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Piyasa Yorumu 

BİST-100 dün gelen satışların etkisiyle günü %0,8 aşağıda 108.153 

puandan kapadı. Bankacılık sektöründeki satışların bir miktar daha güçlü 

olduğu ve söz konusu endeksin %1,5 oranında zayıfladığı görüldü. 

Dün gün içerisinde gelen beklentilerden bir miktar daha zayıf ABD 

TÜFE verisi ve sonrasında FOMC toplantısında son bir senedir ilk 

defa 2 üyenin faiz artırım kararına çekince vermesi ile beraber TL 

tarafında bir güçlenme olduğu görülüyor. Sabah saatlerinde TL eşit 

ağırlıklandırlmış kur karşısında %1 kadar değerli. Gün içerisinde 

gözler 14:30’da gelecek olan PPK faiz kararında olacak. Beklentiler 

GLP tarafında 100 baz puan kadar bir artırım. Beklentiler 

doğrultusunda bir karar durumunda piyasa tepkisinin daha sakin 

olması beklenebilir.  

Sabah saatlerinde ABD vadelilerinde yatay seyir dikkat çekiyor. Brent 

petrol tarafında önemli bir geri çekilme yaşandı. TL’nin de düne göre 

daha güçlü bir yeri işaret etmesi sonrasında BİST tarafında güne 

alıcılı başlanmasını bekliyoruz.  

BIST 100 dün 110.000 direncine yönelimde 109.600’ne takıldı ve 

yükselen kanal desteğimiz olan 108.000’ne kadar bir gerileme ile 

kapanış gerçekleştirdi. Bugün yükselen kanal desteğinden gelen 

alımlar ile güne başlayacağız. Gün içi direncimiz ise 108.800 olacak. 

108.800 üzerine çıkılması yükselen kanal desteğinin çalıştığını 

onaylayacaktır. 108.000 altında kapanışlar her türlü kısa vadeli 

pozisyon için stop-loss olmak üzere 110.000 ana direnç ve 11.850 ile 

ana hedefini beklemeye devam ediyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ PPK toplantısında GLP tarafında bir faiz artırımı bekleniyor. 

▪ Ekim Kısa Vadeli Dış Borç ve TCMB’nin haftalık verileri takip edilecek. 

Şirket Raporları 

▪ Türk Traktör – 2018’deki olumlu görünümü göz önüne alarak 

AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aselsan bugün hisse başına 0,0251666 TL brüt temettü 

dağıtacak. 

▪ Özak GYO’nun 1.4 milyar TL olan net aktif değerinin 3 yıl içinde 

iki katına çıkarılması hedefleniyor. 

▪ Moody's, Yaşar Holding'in notunu olası bir indirim için izlemeye 

aldı. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

20 Aralık      Kasım Merkezi Yönetim Borç Stoku

21 Aralık      Aralık Tüketici Güveni

22 Aralık      Kasım Konut Satış İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 109,156 %1.1 %3.7

BIST-30 134,481 %1.2 %4.0

Banka 162,821 %1.8 %5.5

Sanayi 121,837 %1.4 %2.7

Hizmet 77,779 %0.3 %3.1

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 13.37 13.27 13.32

10 yıllık bono faizi 12.08 12.00 12.03

Kur

USD/TL 3.83 -%2.3 -%1.0

EUR/TL 4.51 -%2.9 %0.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.17 -%2.6 -%0.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 214 201 213

Ortalama işlem hacmi * 1.87 1.64 1.80

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.8x 8.0x

PD/DD 1.10x 1.32x 1.19x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.81x 0.72x

FD/Satışlar 1.32x 1.45x 1.30x

FD/FAVÖK 7.9x 8.1x 7.4x

Kar büyümesi %13.5 %47.6 %9.5

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 

PPK toplantısında GLP tarafında bir faiz artırımı bekleniyor  

Kurum tahminimiz geç likidite penceresinden (GLP) %12’25’den %13,25’e bir yükseliş. 

Söz konusu 100 baz puanlık artış piyasa beklentisi doğrulusunda. Bunun yanı sıra 

TCMB İnterbank O/N’dan fonlamanın tekrar başlayacağını ancak ağırlıklı fonlamanın 

yine GLP’den yapılacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede ağırlıklı ortalama fonlama 

maliyetinin %12,25’den %13’e yükseltilmesini bekliyoruz.     

• Piyasa reaksiyonu olarak bakıldığında piyasada fiyatlanmanın önemli oranda 

yapıldığı düşünülürse, beklentiler dahilinde bir faiz artırımının daha sakin 

karşılanacağı ya da TL üzerinde ters yönlü hafif bir baskı uygulayacağı düşünülebilir. 

