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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi, ABD’den gelen 

ve beklentilerin altında kalan TÜFE verisi eşliğinde, günü %0,3 değer 

artışı ile 106.226’dan kapattı.   

Bu hafta veri akışı açısından göreceli olarak zayıf olacak. Bugün 

özelinde yurtiçinde açıklanacak bütçe ve istihdam verileri yakından 

takip edilecek. Bugün haftaya Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmelerle 

başlıyor ve yaşanacak gelişmelerin özellikle petrol fiyatları üzerinde 

etkili olabileceğini düşünüyoruz. Uzakdoğu Asya piyasalarında karışık 

seyir söz konusu olup, GOÜ para birimlerinin ise ABD dolarına karşı 

hafif değer kayıpları söz konusudur.  

Teknik analiz olarak baktığımızda ise, Cuma günü 105.000 destek 

seviyesi güçlü bir şekilde çalıştı ve 106.225 seviyesinden kapattık. 

Cuma günkü kapanış itibariyle orta vadeli ortalamalar 105.000 

seviyesine yükseldi ve 105.000’ni kuvvetlendirdi. Bugünde 106.000 

üzerinde kalıp, 106.850 ara direnç olmak üzere 108.000’ne doğru 

kısa vadede yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. 105.000 altında 

kapanış olmadığı taktirde mevcut kısa vadede olumluluğun devam 

etmesini bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Kurumlar vergisi artışı önergesi bütün sektörlere uygulanacak 

şekilde değiştirildi. 

▪ Bugün istihdam piyasası ve bütçe verilerinin yanı sıra TCMB 

beklenti anketi açıklanacak.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aselsan – SSM’den Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi ile 

ilgili olarak 350 milyon TL tutarında ilave sipariş aldı. 

▪ Anel Elektrik - Yeşil Hat Tren Depolama Alanı Projesinin  

elektrik ve mekanik işlerinin yapılmasına yönelik 159 milyon 

Katar Riyali  tutarındaki projeye ilişkin sözleşmeyi imzaladı. 

▪ Katmerciler - SSM ile Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı (KIRAÇ) 

projesi kapsamında olan araçların temini için 73.390.185 TL ve 

11.392.673 Euro toplamı tutarında sözleşme imzalandığını 

açıkladı.  

▪ İkili İşlemler Monitörünü güncelledik. 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Ekim        Temmuz Dönemi İşgücü İstatistikleri

                     Ekim Ayı TCMB Beklenti Anketi

                     Eylül Merkezi Bütçe verileri

19 Ekim        Haftalık Portföy Hareketleri (6 - 13 Ekim)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

20 Ekim        Eylül Merkezi Yönetim Borç Stoku

23 Ekim        Ekim Tüketici Güven Endeksi

                     Hazine İhaleleri (12 Ay, 5 yıl, 10 yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 106,226 %0.3 %2.0

BIST-30 130,322 %0.3 %2.2

Banka 168,118 %0.5 %1.4

Sanayi 121,088 %0.2 %2.1

Hizmet 71,112 %0.2 %2.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.95 11.94 11.97

2 yıllık bono faizi 12.15 12.14 12.00

10 yıllık bono faizi 11.25 11.27 11.09

Kur

USD/TL 3.65 %1.2 %6.2

EUR/TL 4.31 %2.3 %4.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.98 %1.8 %5.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 219 219 238

Ortalama işlem hacmi * 1.69 1.75 1.67

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.7x 7.7x

PD/DD 1.10x 1.28x 1.15x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.84x 0.75x

FD/Satışlar 1.32x 1.47x 1.31x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.3x

Kar büyümesi %13.5 %44.4 %13.0

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.1 %14.8

Temettü verimi %2.9 %3.7 %4.3

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 

Kurumlar vergisi artışı önergesi bütün sektörlere uygulanacak 
şekilde değiştirildi  

Geçen hafta Cuma günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba yasa tasarısı içerisinde 

tartışılan vergi kalemlerindeki artışların bir kısmında değişikliğe gidildiği görüldü. Yeni 

taslağa göre, (i) 3. dilim için %27’den %30’a artırılan gelir vergisi artışından vazgeçildi, (ii) 

Motorlu taşıtlar vergisinde yapılan %40-68 arasındaki artış %15-50 aralığına çekildi, (iii) 

Dağıtılmamış kurum karlarından %1 vergi alınması kararının da geri alındığı görülüyor, (iv) 

Bir diğer önemli değişiklik ise kurumlar vergisi tarafından geldi. Sadece bankacılık sektörü 

için ve kalıcı olarak uygulanacak %20’den %22’ye arttırılma kararının, bütün sektörler için 

sadece 2018-2020 dönemi için artırılma yönünde değiştirildiği görüldü.  

