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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Önceki gün yaşanan sert satışlardan sonra gelen haber akışı ile 

birlikte dün Borsa İstanbul’da alıcılı seyir hakimdi ve BİST-100 

endeksi günü %2,54 değer artışı ile 116.316 seviyesinden kapattı. 

Banka endeksindeki alışlar dikkat çekici idi. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse veri açıklaması olarak zayıf bir gün 

olacak olup, yatırımcıların gözleri yurtdışındaki piyasalardaki 

gelişmelerde olacaktır. Dün oldukça dalgalı seyreden ABD piyasaları 

günü değer kayıpları ile kapatırken bu durumun bu sabah Uzakdoğu 

Asya ve ABD vadeli piyasalarına da yansıdığını görüyoruz. Bu 

gelişmeler çerçevesinde bugün hisse senetlerinde hafif alıcılı açılış 

bekliyoruz.  

Dün 116.000 seviyesine doğru kısa vadede kaybettiklerini 

toparlamaya çalışacak bir BIST öngördüğümüzü belirtmiştik. BIST bu 

seviyenin de üzerine güçlü bir hacimle kapanış gerçekleştirdi. 

Böylelikle bir önceki günkü düşüşünü bir günde geri almış oldu. 

116.450’de seans içi düşen trend direnci olarak gün içi baskı 

oluşturacak. 115.500-116.000 aralığında satışlar karşılanır ve 116.000 

üzerinde bugünde artı kapanış yaparsak; 117.500 ve ardından 

118.125’e doğru yükseliş devam edebilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün Şubat Reel Kesim Güven endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı 

verisi açıklanacak.  

▪ Saat 14:30’da 9 – 16 Şubat haftası portföy hareketleri ve haftalık 

para ve banka istatistikleri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ AKBNK – Sermaye benzeri kredi ihracını tamamladı. 

▪ BRISA, CIMSA, ENJSA, KONYA, MRDIN, TAVHL, UNYEC – 

4Ç17 sonuçlarını açıkladılar. 

▪ TKFEN – Bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ KCHOL, TUPRS ve TAVHL - Yönetim kurulları temettü 

önerisinde bulunacak.   

▪ TDGYO – Bugün işleme başlayacak. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

22 Şubat    Şubat Reel Sektör Güven Endeksi ve KKO

                   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (9 - 16 Şubat)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (9-16 Şubat)

23 Şubat    S&P Türkiye Değerlendirmesi

28 Şubat    Ocak Dış Ticaret İstatistikleri

                   Aralık Konut Fiyat Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 116,316 %2.5 %2.5

BIST-30 143,081 %2.7 %2.7

Banka 181,367 %3.5 %2.5

Sanayi 129,680 %2.1 %2.3

Hizmet 84,028 %2.5 %2.9

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 13.04 13.04 13.32

10 yıllık bono faizi 11.87 11.94 12.19

Kur

USD/TL 3.78 -%0.3 %0.2

EUR/TL 4.66 -%0.6 %0.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.22 -%0.5 %0.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 238 232 230

Ortalama işlem hacmi * 1.96 1.89 2.06

* 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 0.80x 0.71x

FD/Satışlar 1.32x 1.31x 1.19x

FD/FAVÖK 7.9x 7.1x 6.5x

Kar büyümesi %13.5 %64.0 %12.0

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.7

Temettü verimi %2.9 %3.8 %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 

Şubat Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı verisi takip edilecek 

 Bugün saat 14:30 Şubat Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO açıklanacak. Ocak ayında reel 

sektörü güven endeksi önemli bir yükseliş göstermiş ve 108,3 seviyesine gelmişti. 

Mevsimsellikten arındırılmış endeks de daha ılımlı da olsa yükselişini devam ettirmişti. 

• Özellikle alt kalelerde yatırım harcaması ve ihracat siparişlerindeki endekslerdeki 

yükseliş en dikkat çekici faktörler olarak ön plana çıkmıştı. 

• Ocak ayı KKO tarafında ise bir önceki aya göre bir miktar gerileme kaydetmiş 

olsa dahi (düzeltilmiş veri 79 seviyesinden 78,7’e geriledi) özellikle ihracat bazlı 

sektörlerdeki KKO oranının yüksek kalmaya devam ettiği dikkat çekmişti.   

Saat 14:30’da 9 – 16 Şubat haftası portföy hareketleri ve haftalık para ve 

banka istatistikleri açıklanacak 

Yılbaşından beri hisse senedi piyasasında yaşanan yabancı akımı 2 – 9 Şubat 

haftasında negatife dönmüş, bono piyasasında yaşanan toplam giriş ise önemli 

bir azalma kaydetmişti.  

