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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü hafif alıcılı ve dalgalı seyir izleyen BİST-100 endeksi 

seans sonuna doğru gelen satışların etkisiyle günü sadece %0,2 

değer artışı ile 116.511 seviyesinden kapattı. 

Bu hafta yurtiçinde çok önemli bir veri açıklaması bulunmazken, 

Cuma akşamı S&P ülke notu açıklaması haftanın en önemli konu 

başlığı olacaktır. Burada mevcut kredi notu değerlendirmelerinde 

herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Yurtdışında ise, Çarşamba günü 

AB ve ABD’de açıklanacak PMI verileri ve Cuma günü açıklanacak 

olan AB bölgesi TÜFE verisi ile Almanya büyüme verilerinin haftanın 

önemli veri açıklamaları olduğunu düşünüyoruz. Bugün ABD’de 

Başkanlar Günü nedeniyle kapalı olacak, dolayısıyla işlem hacmi 

tarafında daha zayıf bir görünüm söz konusu olabilir.  Sabah saatleri 

itibariyle Uzakdoğu Asya işlemlerinde gerek hisse senetleri gerekse 

döviz piyasalarında olumlu bir hava olduğunu görüyoruz. Bu 

gelişmeler ışığında bugün Borsa İstanbul’da alıcılı bir seyir olması 

bekliyoruz. 

116.000 yeni ana destek seviyemiz olarak Cuma günü teyit edildi. 

117.000 ara direncimiz zorlandı ama kar realizasyonu üretti. BIST’in 

116.000 üzerinde güçlenerek 121.500’den başlayan düşüşün tepkisini 

kademeli olarak gerçekleştirmesini bekliyoruz. 117.000/118.100 ara 

direncimiz iken, 116.000 kırılması ile onaylanan ters omuz baş 

omuzun ana hedefi 119.500 olacaktır. 116.000 stop loss olmak üzere 

kısa vadeli geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli seçim ittifakı 

konusunda anlaştı. 

▪ Aralık ayı özel sektör uzun vadeli kredi borcu açıklanacak. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ AKENR, AKSGY, AKSA, CRFSA, DGATE – 4Ç17 sonuçlarını 

açıkladılar. 

▪ ARCLK ve TOASO temettü ödemesi açıkladı. 

▪ ALBRK, AVISA – Bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ SELEC, THYAO – 4Ç17 vergi dairesi gelir tablosunu açıkladı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

20 Şubat    Ocak Merkezi Yönetim Borç Stoku

                   Şubat Tüketici Güven Endeksi

                   Tahvil ihalesi (6 yıl)

21 Şubat    Ocak Konut satışları verileri

22 Şubat    Şubat Reel Sektör Güven Endeksi ve KKO

                   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (9 - 17 Şubat)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (9-17 Şubat)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 116,511 %0.2 %2.6

BIST-30 143,419 %0.3 %3.1

Banka 183,923 %0.4 %3.5

Sanayi 128,983 -%0.2 %2.6

Hizmet 83,839 %0.5 %2.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.75 12.75 12.75

2 yıllık bono faizi 13.01 13.12 13.15

10 yıllık bono faizi 11.95 12.03 12.06

Kur

USD/TL 3.75 -%1.6 -%1.6

EUR/TL 4.70 %0.5 %0.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.22 -%0.5 -%0.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 241 230 226

Ortalama işlem hacmi * 1.88 1.89 2.10

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.4x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.25x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.81x 0.71x

FD/Satışlar 1.32x 1.34x 1.22x

FD/FAVÖK 7.9x 7.2x 6.7x

Kar büyümesi %13.5 %64.4 %12.1

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.9 %14.8

Temettü verimi %2.9 %3.8 %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 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli seçim ittifakı konusunda anlaştı  

Bu hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahceli arasında yapılan 

görüşmeler sonrasında seçim ittifakı görüşmelerinde sona gelindiği belirtildi. 45 dakika 

süren görüşmenin ardından TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, tam bir 

mutabakatla bütün noktaların netliğe kavuşturulduğunu belirtti. Bu çerçevede seçim 

barajı, seçim ittifakına katılabilecek partilerin sayısı ve Hazine yardımcı gibi konuların 

değerlendirildiği belirtildi. 26 maddelik kanun teklifinin AKP ve MHP’nin ortak imzasıyla 

21 Şubat’ta Meclis’e getirilmesi bekleniyor.  