• Daha güçlü bir adım gelmesi durumu TL tarafında güçlenmeyi hızlandıracağı 

gibi, verim eğrisinin uzun tarafında %12 seviyelerinin altına gelişi hızlandırır. 

Tam tersi bir durumda ise, yani beklentilerden daha hafif kalan bir sıkılaştırma 

adımı durumunda özellikle kur üzerinde bir miktar baskı görülebilir.  

Ekim Kısa Vadeli Dış Borç ve TCMB’nin haftalık verileri takip edilecek  

Türkiye Ekim Kısa Vadeli Dış Borç Stoku bugün 10:00’da açıklanıyor olacak. Eylül sonu 

itibariyle Türkiye’nin toplam kısa vadeli dış borç stoku 110,3 milyar dolar (GSYİH’nin 

%13,5’u). Orijinal vadesine bakılmaksızın (uzun vadeli bir borçtan doğan da olabilir) 

vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara bakıldığında Eylül ayı itibariyle 170 

milyar dolar olduğu görülüyor.  

Buna ek olarak PPK toplantısının hemen sonrasında 14:30’da TCMB haftalık para&banka 

istatistiklerimizin yanı sıra, haftalık yabancı portföy hareketleri açıklanıyor olacak.  

• Yılbaşından bu yana hisse senedinde net yabancı girişi 3,2 milyar dolar, bono 

piyasasında 6,8 milyar dolar. 

• TCMB brüt döviz rezervleri: 89,8 milyar dolar (1 Aralık)  

• Bankalardaki toplam YP mevduatlar: 196,1 milyar dolar (1 Aralık) 
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Şirket Raporu 

Türk Traktör - 2018’deki olumlu görünümü göz önüne alarak 

AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. 

Türk Traktör yıl başından bu yana BIST-100 endeksinin önemli ölçüde altında 

işlem gördü. Kârlılıktaki zayıflama ve traktör pazarındaki yeni yatırımlar 

hissedeki performansta etkili oldu. Güçlü finansal pozisyonu olan şirketlerin 

varlığını artırmasını uzun vadede fiyatlama, pazar payı ve kârlılık üzerinde risk 

unsuru olarak görsek de risklerin fiyatlandığını düşünüyoruz. Türk Traktör, 

pazar payındaki iyileşmenin yanında 1Y17’den bu yana marj iyileşmesi 

gerçekleştiriyor. 2018’de de marjlardaki iyileşme beklentisiyle FAVÖK ve net 

kârda sırasıyla %18 ve %15 büyüme öngörüyoruz. Ayrıca Türk Traktör’ün 

2018’de %6,3 temettü verimiyle en yüksek temettü ödeyecek şirketlerden biri 

olacağını düşünüyoruz. 2018’de beklenen operasyonel iyileşme ve düşük 

değerleme nedeniyle 95TL hedef fiyatla AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Türk 

Traktör 8x 2018T FD/FAVÖK rasyosuyla benzerlerine göre %18 iskontolu işlem 

görüyor.  

Yurtiçi pazarda güçlü konum devam ediyor – Türk Traktör’ün 2017’de yurtiçinde 

37 bin adet traktör satışı ve %9 büyüme gerçekleştirmesini tahmin ediyoruz. Yıl 

başından bu yana gerçekleşen 350 baz puan pazar payı artışı ve özellikle 2Y17’den 

beri traktör ithalatının azalması hacim büyümesini destekliyor. Bilindiği üzere, Ocak 

ayında özellikle Hindistan ve Çin’den ithal edilen traktör ve parçalarına getirilen vergi 

ve TL’deki değer kaybı sonrası ithalatçılar satışlarda önemli kayıp yaşadı. Bu bilgiler 

ışığında Türk Traktör’ün 2018’de %3 piyasa büyümesine paralel büyüyeceğini 

öngörüyoruz. 

Marj iyileşmesi önümüzdeki dönemde sürdürülebilir olacak – Yıl başından bu 

yana yurtiçinde yapılan yaklaşık %18 fiyat zammının 3Ç17 itibariyle olumlu etkilerini 

görmeye başladık. Önümüzdeki çeyreklerde marj iyileşmesinin sürdürülebilir 

olduğunu düşünüyor ve 2018’de 70 baz puan marj iyileşmesi tahmin ediyoruz. 

2018’de FAVÖK ve net kârda sırasıyla %18 ve %15 artışlar öngörüyoruz. 

