kısa 

vadede yeniden 1,18 seviyesine doğru bir geri çekilme gerçekleştirmesi beklenebilir. 

1,1870 direncini aşılması durumunda ise 1,19 ve 1,1923 dirençleri ön plana çıkacak.  

Bugün yurt dışında İngiltere Mayıs Ayı Sanayi Üretimi verileri takip edilecek. 
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XAU/USD 

Alternatif getirilerdeki zayıflama dün ons altındaki yukarı yönlü çabaları desteklerken, 

küresel risk iştahındaki bozulmanın yarattığı güvenli liman talebinin de altına gün 

içinde olumlu yansıdığını görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizinin düşüşünü %1,25 seviyesi 

altına taşıması ile birlikte ons altın beklentimize paralel olarak yeniden 1815$ direncini 

test etti ve bu sefer bu direncin üzerine çıkmayı başardı. Ancak akşam saatlerinde 

doğru kazançların silindiği ve fiyatların 1808$ seviyesine denk gelen 200 günlük üssel 

hareketli ortalama üzerinde bir kapanış gerçekleştiremediği takip edildi. Bununla 

birlikte gün içerisinde 1818,33$ seviyesine kadar yükselerek Haziran ortasından bu yana 

en yüksek seviyesini test eden ons altın, akşam saatlerine doğru kazançlarını geri verdi 

ve son 6 günlük yükselişinin ardından günü 1801,12$ seviyesinden sınırlı bir düşüşle 

tamamladı. 

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1801,23$ seviyesinden işlem görüyor. Kısa 

vadede 1808$ seviyesine denk gelen 200 günlük üssel hareketli ortalamayı takip 

etmeye devam ediyoruz. Altındaki yükseliş çabalarının istikrar kazanabilmesi açısından 

bu seviye üzerinde bir günlük kapanışın gerçekleşmesi önem arz ediyor. Fiyatların bu 

ortalamayı günlük kapanış bazında aşmayı başarması durumunda yeniden 1815$ ve 

1830$ dirençlerini takip edeceğiz. Ancak 1808$ seviyesinin üzerinde günlük bir kapanış 

göremememiz durumunda 1800$ seviyesi üzerindeki hareketlerin sınırlı kalması 

beklenebilir.  Yeniden 1800$ seviyesi altına bir gerileme görmemiz durumunda 1788$, 

1775$ ve1767$ desteklerini izleyeceğiz.  

Bugün yurt dışında İngiltere Mayıs Ayı Sanayi Üretimi verileri takip edilecek. 
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XAG/USD 

Gümüş fiyatlarında 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasındaki seyrin devam 

ettiği görülüyor. Dün gün içerisinde 25,81$ – 26,21$ seviyeleri arasında işlem gören 

gümüş, günü 25,92$ seviyesinden düşüşle tamamladı.  

Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 25,85$ seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

göstergeler, gümüş fiyatlarının kısa vadede 100 günlük ortalama ve 200 günlük 

ortalama arasındaki hareketini sürdürebileceğinin sinyalini veriyor. Gümüşte aşağıda 

destek görevi görmekte olan 200 günlük hareketli ortalama bugün itibariyle 25,75$ 

seviyesine, yukarıda direnç görevi görmekte olan 100 günlük ortalama ise 26,50$ 

seviyesine denk geliyor. Dolayısı ile gümüş fiyatlarında kısa vade için 25,75$ – 26,50$ 

bandı ön plana çıkıyor. Bu iki ortalamadan birinin kırılabilmesi için gümüş fiyatlarının bu 

çizgilerden birinin üzerinde veya altında 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. 25,75$ seviyesine denk gelen 200 günlük 

ortalamanın altına inilmesi durumunda ise 25,50$, 25,25$ ve 25$ destekleri izlenecek.   

Bugün yurt dışında İngiltere Mayıs Ayı Sanayi Üretimi verileri takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4.321 -%0,9 %0,5 %2,4 %13,0 %15,0

DAX 15.421 -%1,7 -%1,2 -%1,0 %9,8 %12,4

FTSE 7.031 -%1,7 -%1,3 -%0,7 %2,3 %8,8

Nikkei 28.118 -%1,9 -%4,1 -%4,4 -%1,9 %0,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.373 -%1,3 %0,0 -%5,3 -%10,9 -%7,0

Çin 3.526 -%0,7 -%0,5 -%2,5 -%1,9 %0,8

Hindistan 52.569 -%0,5 -%0,4 %0,7 %7,2 %9,5

Endonezya 6.040 -%0,1 %0,2 -%0,2 -%3,5 %1,0

Rusya 3.861 -%0,9 %0,1 %0,5 %11,8 %17,4

Brezilya 125.428 -%1,3 -%0,2 -%3,4 %0,3 %5,4

Meksika 49.571 -%1,0 -%1,6 -%2,5 %6,1 %12,5

Güney Afrika 65.244 -%2,3 -%2,0 -%3,6 %2,7 %9,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 %17,3 %22,7 %11,3 -%11,9 -%16,5

EM VIX 23 %11,0 %19,9 %15,1 %0,4 -%9,0

MOVE 62 %1,7 %7,2 %23,5 %37,6 %25,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,6904 %0,0 %0,3 %1,0 %18,2 %16,8

Brezilya 5,2604 %0,5 %4,2 %4,5 -%3,0 %1,2

Güney Afrika 14,3394 %0,2 -%0,7 %5,7 -%6,3 -%2,4

Çin 6,4905 %0,3 %0,3 %1,4 %0,2 -%0,6

Hindistan 74,7137 %0,1 %0,2 %2,5 %2,0 %2,3

Endonezya 14525 %0,3 %0,2 %1,9 %3,6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,6 -0,1 0,1 -1,2 4,5 4,7

Brezilya %9,3 0,0 0,1 0,4 1,8 a.d.

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

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,3 0,00 0,04 -0,03 0,75 0,92

Brezilya %3,8 0,01 0,00 0,12 0,37 0,58

Güney Afrika %3,9 0,00 -0,11 -0,03 -0,42 a.d.

Endonezya %2,1 -0,01 -0,02 -0,13 -0,03 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 74,12 %0,9 -%2,3 %2,6 %32,4 %43,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 72,94 %1,0 -%3,0 %4,1 %39,6 %50,3

Altın - USD / oz 1800,2 -%0,1 %1,3 -%4,9 -%1,9 -%5,0

Gümüş - USD / t oz. 25,967 -%0,5 -%0,4 -%6,4 %5,4 -%1,7

Commodity Bureau Index 551,94 -%0,2 -%0,4 -%0,5 %22,9 %24,4

* 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 (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. 

 