Aralık ayı özel sektör uzun vadeli kredi borcu açıklanacak 

Bugün 10:00’da Aralık ayı özel sektör uzun vadeli kredi borcu açıklanacak. Kasım 

itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 14,8 milyar dolar artarak 217,7 

milyar dolar olmuştu. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri        

Ak Enerji - 4Ç17 sonuçlarını 200,0 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 

piyasa beklentisi olan 168,7 milyon TL zarar rakamının üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de 370,1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 518 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 büyüdü. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 490 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17'de 44 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%51 yükseldi ve açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 34 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 137 baz puan 

artarak %8,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 büyüyerek 3,171 milyon 

TL olarak gerçekleşti. Ak Enerji 4Ç17’de maddi duran varlıklarını yeniden değerleme tabi 

tutmuş olup ve 1.167 milyon TL maddi duran varlık yeniden değerleme artışını 

özkaynaklar altında kaydetmiştir. 

Akiş G.M.Y.O. - 4Ç17 sonuçlarını 212.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %57 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1425 arttı. Net 

satışlar 91 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %327 

büyüdü. Şirket, 4Ç17'de 49 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %1188 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 3593 baz puan artarak %53,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %3 düşerek 1,616 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Aksa - 4Ç17 sonuçlarını 70.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 10,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 806 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 arttı. Şirket, 4Ç17'de 146 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 artış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8 baz puan azalarak 

%18,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %19 azalarak 591 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 516 milyon TL (4Ç16: 412 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18,6 (4Ç16: %21,1) olarak 

kaydedildi. 
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Albaraka Türk – Bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 86 milyon 

TL olup, banka 3Ç17’de 9,8 milyon TL net kar açıklamış olup, 4Ç16’da 39 milyon TL net 

kar açıklamıştı. 

Arçelik’in (TUT, hedef fiyat 21,5TL) yönetim kurulu 26 Mart’ta hisse başına 0,64375 TL 

brüt, 0,54719 TL net kâr dağıtımı önerisinde bulunacak. Temettü beklentimizin hafif 

üzerindedir ve 26 Mart’ta dağıtılacaktır. 

Avivasa – Bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 35 milyon TL 

olup, şirket 3Ç17’de 42 milyon TL net kar açıklamış olup, 4Ç16’da 11,4 milyon TL net kar 

açıklamıştı. 

Carrefoursa - 4Ç17 sonuçlarını 172.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de 1,4 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin zarar rakamındaki ciddi artışın 

altında yatan en önemli sebep şirketin 4Ç17’de ayırdığı 141,7 milyon TL tutarındaki 

şerefiye değer düşüklüğü karşılığıdır. Net satışlar 1,207 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 yükseldi. Şirket, 4Ç17'de 37 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 düştü. FAVÖK 

marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 33 baz puan azalarak %3,1 oldu. Şirketin 

net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 yükselerek 1,175 milyon TL olarak gerçekleşti. Net 

işletme sermayesi ise -691 milyon TL (4Ç16: -463 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı -%15.2 (4Ç16: -%10.3) olarak kaydedildi.  

Datagate Bilgisayar - 4Ç17 sonuçlarını 12.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %109 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %81 arttı. Net 

satışlar 557 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 

yükseldi. Şirket, 4Ç17'de 13 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %84 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 47 baz puan artarak %2,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 

yükselerek 12 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 71 milyon TL (4Ç16: 

93 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %4,5 (4Ç16: 

%7,7) olarak kaydedildi.  

Selçuk Ecza – 2017 yılı Vergi Dairesi’ne sunulan gelir tablosunu açıkladı. Açıklanan gelir 

tablosuna göre, Selçuk Ecza’nın ve iştiraki olan As Ecza Deposu’nun 2017 yılı vergi öncesi 

karları, sırasıyla, 320,9 milyon TL ve 72,1 milyon TL olarak açıklandı. Kombine vergi öncesi 

kar rakamı 393 milyon TL olup, bunun ifade ettiği 4Ç17 vergi öncesi kar rakamı 86,9 

milyon TL’dir. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış gelir tabloları ile 

TMS’ye göre hazırlanmış mali tablolar arasında farklar bulunmaktadır. 4Ç17 piyasa net 

kar beklentisi 57 milyon TL olup, yıllık ve çeyreksel bazda, %58 ve %13 büyümeyi işaret 

etmektedir. 

Tofaş’ın (AL, hedef fiyat 38TL) yönetim kurulu 21 Mart’ta hisse başına 1,6 TL brüt, 1,36 

TL net kâr dağıtımı önerisinde bulunacak. Temettü beklentimize yakındır ve temettü 

verimi %5,3’tür. 