Rakiplerin beklenen yatırımları uzun vadede risk oluşturabilir – Türk Traktör %90 

yerel üretim oranıyla motor dahil nerdeyse tüm parçalarını üretmekte ve diğer üreticilere 

göre rekabet avantajı yaşamaktadır. Mahindra & Mahindra’nın yeni satın aldığı Erkunt 

Traktör de motor üretimi konusunda girişimde bulunmayı planlamakla beraber henüz 

üretime geçememiştir. Ancak Mahindra & Mahindra’nın Türkiye faaliyetlerini Avrupa ve 

çevre ülkelere ihracat için konumlandırma stratejisini göz önüne alarak büyük ölçekte 

yatırımın bir noktada devreye girebileceğini düşünüyoruz. Erkunt Traktör %6 pazar 

payıyla henüz Türk Traktör için ciddi rekabet oluşturmamaktadır. Ayrıca Argo - Anadolu 

Motor’un açıklanan yatırımının düşük hacimli olduğunu ve pazar tarafından 

sindirilebileceğini düşünüyoruz. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/TTRAK_-_sirket_Raporu_14_Aralik_2017.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aselsan bugün hisse başına 0,0251666 TL brüt temettü dağıtacak. 

Doğtaş, geçen yıl Senegal’in başkenti Dakar’da 50 milyon dolarlık yatırımla temelini 

attığı mobilya fabrikasını 2018’de açacak. Şirket fabrikanın ilk etabını açtıktan sonra bir 

yılda 20 milyon dolarlık ürün satışı, tam kapasitede ise bunun üç katına çıkması 

planlanıyor. (Sabah) 

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Özak GYO’nun 1.4 milyar TL olan net 

aktif değerini 3 yıl içinde iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. (Habertürk) 

Yasar Grubu (PNSUT,PETUN,PINSU,DYOBY) - Moody's, Yaşar Holding'in B2 olan CRF, 

B2-PD olan temerrüt olasılığı notunu (PDR) ve B2 olan kıdemli tahvil notunu olası bir 

indirim için izlemeye aldı. Bu notların görünümleri 'durağan'dan 'izleme altında'ya 

değiştirildi. Moody's, 2018'e girerken Şirket'in finansal politikasında değişiklikleri 

değerlendirecek ve gözden geçirmeyi 90 gün içinde tamamlamayı bekliyor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Aralık 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün dalgalı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,1 değer kaybı ile 109.050 

seviyesinden kapattı. Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, 

yurtdışında ise ABD’de saat 16:30’da açıklanacak olan TÜFE verisi ve akşam 22:00’de 

açıklanacak olan Fed faiz kararı ve detayları günün en önemli veri açıklamaları olacaktır. 

Piyasalar Fed’den 25 baz puanlık faiz artışını fiyatlamış olup, ileriki dönemde yapılacak 

faiz artışları ile ilgili beklentilerin (dot-plot) yatırımcılar tarafından takip edileceğini 

düşünüyoruz.  

Bu sabah itibariyle hem GOÜ para birimlerinde olumlu bir seyir olup, Türk lirası olumlu 

yönde ayrışmaktadır. Benzer bir durum Uzakdoğu Asya hisse senedi piyasalarında da 

mevcuttur. Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir başlangıç olmasını ve önemli bir 

psikolojik direnç seviyesi olan 110.000 seviyesine doğru hareket etmesini beklemekteyiz. 

Teknik olarak baktığımızda, BIST-100 endeksi dün 108.300’de desteğine gerileyerek 

gapını kapattı ve destekten alımlar ile 109.000 üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. 

Bugünde dünkü dengelenmenin devamını ve ardından yeniden 110.000’de bulunan ana 

direncine yönelim bekleyebiliriz. Yükselen kanal desteği 107.550’ye yükseldi. Yardımcı 

indikatörler alım bölgesinde pozitif bir görüntü izliyorlar. 109.000 üzerinde güçlenme ile 

birlikte 110.000 ana direncimize yöneldiğimiz taktirde 110.000 direnci kolaylıkla kırılabilir. 

Bu yüzden kar realizasyonu ve hedef olarak 111.850 seviyesi beklenebilir. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen Kasım ayı TÜFE verileri piyasa beklentileriniz 

karşılamış olsa da, Çekirdek TÜFE verisindeki artış Kasım ayında beklenmedik bir şekilde 

yavaşladı ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Dolar endeksinin TÜFE verileri 

sonrasında sert satış baskılarına maruz kaldığını ve bu düşüş hareketini Fed toplantısı 

sonrası da devam ettirdiğini gördük. Dolar endeksindeki düşüş ile birlikte USDTRY 

paritesinin de 3,81’li seviyelere kadar indiğini görüyoruz. Kurdaki kısa vadeli gidişat 

açısından bugün takip edilecek en önemli gelişme şüphesiz TCMB’nin alacağı faiz kararı. 