• Böylelikle yılbaşından bu yana hisse senedi piyasasında 190 milyon dolar 

kadar net yabancı çıkışı yaşanırken, bono piyasasında yaşanan giriş 1,1 

milyar dolara geriledi.    

Bugün haftalık portföy hareketleri ile aynı saatte haftalık para ve banka 

istatistikleri de açıklanıyor olacak.  

• TCMB brüt döviz rezervleri: 90,9 milyar dolar (9 Şubat) -- bir önceki 

haftaya göre sabit kaldı. 

• Bankalardaki toplam YP mevduatlar: 204,7 milyar dolar (9 Şubat) – bir 

süredir yükseliş kaydeden yerleşiklerin döviz mevduatları, 26 Ocak 

haftasından beri toplamda 3 milyar dolar düşüş gösterdi. TL’nin küresel 

risk iştahındaki bozulmaya rağmen daha istikrarlı bir görünüm çizmesi 

değer kaybı yönündeki beklentileri bir miktar törpülenmiş gibi 

görünüyor.      

Şirket ve Sektör Haberleri        

Akbank – Sermaye benzeri tahvil ihracı için talep toplama süreci tamamlanmış olup 

ihracın nominal tutarı 400 milyon ABD Doları olarak belirlendi. İtfa tarihi 27 Nisan 2028 

olan, 27 Nisan 2023 tarihinde erken itfa opsiyonu bulunan, sabit faizli sermaye benzeri 

tahvillerin kupon oranı 6.797% olarak belirlenmiştir. 

Brisa - 4Ç17 sonuçlarını 19.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 36,7 

milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %28 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %60 azaldı. Net satışlar 673 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 büyüdü. Açıklanan net 

satış rakamı piyasa beklentisi olan 654 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17'de 

85 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 

yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 119 milyon TL'nin altında 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 95 baz puan azalarak 

%12,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 gerileyerek 1,835 milyon TL 

olarak gerçekleşti.  
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Ayrıca, şirket yönetimi 2018 yılı beklentilerini de açıkladı. 2018 yılında ciro artış hedefi 

%15-20 aralığında belirlenirken FAVÖK artışı %30-40 aralığında olması bekleniyor. 

Aksaray fabrikasının 2018 yılı başında faaliyet geçmesi ile birlikte bu yatırımın 

amortisman ve finansman giderleri mali tablolara intikal edecektir. Dolayısıyla, 

amortisman giderlerinin 65-75 milyon TL aralığında ve finansman giderlerinin ise 120-

130 milyon TL aralığında artması beklenmektedir. 

Çimsa - 4Ç17 sonuçlarını 74.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

58,1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %82 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 arttı. Net satışlar 436 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 arttı. Açıklanan net 

satış rakamı piyasa beklentisi olan 408 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17'de 

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

%132 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 105 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 904 baz puan 

artarak %25,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 azalarak 1,173 milyon 

TL olarak gerçekleşti.  

Enerjisa - 4Ç17 sonuçlarını 534 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 44,4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3,753 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 arttı. Şirket, 4Ç17'de 1,122 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %203 artış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1292 baz puan artarak 

%29,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 artarak 7,345 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,043 milyon TL (4Ç16: 1,037 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %8,4 (4Ç16: %11.4) olarak 

kaydedildi. 

Koç Holding – Yönetim Kurulu pay başında 0,3455 TL nakit temettünün (brüt) 2 

Nisan’da ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen miktar 

%2 temettü verimini işaret etmektedir. 

Konya Çimento - 4Ç17 sonuçlarını 20.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %52 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %8 arttı. Net satışlar 

104 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 

büyüdü. Şirket, 4Ç17'de 25 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %105 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 633 baz puan artarak %24,1 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel 

bazda yüzde %64 yükselerek 89 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Mardin Çimento - 4Ç17 sonuçlarını 16.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %12 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %14 arttı. Net satışlar 

66 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %61 arttı. 

Şirket, 4Ç17'de 21 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %57 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 96 

baz puan azalarak %31,9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %48 

artarak 27 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Özak GYO – Şirketten gelen açıklamada refinansman amacıyla, grup imkanları 

kullanılmak suretiyle ve köprü kredi şeklinde olmak üzere, toplam 15 milyon Euro tutarda 

finansman sağlanmasına karar verdiği bildirildi. Söz konusu finansman 3 parça halinde 
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ortalama yıllık Euro Libor+% 1,6 faiz oranlı ve 240'ar gün vadeli olacak şekilde 

sağlanacaktır. 