• Makro etkisi: Kurumlar vergisi oranındaki %10’luk artışın bütçeye ek gelir etkisinin 

4,5-5 milyar TL civarında olacağını düşünüyoruz. Gerek MTV gerekse gelir vergisi 

artışlarında atılan geri adımların yarattığı gelir kaybının kurumlar vergisi tarafından 

karşılandığı görülüyor. Burada hükümetin OVP’de açıklanan hedefler içerisinde 

kalınması yolundaki çabasının olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede 2018 ve 

2019 yılında bütçe açığının GSYİH’ya oranının %1,9 olması bekleniyor. Buna ek olarak 

gelir kaybının dolaylı vergiler ile telafi etmek yerine doğrudan vergiler kanalıyla 

yapılmasının da enflasyonist etkisini oldukça azaltıcı yönde olacağını düşünüyoruz. 

Diğer taraftan gelecek seneler için beklediğimiz kısmi mali normalleşmesinin oldukça 

sınırlı kalmasının ve bütçe açığının GSYİH’ye oranında önemli bir iyileşme 

hedeflenmemesinin, nispeten yüksek kalacak kamu borçlanma gereği nedeniyle 

faizler üzerinde etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.  

• Otomotiv Sektörü: Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki (MTV) artış daha önce 

açıklanan%40-68 aralığından %15-50 aralığına çekildi. Buna göre Motor hacmi 

1300cc’ninaltında ve vergisiz fiyatı 40 bin TL’nin altında araçlar için MTV %15; baz 

fiyatı 40 bin TL’nin üzerinde araçlar için ise %26-38 artış olarak öngörülüyor. 1301-

1600cc motor hacmindeki araçlarda vergisiz fiyat 40bin TL’nin altında ise vergi artışı 

%25; 40-70bin TL arasında ise %37.5-50. Daha yüksek motor hacimli araçlarda ise 

vergi artışı %37.5-50 olacak. 1300cc motor hacminin altındaki binek araçların toplam 

satışların içindeki payı %17; 1301-1600cc hacmindekilerin payı ise %78’ine 

ulaşmaktadır. Açıklanan vergi artışının binek araç talebini olumsuz etkilemesini 

beklemekle birlikte, daha önce açıklanan vergi oranların altında olması nedeniyle 

hisseler üzerine hafif olumlu olduğu gözlenmektedir. Haber Dogus Otomotiv (DOAS, 

TUT) ve Tofas (TOASO, TUT) için olumlu; Ford Otosan (FROTO, TUT) için ise nötr 

olarak değerlendirilebilir. 

• Bankacılık sektörü: Bir önceki kanun tasarısında, mali sektör için kurumlar vergisi 

oranı artışının 2018’den itibaren olacağı söz konusu iken, Cuma günü yayınlanan 

kanun tasarısında kurumlar vergisi oranı artışının 2018 ile 2020 yılları arasında geçerli 

olacağı belirtilmiştir. Kurumlar vergisi oranı artışının bahsedilen dönemde bankaların 

karlarını %2 azaltacağını tahmin ediyoruz ve bankaların hedef fiyatlarını %2 

azaltacağını hesaplıyoruz. Daha önce yayınlanan kanun tasarısının bankaların hedef 

fiyatlarını %3 azaltacağını tahmin ediyorduk. 

• Banka harici şirketler: Yeni kanun tasarısının, kurumlar vergisi oranı artışının 

2020’den sonra geçerli olmayacağı ve %20’de olacağı varsayımı ile, banka harici 

şirketlerin hedef fiyatlarını yaklaşık %1 azaltacağını tahmin ediyoruz. 
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Bugün istihdam piyasası ve bütçe verilerinin yanısıra TCMB beklenti 
anketi açıklanacak  

• 10:00 Temmuz dönemi işgücü istatistikleri: Haziran dönemi mevsimsel 

etkilerden arındırılmış işsizlik oranı 0,2 puan düşüş göstererek %11,1 olarak 

gerçekleşmişti. İstihdam artışı özellikle hizmet sektöründen kaynaklanmıştı (114 bin 

artış). İstihdam seferberliği ve aktivitedeki iyileşme çerçevesinde işsizlik oranında 

yılın başından beri kademeli bir iyileşme görülüyor. Ancak belirli orandaki 

iyileşmeye rağmen mevcut seviyeler halen yüksek bir yeri işaret ediyor. 