Bu durumda, beklentimiz doğrultusunda GLP’de 100 bp’lık bir artırıma gitmesi 

durumunda, efektif olarak yaklaşık 75bp’lık bir artırım gerçekleştirmiş ve Ağırlıklı 

Ortalama Fonlama Maliyeti %12,25’ten %13’e yükseltilmiş olacak. Bu beklentimiz, 

piyasadaki genel konsesusla da örtüşüyor. Bu noktada PPK’nın bu doğrultuda bir 

hamlede bulunması durumunda kur üzerinde herhangi bir hareket beklememekle 

birlikte, böyle bir hamlenin fiyatların içerisine büyük ölçüde yer alıyor olması nedeniyle 

karar sonrasında TL’de kısa vadeli kısmi bir satış baskının oluştuğunu dahi görebiliriz. 

Yani, 100bp’lık bir artırım piyasa tarafından yeterli görülür ancak kurda istikrarlı bir düşüş 

hareketi başlatmaya yeterli olmaz. Kurun 3,80 seviyesi altına gerilemesi ve 3,75 – 3,76 

bandına doğru inmesi için ise PPK’dan 150 bp ve üzeri bir hamle görmemiz gerekiyor. 

Ve son senaryoda, PPK’nın 100 bp altında bir artırım yapması durumunda ise TL negatif 

bir fiyatlamanın oluştuğunu görebiliriz. Kurdaki teknik görünüme baktığımızda: 3,75 – 

3,76 bandının önemli bir destek bölgesi olduğunu ve kurun, TCMB’nin yarınki 

toplantısında 150bp ve üzeri bir faiz artırımı yapmaması durumunda bu seviyelerin altına 

inmesinin zor olduğunu düşünüyoruz. USDTRY paritesinin kısa vadede 3,75 – 3,80 

seviyeleri arasında bir dip oluşumu gerçekleştirebileceğini ve yönünü yeniden yukarı 

çevirebileceğini düşünüyoruz. Gün Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 3,8146 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8155 

seviyesi direnç, 3,80 seviyesi ise destek konumunda. 3,8155 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8290, 3,80 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,7880. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen Çekirdek enflasyon artışının beklentilerin altında 

kalması sonrasında dolar endeksinde görülen gerileme, Fed açıklamalarının ardından 

devam etti. Bununla birlikte dolar endeksi 93,30’lara kadar gerilerken, EURUSD 

paritesinin de yeniden 1,18 seviyesi üzerine yerleştiğini gördük. Paritedeki kısa vadeli 

görünüm açısından bugün öğle saatlerinde açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası 

(ECB) kararı belirleyici olacak. ECB’nin bugünkü toplantısı sonucunda herhangi bir 

politika hamlesinde bulunması beklenmiyor. Ancak 2018 görünümüne ilişkin gelebilecek 

olumlu beklenti ve yorumlar, euro üzerinde yukarı yönlü bir hareketlenme yaratabilir. 

Parasal genişleme programını 2018 yılının üçüncü çeyreği itibariyle sonlanabilecek olma 

ihtimali, gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik gelecek yılı ile ilgili en büyük risklerden 

biri olarak gösterilebilir. Burada, piyasanın ECB’nin önümüzdeki yıl parasal genişlemeyi 

bitirebileceğine yönelik risklerin tam olarak fiyatlanmadığını görmekteyiz. ECB’nin, 

parasal genişleme miktarını yarıya indirme hamlesi sonrasında, yılın son toplantısında 

2018 görünümüne ilişkin olumlu açıklamalarda bulunabileceğini düşünüyoruz. Draghi’nin 

konuşmasında, 2018 yılına ilişkin görece şahin açıklamalarda bulunması durumunda sert 

olabileceğini euro ve tahvil faizleri üzerinde hızlı bir yükseliş görülebileceğini 

düşünüyoruz. Bu noktada EURUSD paritesinin ECB açıklamalarına kadar 1,1815 – 1,1850 

seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlediği, ECB açıklamaları ile birlikte ise yükselişini 