Türk Hava Yolları - 2017 yılı Vergi Dairesi’ne sunulan gelir tablosunu 2.869 milyon TL 

zarar ile açıkladı. Türk Hava Yolları konsolide mali tablolarını yayınladığından açıklanan 

gelir tablosu gösterge niteliğinde değildir. Şirket için 4Ç17 piyasa net kar beklentisi 304 

milyon TL olup, yıllık ve çeyreksel bazda, %77 ve %88 daralmayı işaret etmektedir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

ABD'de özel yetkili savcı Robert Mueller, 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirketini Amerikan 

seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalede 

bulunduğuna yönelik soruşturmanın yeniden piyasanın gündem maddeleri arasında yer 

almış olması dolar endeksinin 89 seviyesi altını test etmesine nede USDTRY paritesinin 

de 3,75 seviyesi altında kalıcılık sağlamasına neden oldu.  Kurun bu sabah saatleri 

itibariyle 3,75 seviyesi altındaki seyrini sürdürmekte olduğunu görüyoruz. Bu sabah 

saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk 

lirasının zayıf performans sergileyen para birimleri arasında yer aldığını görüyoruz. Dolar 

endeksinin bu sabah saatlerinde 89 seviyesi üzerinde tutunmakta olduğunu görüyoruz. 

Bu noktada endeksin kısa vadede 89 seviyesi altına sarkmasını beklememekle birlikte, 

endeksin kısa vadede 89 seviyesi üzerinde tutunarak 89,20 seviyesi üzerini hedeflemesini 

bekliyoruz. Bu beklentimiz ışığında ise USDTRY paritesinin 3,75 seviyesi altında kalıcı 

olmakta zorlanabileceğini ve kurun kısa vadede 3,75 seviyesi üzerini hedefleyebileceğini 

düşünüyoruz. Bugün içerisinde yakından takip edilecek önemli bir veri akışı 

bulunmamakta. ABD’de resmî tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Kurdaki teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7500 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,7520 seviyesi direnç, 3,7465 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,7520 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,7580, 3,7465 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,7385. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Cuma günkü EURUSD analizimizde, dolar endeksinin 88,30 seviyesi üzerinde tutunarak 

yönünü yukarı çevirmesini ve böylelikle EURUSD paritesinin 1,25 seviyesi üzerinden aşağı 

yönlü bir geri çekilme gerçekleştirmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Dolar endeksinin 

89 seviyesi üzerine çıkması ile birlikte beklediğimiz geri çekilme hareketini gerçekleştiren 

EURUSD paritesi, 1,2550 seviyesi üzerinden 1,23’lü seviyelere kadar geriledi. Rusya’nın 

ABD seçimlerine müdahalede bulunduğuna yönelik soruşturmanın sürüyor olması ile 

birlikte dolar endeksi yeni haftaya görece zayıf bir başlangıç yaptı. Dolar endeksinin yeni 

haftaya zyaıf başlaması ile birlikte 1,24 seviyesi üzerine çıkmış olan EURUSD paritesi, bu 

sabah saatleri itibariyle 1,24 seviyesi civarında dalgalanıyor. Dolar endeksinin bu sabah 

saatlerinde 89 seviyesi üzerinde tutunmakta olduğunu görüyoruz. Bu noktada endeksin 

kısa vadede 89 seviyesi altına sarkmasını beklememekle birlikte, endeksin kısa vadede 89 

seviyesi üzerinde tutunarak 89,20 seviyesi üzerini hedeflemesini ve kayıplarının bir 

kısmını telafi etmesini bekliyoruz. Bu beklentimiz ile birlikte EURUSD paritesinin de bir 

süre 1,24 – 1,2430 seviyeleri arasında dalgalandıktan sonra düşüne devam etmesini ve 

1,24 seviyesi altına gerilemesini beklemekteyiz. Bugün içerisinde yakından takip edilecek 

önemli bir veri akışı bulunmamakta. ABD’de resmî tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. 

Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2413 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,2400 seviyesi destek, 1,2418 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,2418 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,2443, 1,2400 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,2360. 

 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Cuma günkü altın analizimizde, dolar endeksinin 88,30 seviyesi altına sarkmasını 

beklememekle birlikte, altın fiyatlarının da 1360 seviyesi sınırından aşağı yönlü bir 

düzeltme yapabileceğini düşündüğümüzü ifade etmiştik. Dolar endeksinin 89 seviyesi 