• 11:00 Eylül Merkezi Bütçe İstatistikleri: Hazine’nin açıkladığı Eylül ayı nakit bütçe 

verilerine göre bütçe açığı yıllık %40 oranında daralarak 9,8 milyar TL olarak 

gerçekleşmişti. Faiz dışı denge tarafında ise Eylül ayında 1,6 milyar TL açık vermişti. 

Söz konusu yıllık iyileşmenin arkasındaki en önemli neden ise %32 oranında artan 

gelirlere rağmen, faiz dışı giderlerdeki artışın %3,8 seviyesinde sınırlı kalması 

olmuştu. Eylül ayı merkezi bütçe verilerinde de sınırlı bir iyileşme görmeyi 

bekliyoruz. OVP’de belirtilen gerçekleşme tahminleri çerçevesinde yıllık olarak 

kümülatif bütçe açığın Eylül-Aralık dönemi %7 kadar artış göstermesi bekleniyor. 

Dolayısıyla yılbaşından beri yaşanan yıllık kötüleşmenin yılsonuna kadar daha sınırlı 

oranda kalması beklenebilir. 

• 14:30 TCMB Ekim Beklenti Anketi: Orta vadeli enflasyon bekleyişlerinin yüksek 

seyretmeye devam etmesini bekliyoruz. Eylül ayı anket sonuçlarına göre 12 aylık 

enflasyon beklentisi %8,35, 24 aylık enflasyon beklentisi ise %7,93 olarak 

gerçekleşirken, bir önceki aya göre oldukça sınırlı bir değişim göstermişti. 2017 yıl 

sonu enflasyon beklentisi %9,72 seviyesine bulunuyor. Anket çerçevesinde özellikle 

büyüme verilerinde uzun bir dönemdir aralıksız yukarı yönlü revizyonların Ekim 

ayında da devam etmesini bekliyoruz. 

 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi 

ile ilgili olarak imzalanan sözleşme değişikliği ile şirkete toplam 350 milyon TL tutarında 

ilave sipariş verilmiştir. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2019 yılına kadar 

tamamlanacaktır. Aselsan’ın 30 Haziran 2017 itibariyle devam eden işler büyüklüğü 6.4 

milyar ABD doları olup, 30 Haziran 2017’den beri şirket 183 milyon ABD doları tutarında 

sipariş almıştır. 

Anel Elektrik – Şirket 26 Eylül 2017 tarihinde Katar’da bulunan Qatar Integrated Railway 

Project kapsamında yer alan Yeşil Hat Tren Depolama Alanı Projesinin (Green Line 

Stabling Yard) elektrik ve mekanik işlerinin yapılmasına yönelik 159 milyon Katar Riyali 

(yaklaşık 43,7 milyon ABD doları) tutarındaki projeye ilişkin sözleşmeyi 14 Ekim 2017 

tarihinde imzaladığını açıkladı. Doha Metrosuna bağlı projenin, 2018 yılı sonunda 

bitirilmesi planlanmaktadır. Anel Elektrik’in toplam aldığı iş miktarı 30 Haziran 2017 

itibariyle 371 milyon ABD doları olup, bu iş miktarının 203 milyon ABD doları 2017 

yılında, 163 milyon ABD doları 2018 ve 5 milyon ABD doları 2019 yılında 

tamamlanacaktır. 
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Katmerciler - Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı 

(KIRAÇ) projesi kapsamında olan araçların temini için 73.390.185 TL ve 11.392.673 Euro 

toplamı tutarında sözleşme imzalandığını açıkladı. Sözleşmeye konu teslimatlar 2018 

yılında gerçekleştirilecektir.  

 

İkili İşlemler Monitörü 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi, ABD’den gelen ve beklentilerin 

altında kalan TÜFE verisi eşliğinde, günü %0,3 değer artışı ile 106.226’dan kapattı.   

Bu hafta veri akışı açısından göreceli olarak zayıf olacak. Bugün özelinde yurtiçinde 

açıklanacak bütçe ve istihdam verileri yakından takip edilecek.  

