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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma gün boyunca alıcılı işlem gören BİST-100 endeksi %1.38 değer 

artışı ile 107,921 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Banka 

endeksindeki alımlar dikkat çekici idi. 

Bu hafta veri gündemi açısından yoğun bir hafta olacak. Yurtiçinde 

bugün açıklanacak 3Ç büyüme verileri ve Perşembe günü yapılacak 

olan PPK toplantısı haftanın en önemli konu başlıkları olurken, 

yurtdışında ise Çarşamba günü ABD’de açıklanacak olan Kasım ayı 

TÜFE ve Fed’in faiz kararı ardından Perşembe günü AMB ve İngiltere 

MB faiz kararları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecektir. 

Piyasalar Fed’in 25 baz puanlık faiz artışı olasılığını %100’e yakın bir 

oranda fiyatlarken, yurtiçinde TCMB’nin 75-100 baz puan oranında 

artış fiyatlaması yapıldığı dikkat çekiyor.  

Bu sabah itibariyle, Uzakdoğu Asya hisse senedi piyasalarında ve 

GOÜ para birimlerinde olumlu bir seyir olup, bunun Türk lirası 

varlıklara ve Borsa İstanbul’a yansımasını beklemekteyiz. 

106.800 üzerinde haftalık kapanış yapmamız ile birlikte dip oluşumu 

tamamlandı. 106.800 altında kapanış olmadıkça yeni yükseliş 

dalgasında 108.300 ara direnç, 110.000 ana direnç ve 111.850 ise 

formasyon hedefi olarak ilerleyen günlerde test edilebilir. 108.300 

ara direnci Cuma günü iki kere test edildi ve kar realizasyonu noktası 

oldu. BİST-100 endeksinin bugün ara direnç seviyesi olan 108.300’ün 

de çok fazla zorlamamasını ilk ana direnç seviyesi olan 110.000’ne 

yönelmesini bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 

görüşmek üzere bugün Ankara’ya gelecek 

▪ Bugün 3Ç17 GSYİH Büyüme Oranı & Ekim Ödemeler Dengesi 

verileri ile TCMB Aralık Beklenti Anketi açıklanacak. 

▪ Arındırılmamış Ekim sanayi üretimi, yıllık %8,9 artış kaydederek, 

%5,4 olan beklentilerin oldukça üzerinde bir performans 

sergiledi ve yılın son çeyreğine güçlü bir başlangıç yaptı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Atakule GYO -Bugün %83.3333 bedelli sermaye artırımında 

bulunacak. Referans fiyat 0.777 TL’dir. 

▪ Martı Otel – Bugün % 37.74104 bedelli sermaye artırımında 

bulunacak. 

▪ Türk Havayolları – Kasım ayı trafik verilerini açıkladı. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Aralık      Ekim Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     Aralık TCMB Beklenti Anketi

                     3Ç17 GSYİH Büyüme Oranı

12 Aralık      Hazine İhaleleri (2 yıl, 5 yıl)

14 Aralık      Ekim Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

                     PPK Toplantısı

                     Haftalık Portföy Hareketleri (1 - 8 Aralık)

                     Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (1 - 8 Aralık)

15 Aralık      Eylül İşgücü İstatistikleri

                     Kasım Merkezi Bütçe Verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 107,921 %1.4 %4.2

BIST-30 132,917 %1.5 %4.5

Banka 159,992 %2.6 %6.1

Sanayi 120,139 %0.5 %3.4

Hizmet 77,539 %1.2 %2.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.25 12.25 12.25

2 yıllık bono faizi 13.35 13.33 13.51

10 yıllık bono faizi 12.02 12.01 12.12

Kur

USD/TL 3.85 -%2.0 -%0.7

EUR/TL 4.53 -%3.3 %0.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.19 -%2.7 -%0.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 210 198 217

Ortalama işlem hacmi * 1.65 1.64 1.83

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.7x 8.0x

PD/DD 1.10x 1.31x 1.18x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.80x 0.72x

FD/Satışlar 1.32x 1.44x 1.29x

FD/FAVÖK 7.9x 8.1x 7.4x

Kar büyümesi %13.5 %47.1 %9.1

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.6 %14.7

Temettü verimi %2.9 %3.7 %4.2

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek 

üzere bugün Ankara’ya gelecek 

Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye ve Kudüs’te yaşanan son 

gelişmeler ele alınacakİki lider, en son 23 Kasım’da İran Cumhurbaşkanı Hasan 

Ruhani’nin de katıldığı Soçi zirvesinde bir araya gelmişti.  