üzerine çıkması ile birlikte beklediğimiz geri çekilme hareketini gerçekleştiren altın 

fiyatları, 1350 seviyesi altına kadar geriledi. Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalede 

bulunduğuna yönelik soruşturmanın sürüyor olması ile birlikte dolar endeksi yeni haftaya 

görece zayıf bir başlangıç yaptı. Dolar endeksinin yeni haftaya zayıf başlaması ile birlikte 

altın fiyatları 1350 seviyesine doğru bir hamle gerçekleştirse de bu seviyeyi kırmakta 

başarılı olamadı. Bu sabah saatleri itibariyle 89 seviyesi civarında dalgalanan dolar 

endeksinin kısa vadede 89 seviyesi üzerinde tutunarak 89,20 seviyesi üzerini 

hedeflemesini ve kayıplarının bir kısmını telafi etmesini bekliyoruz. Bu beklentimiz ile 

birlikte altın fiyatlarının da düşüş hareketini ilk etapta 1340 seviyesini hedef alacak 

şekilde sürdürmesini bekliyoruz. Ancak, orta vadeli görünüme baktığımızda, ABD’de 

enflasyonist beklentilerin ve tahvil faizlerinin yükseldiği bir ortamda altındaki yükseliş 

potansiyelinin korunabileceğini düşünüyoruz. Altın fiyatlarının kısa vadede yükseliş 

eğilimini korumasını ve orta vadede 1380 seviyesi üzerini hedeflemesini beklemekteyiz. 

Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1347,19 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1341,59 seviyesi destek 1350 seviyesi 

ise direnç konumunda. 1350 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1352,89, 1341,59 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1335,06. 

 

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 2,732 %0.0 %4.3 -%2.8 %12.6 %2.2

DAX 12,452 %0.9 %2.8 -%7.3 %2.4 -%3.6

FTSE 7,295 %0.8 %2.9 -%5.6 -%0.4 -%5.1

Nikkei 21,720 %1.6 %3.2 -%7.3 %13.3 -%3.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 116,511 %0.2 %2.6 %1.2 %8.7 %1.0

Çin 3,199 %0.4 -%3.3 -%6.2 -%1.6 -%3.3

Hindistan 34,011 -%0.4 -%0.3 -%4.6 %7.5 -%0.5

Endonezya 6,592 %0.9 %2.3 %3.5 %12.9 %4.7

Rusya 2,255 -%0.4 %2.6 -%1.4 %16.8 %6.9

Brezilya 84,525 %0.3 %2.1 %4.1 %23.0 %10.6

Meksika 48,883 %0.2 %2.3 -%1.6 -%4.3 -%1.0

Güney Afrika 59,122 -%0.7 %5.8 -%2.9 %6.9 -%0.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 %1.7 -%33.0 %66.9 %65.8 %76.3

EM VIX 23 -%3.8 -%27.6 %40.7 %44.3 %42.2

MOVE 63 -%5.5 -%12.2 %37.3 %30.0 %35.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7471 -%0.5 -%1.9 -%1.3 %6.6 -%1.3

Brezilya 3.2304 %0.0 -%2.2 %0.2 %2.5 -%2.4

Güney Afrika 11.596 -%0.2 -%3.3 -%5.6 -%12.0 -%6.4

Çin 6.3415 %0.0 %1.0 -%1.5 -%4.9 -%2.5

Hindistan 64.215 %0.5 -%0.3 %0.3 %0.1 %0.5

Endonezya 13559 -%0.5 -%0.3 %1.7 %1.5 -%0.1

CDS *

Türkiye 166.5 -9.1 -7.2 20.7 29.5 72.5

Brezilya 152.0 -3.7 -29.3 40.1 -20.4 63.9

Güney Afrika 143.0 -5.6 -16.4 23.0 18.6 29.4

Endonezya 88.3 0.6 -7.6 16.3 -9.0 51.7

Rusya 110.6 -3.4 -8.3 12.4 -14.0 49.5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.0 -0.1 -0.1 0.0 1.1 0.3

Brezilya %9.8 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.4

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.4 -0.7 0.2 a.d.

Hindistan %7.6 0.0 0.1 0.2 1.0 0.3

Endonezya %6.4 0.0 0.1 0.2 -0.5 0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.7 -0.11 -0.04 a.d. 0.73 a.d.

Brezilya %4.8 -0.06 -0.27 0.30 0.28 0.28

Güney Afrika %4.8 0.00 0.34 0.28 0.17 0.28

Endonezya %4.1 0.06 0.21 a.d. 0.50 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64.84 %0.8 %3.3 -%6.2 %29.0 -%3.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 61.68 %0.6 %4.2 -%3.2 %31.9 %2.1

Altın - USD / oz 1353.2 %0.1 %3.1 %1.2 %6.0 %3.4

Gümüş - USD / t oz. 16.712 -%0.5 %3.6 -%2.8 -%1.3 -%2.5

Commodity Bureau Index 441.92 %0.2 %0.8 %0.7 %0.8 %2.2

* 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: 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 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(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. 

 

 