Bugün haftaya Kuzey Irak’ta yaşanan gelişmelerle başlıyor ve yaşanacak gelişmelerin 

özellikle petrol fiyatları üzerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz. Uzakdoğu Asya 

piyasalarında karışık seyir söz konusu olup, GOÜ para birimlerinin ise ABD dolarına karşı 

hafif değer kayıpları söz konusudur.  

Teknik analiz olarak baktığımızda ise, Cuma günü 105.000 destek seviyesi güçlü bir 

şekilde çalıştı ve 106.225 seviyesinden kapattık. Cuma günkü kapanış itibariyle orta vadeli 

ortalamalar 105.000 seviyesine yükseldi ve 105.000’ni kuvvetlendirdi. Bugünde 106.000 

üzerinde kalıp, 106.850 ara direnç olmak üzere 108.000’ne doğru kısa vadede yükselişin 

devam etmesini bekleyebiliriz. 105.000 altında kapanış olmadığı taktirde mevcut kısa 

vadede olumluluğun devam etmesini bekliyoruz. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Fed Başkanı Janet Yellen’ın dün gerçekleşen Uluslararası Bankacılık Semineri’nde yaptığı 

şahin açıklamalar, gelişmekte olan ülke para birimlerinin yeni haftaya dolar karşısında 

düşüşle başlamasına neden oldu. ABD ekonomisinde bu yıl yaşanan en büyük sürprizin, 

şaşırtıcı derece zayıflayan enflasyon olduğunu belirten Yellen, enflasyondaki zayıflığın 

kalıcı olmayacağına inandığını belirterek, işgücü piyasasındaki sürmekte olan 

güçlenmeyle beraber enflasyonun önümüzdeki yıl yükselişe geçmesini beklediğini ifade 

etti. Yellen’ın dünkü şahin açıklamalarının üzerine USDTRY paritesi yeni haftaya 3,6460 

seviyesi üzerinde başladı. Bu noktada, kurun 3,64 seviyesi üzerindeki hareketinin kalıcı 

olmasını beklemekle birlikte kurun kısa vadede 3,63 seviyesine doğru geri çekilmesini 

beklemekteyiz. 3,63 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise kurdaki geri çekilme 

3,60 seviyesine doğru hızlanabilir. Bugün içerisinde açıklanacak önemli bir verimiz 

bulunmamakta. Yurt içi tarafta istihdam verilerini takip ederken, ABD cephesinde ise 

Ekim Ayı Empire State İmalat Endeksi verisini izliyor olacağız. Kurdaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,6387 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,6409 seviyesi direnç, 3,6308 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,6409 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,6545, 3,6308 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,6182. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD’den gelen ve kasırga sezonu ile birlikte enerji 

fiyatlarında görülen yukarı yönlü baskı ile birlikte %0,6’lık yükseliş kaydetmesi beklenen 

TÜFE verisi, beklentilerin hafif altında kalarak %0,5 oranında bir yükseliş sergiledi. Verinin 

– enerji fiyatlarındaki sert yükselişe rağmen – beklentilerin altında bir performans 

sergilemesi sonrasında dolar endeksi gerilerken, EURUSD paritesi ise 1,1870 seviyesi 

üzerine kadar çıktı. Ancak paritenin bu sabah saatleri itibariyle Cuma günkü kazançlarının 

bir kısmını geri vermiş oluğunu görüyoruz. Fed Başkanı Janet Yellen’ın dün gerçekleşen 

Uluslararası Bankacılık Semineri’nde yaptığı şahin açıklamalar, paritenin haftanın ilk işlem 

gününde yeniden 1,18 seviyesi altına sarkmasına neden oldu. Bu sabah saatleri itibariyle 

1,18 seviyesi altında hareket etmeyi sürdüren EURUSD paritesinin, mevcut kısa vadeli 

düşüş eğilimini devam ettirebileceği görüşündeyiz. Eylül ayı itibariyle yükseliş kanalını 

aşağı yönlü kırarak bir düşüş trendi başlatan EURUSD paritesi, yukarı yönlü hareketlerin 

sınırlı kalacağını ve satış fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Bu noktada paritedeki mevcut 

geri çekilme hareketinin kısa vadede 1,17 seviyesine doğru sürmesini beklemekteyiz. 

Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1806 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1758 seviyesi destek, 1,1818 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1818 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 

Geçtiğimiz hafta kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran altın fiyatları, kanal 

kırılmasının ardından oldukça istikrarlı bir yükseliş hareket içerisine girmiş bulunuyor. 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, ABD TÜFE verisinin beklentilerin altında bir artış 

kaydetmesi ile birlikte 1300 seviyesi üzerini test eden altın fiyatları, yaklaşık son 3 

haftanın zirve seviyesine çıktı. ABD’den Cuma günü gelen TÜFE verisinin beklentilerin 

altında bir artış kaydetmesi üzerine kazançlarının büyük kısmını geri veren dolar endeksi, 

Hindistan’daki Divali festivali döneminin gelmesi ile birlikte artan fiziki altın talebi ve 

küresel jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırması altın fiyatlarını besleyen temel 

faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada altın fiyatlarının kısa vadede mevcut 

yükseliş eğilimini sürdürmesi ve 1310 seviyesini hedef aması beklenebilir. Bugün 

içerisinde açıklanacak olan önemli bir verimiz bulunmuyor. ABD’den gelecek olan Ekim 

Ayı Empire State İmalat Endeksi verisi yakından izleniyor olacak. Altın fiyatlarındaki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1303,30 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1302,76 seviyesi destek, 1305 seviyesi 

ise direnç konumunda. 1305 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1310, 1302,76 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1297,89. 

 

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 2,553 %0.1 %0.2 %2.1 %9.6 %14.0

DAX 12,992 %0.1 %0.3 %3.8 %7.3 %13.2

FTSE 7,535 -%0.3 %0.2 %4.4 %2.8 %5.5

Nikkei 21,155 %0.6 %2.9 %6.9 %16.1 %11.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106,226 %0.3 %2.0 -%1.4 %17.9 %35.9

Çin 3,391 -%0.1 %0.4 %1.0 %4.3 %9.1

Hindistan 32,433 %0.6 %2.4 %1.1 %10.7 %22.5

Endonezya 5,924 %0.5 %0.6 %1.4 %6.0 %12.4

Rusya 2,099 %0.2 %0.2 %2.2 %9.5 -%6.0

Brezilya 76,990 %0.4 %0.5 %1.6 %22.5 %27.8

Meksika 49,982 %0.0 -%0.6 %0.1 %2.1 %9.5

Güney Afrika 57,877 %0.2 %1.1 %4.0 %8.2 %14.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%3.0 -%0.4 -%8.5 -%39.8 -%31.6

EM VIX 15 -%5.3 -%7.6 -%1.0 -%26.9 -%34.2

MOVE 51 -%1.9 -%7.5 -%1.0 -%31.7 -%29.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6351 -%0.6 %0.6 %5.1 -%0.8 %3.2

Brezilya 3.1454 a.d. -%0.3 %0.3 %0.0 -%3.2

Güney Afrika 13.268 -%1.5 -%3.5 %1.0 -%1.4 -%3.4

Çin 6.5796 -%0.1 a.d. %0.6 -%4.5 -%5.3

Hindistan 64.9288 -%0.2 -%0.7 %1.5 %0.8 -%4.4

Endonezya 13499 %0.0 %0.0 %2.2 %1.8 %0.2

CDS *

Türkiye 177.5 -0.5 2.0 13.1 -40.4 -17.1

Brezilya 181.6 -1.7 -2.1 2.7 1.9 -13.7

Güney Afrika 171.3 0.5 -5.7 9.9 a.d. a.d.

Endonezya 99.4 0.3 -0.9 3.0 -20.9 -3.9

Rusya 129.6 0.8 -2.7 -5.7 -5.8 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.3 0.0 1.5 0.6 0.3 -0.1

Brezilya %9.8 a.d. 0.0 -0.1 -0.4 a.d.

Güney Afrika %8.6 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 -0.3

Hindistan %6.7 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.2

Endonezya %6.6 0.0 0.0 0.1 -0.5 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.0 -0.01 0.57 0.24 -0.25 -0.81

Brezilya %4.6 -0.07 -0.13 0.25 -0.08 -0.91

Güney Afrika %4.6 0.00 -0.04 0.27 -0.27 -0.31

Endonezya %3.4 -0.01 -0.06 0.09 -0.46 -0.90

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 57.17 %1.6 %2.8 %3.6 %2.3 %0.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 51.45 %1.7 %4.4 %4.4 -%3.3 -%4.2

Altın - USD / oz 1301.5 %0.6 %2.4 -%1.7 %1.2 %13.0

Gümüş - USD / t oz. 17.411 %0.8 %3.7 -%2.0 -%5.9 %8.9

Commodity Bureau Index 430.29 %0.2 %0.1 %0.1 %1.9 %1.7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 