Bugün 3Ç17 GSYİH Büyüme Oranı & Ekim Ödemeler Dengesi verileri 

ile TCMB Aralık Beklenti Anketi açıklanacak 

3Ç17 GSYİH verileri 10:00 geliyor olacak. Kurum beklentimiz %10,5, piyasa beklentisi 

ise %8,7 seviyesinde.  

• Bir süredir ekonomi yetkililerinde yüksek büyüme beklentisine ilişkin 

söylemlerin geldiği görülüyordu. En son olarak Maliye Bakanı Ağbal 3Ç17 

büyümesinin %10’unun üzerinde olabileceğini vurguladığını gördük.  

• Olumlu takvim etkisinin yanı sıra, KGF ile kredilerde yaşanan canlanmanın 

özellikle 3. çeyrekte kendisini göstereceğini işaret ediyorduk.  

• 2017 yılı büyüme beklentimiz ise %6,5 seviyesinde.  

Bugün büyüme verileri ile aynı saatte Ekim Ödemeler Dengesi İstatistikleri de 

açıklanacak. Bununla ilgili olarak: 

• Kurum beklentimiz, medyan beklentiye paralel olarak 4,1 milyar dolar 

seviyesinde bulunuyor.  

• Verinin beklentilerimiz çerçevesinde gelmesi durumunda yıllık açık 39,3 milyar 

dolardan 41,8 milyar dolara yükselecek (GSYİH’nin%5’i)  

• Verinin bir piyasa etkisi olmasını beklemiyoruz. 

En son olarak saat 14:30’da TCMB Aralık Beklenti Anketi açıklanacak. 

• En son anket sonuçlarına göre yılsonu TÜFE beklentisi %10,68, 12 ve 24 aylık 

beklentiler ise sırasıyla %8,65 ve %8,25 olmuştu. Kasım enflasyon 

gerçekleşmelerinin %13 seviyesine yaklaşması sonrasında yılsonu tahminlerinin yanı 

sıra orta vadeli bekleyişlerdeki bozulmanın da devamını bekliyoruz. 

 

Sanayi Üretimi 4Ç17’ye güçlü başladı 

Arındırılmamış Ekim sanayi üretimi, yıllık %8,9 artış kaydederek, %5,4 olan beklentilerin 

oldukça üzerinde bir performans sergiledi ve yılın son çeyreğine güçlü bir başlangıç 

yaptı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi artışı yıllık %7,3 olurken, mevsimsel 

etkilerden arındırılmış sanayi üretimi ise %0,7’lik daha zayıf bir büyümeyi işaret etti. 

• Alt kalemler arasında kaydettiği artış ile en fazla öne çıkan kalemin, manşet 

veriye 0,7 yüzde puanlık katkı sağlayan yatırım odaklı makine ve teçhizat üretimi 

olduğunu düşünüyoruz. 

• Kasım ayı sanayi üretiminin, Ekim ayındaki kadar yüksek bir artış kaydetmese 

dahi, güçlü bir büyümeyi işaret edeceği düşüncesindeyiz. 

• Bugün açıklanacak olan 3Ç17 GSYİH Büyüme Oranı verisini yakından izliyor 

olacağız.  

Rapor için tıklayınız. 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Sanayi_uretimi_-_Ekim.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Atakule GYO – Bugün %83.3333 bedelli sermaye artırımında bulunacak. Referans fiyat 

0.777 TL’dir. 

Martı Otel – Bugün % 37,74104 bedelli sermaye artırımında bulunacak. Hisse senedi 

fiyatı rüçhan hakkı kullanma fiyatının altında olduğundan 11.12.2017 tarihi için rüçhan 

haklarını temsil eden yeni pay alma kuponları için referans fiyat hesaplanamamaktadır. 

Türk Havayolları –Kasım ayında toplam yolcu sayısı %18,4 artış ile 5.32 milyon olurken, 

iç hatlar yolcu sayısı %19 artış ile 2,46 milyon, dış hatlar yolcu sayısı %18 büyüme ile 2,86 

milyon olarak gerçekleşti. Konsolide doluluk oranı Kasım ayında 2017 döneminde 5,4 

puanlık artış ile %79,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç ve dış hat seferlerdeki 

doluluk oranları, sırasıyla 3,77 ve 5,61 puanlık artış göstermiş ve %84,8 ve %78,6 olarak 

kaydedilmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK) ve Ücretli Yolcu Km (ÜYK), sırasıyla, %9 ve %17 

artış kaydetmiştir. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında %17’lik artış kaydedilmiş olunup, 

önceki aylara göre hızlı yükseliş kaydedilmiştir. Kasım ayı trafik sonuçları yolcu 

sayısındaki güçlü büyümenin devam ettiğini göstermekte birlikte (Eylül ve Ekim:+%13, 

Ağustos: +%14, Temmuz:+%24, Haziran:+%14). THY yönetimi 2017 yılında yolcu sayısını 

%10 civarında artırmayı hedeflediğini duyurmuştu. Açıklanan verilerin hisse üzerinde 

önemli bir etki etmesini beklemiyoruz.  