1,19’a doğru devam ettirdiği görülebilir. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1827 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1815 

seviyesi destek, 1,1861 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1861 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1887, 1,1815 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1758. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen Kasım ayı TÜFE verileri piyasa beklentileriniz 

karşılamış olsa da, Çekirdek TÜFE verisindeki artış Kasım ayında beklenmedik bir şekilde 

yavaşladı ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Dolar endeksinin TÜFE verileri sonrasında 

sert satış baskılarına maruz kaldığını ve bu düşüş hareketini Fed toplantısı sonrası da 

devam ettirdiğini gördük. Böylelikle dolar endeksi 94,10 seviyesinden 93,30’lara kadar 

geril çekilerek kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırdı ve yaklaşık son 1 ayın en sert 

düşüşünü gerçekleştirdi. Altın fiyatlarının bu sabah saatleri itibariyle 1260 direncinin 

hemen altında hareket ettiğini görüyoruz. Bu noktada, 1260 seviyesinin teknik olarak 

oldukça önemli ve güçlü bir direnç olduğunu belirtmemizde fayda var. Altın fiyatlarının 

bugün içerisinde 1260 seviyesini aşamaması durumunda yönünü yeniden aşağı çevirmesi 

ve dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte elde ettiği kazançlarının bir kısmını geri 

vermesi beklenebilir. Bugün içerisinde Avrupa Merkez Bankasından gelecek olan 

açıklamalar, dolar endeksi ve altın fiyatlarındaki görünüm açısından önemli olacak. 

Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1257,87 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1255 seviyesi destek, 1260 seviyesi 

ise direnç konumunda. 1260 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1262, 1255 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1255. 

 

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 2,664 %0.2 %1.3 %3.1 %9.2 %19.0

DAX 13,184 %0.5 %1.0 %0.8 %3.3 %14.8

FTSE 7,500 %0.6 %2.4 %1.1 %0.0 %5.0

Nikkei 22,866 -%0.5 %2.6 %1.7 %14.3 %19.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109,050 -%0.1 %2.6 %0.2 %9.8 %39.6

Çin 3,281 %0.1 -%0.3 -%4.8 %4.1 %5.8

Hindistan 33,228 %0.1 %2.0 %0.7 %6.9 %24.9

Endonezya 6,032 -%0.2 -%0.2 %0.0 %5.5 %13.7

Rusya 2,161 %0.6 %2.2 -%0.3 %16.1 -%3.2

Brezilya 73,814 %1.4 %1.7 %1.8 %19.4 %22.6

Meksika 47,699 %0.3 %1.1 -%0.7 -%2.9 %4.5

Güney Afrika 57,524 -%0.8 -%2.5 -%3.8 %11.4 %13.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %6.2 -%12.4 -%13.7 -%13.4 -%29.3

EM VIX 17 %10.3 -%5.9 -%0.9 %2.1 -%24.4

MOVE 47 %0.4 -%5.1 %0.8 -%10.6 -%34.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8479 %0.3 %0.1 -%0.6 %9.4 %9.2

Brezilya 3.3194 %0.5 %2.4 %1.2 %0.0 %2.1

Güney Afrika 13.6757 %0.5 %1.7 -%5.5 %6.6 -%0.5

Çin 6.6215 %0.0 %0.0 -%0.3 -%2.6 -%4.7

Hindistan 64.395 %0.0 %0.0 -%1.6 -%0.1 -%5.2

Endonezya 13569 %0.1 %0.4 %0.1 %2.0 %0.7

CDS *

Türkiye 180.9 -3.8 -2.6 -27.6 -27.4 13.2

Brezilya 169.1 1.8 5.8 -19.2 -54.3 11.2

Güney Afrika 179.1 1.0 5.0 -41.0 -18.6 a.d.

Endonezya 91.7 -2.1 0.4 -9.7 -20.3 3.4

Rusya 127.6 -1.1 -1.0 -10.3 -18.5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.1 0.1 2.3 -0.3 1.7 0.7

Brezilya %10.3 0.1 0.1 0.1 -0.4 a.d.

Güney Afrika %9.3 0.0 0.1 -0.2 0.9 0.3

Hindistan %7.2 0.0 0.1 0.2 0.7 0.7

Endonezya %6.5 0.0 0.0 -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 0.07 0.12 -0.18 -0.21 -0.90

Güney Afrika %4.6 0.00 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 63.34 -%2.1 %0.8 %0.3 %31.2 %11.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 57.14 -%1.5 -%0.8 %0.7 %24.0 %6.4

Altın - USD / oz 1238.5 -%0.4 -%1.8 -%3.2 -%2.2 %7.5

Gümüş - USD / t oz. 15.582 -%0.7 -%2.4 -%8.6 -%8.0 -%2.5

Commodity Bureau Index 428.77 -%0.1 %0.0 -%0.6 -%2.6 %1.3

* 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
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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. 

 

 