 

 

 

Türk Hava Yolları - Aylık Trafik Verileri

Kasım'16 Kasım'17 D  (y/y) Ocak-Kasım'16 Ocak-Kasım'17 D  (y/y)

Konsolide

Yolcu Sayısı * 4.49 5.32 %18.4 58.3 63.1 %8.3

Arzedilen Koltuk Km * 12.24 13.36 %9.2 157.5 159.0 %1.0

Ücretli Yolcu Km (milyon) 9.07 10.62 %17.1 117.3 125.7 %7.2

Yolcu Doluluk Oranı %74.1 %79.5 %5.4 %74.5 %79.1 %4.6

Dıştan Dışa Transfer Yolcu Sayısı * 1.42 1.66 %16.9 19.3 19.9 %3.2

Kargo + Posta (Ton) 81,558 103,464 %26.9 807,828 1,020,072 %26.3

Yurt İçi

Yolcu Sayısı * 2.08 2.46 %18.7 25.3 27.7 %9.1

Arzedilen Koltuk Km * 1.61 1.82 %13.0 19.2 20.5 %6.8

Ücretli Yolcu Km (milyon) 1.30 1.54 %18.2 15.8 17.2 %9.1

Yolcu Doluluk Oranı %81.0 %84.8 %3.8 %82.4 %84.1 %1.7

Kargo + Posta (Ton) 5,262 6,692 %27.2 50,912 61,243 %20.3

Yurt Dışı

Yolcu Sayısı * 2.42 2.86 %18.2 32.9 35.5 %7.7

Arzedilen Koltuk Km * 10.63 11.55 %8.6 138.3 138.5 %0.1

Ücretli Yolcu Km (milyon) 7.77 9.08 %16.9 101.4 108.5 %6.9

Yolcu Doluluk Oranı %73.0 %78.6 %5.6 %73.3 %78.3 %5.0

Kargo + Posta (Ton) 76,296 96,772 %26.8 756,917 958,829 %26.7

Bölgesel bazda yolcu doluluk oranları

Yurt içi %81.0 %84.8 %3.8 %82.3 %84.1 %1.8

Afrika %66.4 %72.1 %5.7 %68.3 %71.6 %3.3

Avrupa %73.9 %78.1 %4.2 %72.0 %76.7 %4.7

Uzak Doğu %77.6 %83.4 %5.8 %77.0 %83.1 %6.1

Orta Doğu %60.7 %67.1 %6.4 %64.3 %69.9 %5.6

Kuzey America %75.5 %83.5 %8.0 %79.0 %83.2 %4.2

Güney America %75.7 %79.8 %4.1 %80.6 %81.6 %1.1

* milyon

Kaynak: THY, Tacirler Yatırım
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma gün boyunca alıcılı işlem gören BİST-100 endeksi %1.38 değer artışı ile 107,921 

seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Banka endeksindeki alımlar dikkat çekici idi. 

Bu hafta veri gündemi açısından yoğun bir hafta olacak. Yurtiçinde bugün açıklanacak 3Ç 

büyüme verileri ve Perşembe günü yapılacak olan PPK toplantısı haftanın en önemli konu 

başlıkları olurken, yurtdışında ise Çarşamba günü ABD’de açıklanacak olan Kasım ayı 

TÜFE ve Fed’in faiz kararı ardından Perşembe günü AMB ve İngiltere MB faiz kararları 

yatırımcılar tarafından yakından takip edilecektir. Piyasalar Fed’in 25 baz puanlık faiz 

artışı olasılığını %100’e yakın bir oranda fiyatlarken, yurtiçinde TCMB’nin 75-100 baz 

puan oranında artış fiyatlaması yapıldığı dikkat çekiyor.  

Bu sabah itibariyle, Uzakdoğu Asya hisse senedi piyasalarında ve GOÜ para birimlerinde 

olumlu bir seyir olup, bunun Türk lirası varlıklara ve Borsa İstanbul’a yansımasını 

beklemekteyiz. 

106.800 üzerinde haftalık kapanış yapmamız ile birlikte dip oluşumu tamamlandı. 

106.800 altında kapanış olmadıkça yeni yükseliş dalgasında 108.300 ara direnç, 110.000 

ana direnç ve 111.850 ise formasyon hedefi olarak ilerleyen günlerde test edilebilir. 

108.300 ara direnci Cuma günü iki kere test edildi ve kar realizasyonu noktası oldu. BİST-

100 endeksinin bugün ara direnç seviyesi olan 108.300’ün de çok fazla zorlamamasını ilk 

ana direnç seviyesi olan 110.000’ne yönelmesini bekliyoruz. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde, kurun haftalık kapanışının oldukça önemli olduğunu 

belirtmiş, haftalık kapanışın 3,90 seviyesi altında olması durumunda kurun 3,80 seviyesi 

altını hedefleyebileceğini belirtmiştik. Geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan ABD 

Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin beklentilerin altında bir artış göstermesi sonrasında 

dolar endeksinde görülen geri çekilme, kurdaki düşüş hareketinin hızlanmasına ve kurun 

3,83 seviyesi altını test etmesine neden oldu. Bununla birlikte geçtiğimiz haftayı 3,90 

seviyesi altında kapatan USDTRY paritesinin, kısa vadede düşüş eğilimin sürdürmesini ve 

3,76 – 3,78 bandını hedef almasını bekliyoruz. Ancak kurda beklediğimiz bu düşüşün 

yaşanabilmesi için, yurt içi ve yurt dışı veri akışının da destekleyici nitelikte olması 

gerekmekte. Bunun için de bu hafta içerisinde gerçekleşecek olan FOMC & TCMB 

toplantılarını yakından izliyor olacağız. Kurum beklentimiz, TCMB’nin 14 Aralık’taki 

toplantıda 100bp’lık bir faiz artırımına gitmesi yönünde. TCMB’nin 100 baz puanın 

üzerinde bir faiz artırımı gerçekleştirmesi durumunda kurdaki geri çekilmenin ciddi 

anlamda hız kazandığını görebiliriz. TCMB’nin beklentimiz dahilinde 100bp’lık bir 

artırıma gitmesi durumunda ise, söz konusu artırımın hali hazırda fiyatlanıyor olması 

nedeniyle kurda önemli bir geri çekilme hareketi görmeyi beklememekle birlikte, kısa 

vadede Türk lirası üzerinde satış baskısı oluşabileceğini düşünüyoruz. Kurdaki teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8298 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8435 seviyesi direnç, 3,8290 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,8435 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,8502, 3,8290 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,8155. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü öğle saatlerinde ABD’den gelen Kasım ayı istihdam verileri 

piyasalarda hareketlilik yarattı. ABD’de Kasım ayına ilişkin açıklanan Tarım Dışı İstihdam 

Değişimi verisinin beklentilerin üzerinde gelerek 228,000 kişi artış göstermesine rağmen, 

Ortalama Saatlik kazançlar verisindeki artışın beklentileri karşılamaması sonrasında dolar 

endeksi değer kaybetti. Beklentilerin altında bir performans sergileyen ABD Ortalama 

Saatlik Kazançlar verisinin ardından dolar endeksinde görülen değe kaybı, EURUSD 

paritesinin yönünü yukarı çevirmesini ve kayıplarının bir kısmını telafi etmesini sağladı. 

Bu noktada paritenin, 80 saatlik hareketli otalamasına ve Parabolic SAR sınırına denk 

gelen 1,1780 seviyesini aşıp aşmaması önemli. Teknik göstergelerin güçlü fiyat 

hareketlerini işaret ettiği paritenin, 1,1780 seviyesinin üzerinde çıkabilmesi durumunda 

yükseliş hareketine bugün, içerisinde de devam ettiği görülebilir. Teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1782 seviyesinden işlem görmekte olan 

EURUSD paritesinde, 1,1758 seviyesi destek, 1,1815 seviyesi ise direnç konumunda. 

Paritede 1,1815 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 

1,1861, 1,1758 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1,1711. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

VIX endeksindeki geri çekilme ve küresel risk iştahındaki artışın sürüyor olması ile birlikte 

sert satış baskısına maruz kalan altın fiyatları, dolar endeksinin geçtiğimiz hafta 

sergilediği yükseliş hareketi ile birlikte 1245 seviyesi altına gevşemişti. Dolar endeksi, 

ABD’de vergi reformunun Senato’dan geçmesi ve geçici bütçe reformunun Kongre’de 

onaylanması sonrasında ABD hükümetinin kapanma riskinin ortadan kalkması ile birlikte 

geçtiğimiz hafta 94 seviyesi üzerine kadar çıkmıştı.  Ancak, Cuma günü ABD’den gelen 

zayıf ücret artışı verisi dolar endeksindeki yükseliş tersine çevirdi ve endeks yeniden 94 

seviyesi altına geriledi. Dolar endeksinin Cuma günü sergilediği düşüş hareketi ile birlikte 

geri çekilmesine ara veren altın fiyatlarının, bu sabah saatleri itibariyle 1250 seviyesi 

altında dalgalandığını görüyoruz. Bu noktada altının bugün içerisinde, dolar 

endeksindeki zayıflığın sürüyor olması ile birlikte 1250 seviyesi üzerine çıkarak 

kayıplarının bir kısmını telafi etmesini beklemekteyiz. Altın kısa vadede 1255 – 1260 

bandına ulaşmayı hedefleyebilir. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1249,10 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1245 

seviyesi destek, 1250 seviyesi ise direnç konumunda. 1250 direncinin yukarı yönlü 

kırılması 1240,67 bir sonraki direnç seviyemiz 1255, 1245 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1260. 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,652 %0.6 %0.4 %2.7 %9.0 %18.4

DAX 13,154 %0.8 %2.3 %0.2 %2.6 %14.6

FTSE 7,394 %1.0 %1.3 -%0.5 -%1.8 %3.5

Nikkei 22,811 %0.4 %0.8 %0.9 %14.4 %19.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 107,921 %1.4 %4.2 -%0.9 %9.1 %38.1

Çin 3,290 %0.4 -%0.2 -%3.8 %4.6 %6.4

Hindistan 33,250 %0.6 %1.7 %0.4 %7.0 %25.6

Endonezya 6,031 %0.1 %0.6 %0.2 %6.3 %13.9

Rusya 2,105 %0.1 %0.0 -%3.0 %11.8 -%5.7

Brezilya 72,732 %0.3 %0.6 %0.8 %16.9 %20.8

Meksika 47,573 %1.2 %0.7 -%0.9 -%3.1 %4.2

Güney Afrika 58,012 %0.0 -%2.4 -%3.0 %11.1 %14.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%5.7 -%16.2 -%2.0 -%5.7 -%31.8

EM VIX 17 -%5.5 -%13.2 %4.1 %9.6 -%23.2

MOVE 47 -%3.5 -%5.3 %8.0 -%11.6 -%33.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8353 -%0.7 -%2.0 -%0.8 %8.8 %8.8

Brezilya 3.2938 %0.0 %1.1 %1.3 %1.0 %1.3

Güney Afrika 13.6672 -%0.5 -%0.5 -%3.4 %5.8 -%0.5

Çin 6.6209 %0.0 %0.1 -%0.1 -%2.6 -%4.7

Hindistan 64.4575 -%0.2 a.d. -%0.8 %0.4 -%5.1

Endonezya 13548 %0.0 a.d. %0.2 %1.9 %0.6

CDS *

Türkiye 185.9 -0.9 -14.6 -6.5 -33.2 12.8

Brezilya 167.1 1.7 -5.6 -6.8 -56.9 14.4

Güney Afrika 178.3 -1.0 -3.7 -13.3 -15.4 a.d.

Endonezya 95.1 0.5 1.5 -7.3 -18.7 0.2

Rusya 129.9 -1.5 -2.2 -4.5 -17.5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.0 0.0 2.3 -0.3 1.5 0.6

Brezilya %10.2 0.0 -0.1 0.2 -0.7 a.d.

Güney Afrika %9.3 0.0 -0.1 0.0 0.8 0.3

Hindistan %7.1 0.0 a.d. 0.2 0.6 0.6

Endonezya %6.6 0.0 a.d. -0.1 -0.4 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.6 -0.03 -0.13 -0.20 -0.26 -0.95

Güney Afrika %4.6 a.d. 0.00 -0.26 0.20 -0.23

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63.4 %1.9 -%0.5 -%0.1 %32.5 %11.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 57.36 %1.2 -%1.7 %1.0 %25.7 %6.8

Altın - USD / oz 1245.2 -%0.4 -%2.6 -%3.0 -%2.4 %8.1

Gümüş - USD / t oz. 15.736 %0.1 -%3.4 -%8.2 -%9.6 -%1.6

Commodity Bureau Index 431.46 %1.0 %0.2 -%0.1 -%1.2 %2.0

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 

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

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

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

(0 216) 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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Aralık 2017 

 

 

 

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. 

 

 