Tav Havalimanları - 4Ç17 sonuçlarını 65.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 142,1 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yatay kalırken, çeyreksel bazda ise yüzde %84 azaldı. Net satışlar 1,463 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,307 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç17'de 225 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %40 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 483 

milyon TL'nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

269 baz puan artarak %15,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 azalarak 

2,647 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Şirket yönetimi 2018 yılı beklentilerini de açıkladı. Buna göre, İstanbul Atatürk Havalimanı 

operasyonlarının 2018 yıl sonuna kadar devam edeceği varsayımıyla hareket edilerek, i) 

İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar yolcu büyümesi %6-%8 arasında, ii) İstanbul 

Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hatlar (Origin and Destination) yolcu büyümesi %9-

%11 arasında, iii) TAV Havalimanları Holding toplam yolcu büyümesi %10-%12 arasında, 

iv) Ciro artışı %2-%4 arasında, v) FAVÖK artışı %5-%7 arasında, vi) net kârda çift haneli 

büyüme olması beklenmektedir. 

Ayrıca, Yönetim Kurulu pay başında 1,1186141 TL nakit temettünün (brüt) 28 Mart’ta 

ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen miktar %5 

temettü verimini işaret etmektedir. 

Tüpraş – Yönetim Kurulu pay başında 13,603 TL nakit temettünün (brüt) 29 Mart’ta 

ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen miktar %12 

temettü verimini işaret etmektedir. 

Türk Prysmian Kablo – Şirket TEİAŞ’ın Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi ihalesinde 

7.158.105 EUR + KDV tutarında yeni iş aldı. Teslimatların 360 gün içerisinde 

tamamlanması beklenmektedir. Söz konusu sipariş şirketin 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle 

yıllıklandırılmış net satışlarının %3’ünü oluşturmaktadır. 

Trend GYO – Bugün 1,52 TL fiyattan Borsa İstanbul’da TDGYO kodu ile işleme 

başlayacak. 

Ünye Çimento - 4Ç17 sonuçlarını 24.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %95 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %21 arttı. Net satışlar 

75 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 büyüdü. 

Şirket, 4Ç17'de 20 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %3 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 475 baz 

puan azalarak %26,6 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %9 

büyüyerek 61 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, 3,80 seviyesi üzerinde hareket etmekte olan kurda, jeopolitik 

risk faktörlerinin bir miktar azalmış olması ile birlikte Türk lirası üzerinden gelen baskının 

azalmasını beklediğimizi ve kurun yeniden 3,80 seviyesi altına gerileyebileceğini 

belirtmiştik. Öngördüğümüz hareketi gerçekleştiren USDTRY paritesi, Afrin’e girmeye 

çalışan Suriye ordusunun topçu ateşi üzerine bölgeden geri çıktığına yönelik haberler ile 

birlikte kayıplarını telafi eden Türk lirası sonrasında yeniden 3,77’li seviyelere kadar 

geriledi. Ancak, dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC tutanakları sonrasında kurdaki 

geri çekilme hareketinin sekteye uğramış oluğunu görüyoruz. Tutanakların Fed 

yetkililerin ekonomik büyüme ve istihdam konusunda oldukça iyimser olduklarını ve faiz 

artırım planlarının önünde herhangi bir engel görmediklerini ortaya koyması ile birlikte 

dolar endeksi 90 seviyesi üzerine yükselirken, USDTRY paritesinin de yeniden 3,80 

seviyesine doğru yükselişe geçtiğini gördük. Bu sabah saatleri itibariyle 3,79 seviyesinin 

hemen üzerinde hareket eden paritenin, kısa vadede yeniden 3,80 seviyesi üzerini 

hedefleyebileceğini düşünüyoruz. Kurun 3,80 seviyesi üzerinde tutunması durumunda 

ise 3,83 seviyesini hedef alabileceği görüşündeyiz. Kurdaki teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,3,7977 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,7960 seviyesi direnç, 3,7880 seviyesi ise destek konumunda. 3,7960 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8021, 3,7880 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,7800. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki analizimizde, EURUSD paritesinin, dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte 

düşüş hareketini sürdürmesi ve 1,22’li seviyeleri hedef almasını beklediğimizin altını 

çizmiştik. Dün akşam saatlerinde açıklanan Fed’in Ocak ayı toplantı tutanaklarının şahin 

ifadeler içeriyor olması ile birlikte dolar endeksinin yükseliş hareketine devam ettiğini ve 

90 seviyesi üzerine yerleştiğini gördük. Bununla birlikte düşüş hareketini sürdüren 

EURUSD paritesi, 1,2266 seviyesine kadar geriledi.  Bu noktada paritenin kısa vadede 1,22 

seviyesi altında kalıcı olmasını beklememekteyiz. Paritedeki mevcut geri çekilmenin, dolar 

endeksindeki güçlenmeye rağmen, 1,22s eviyesi civarından toparlanacağını düşünüyoruz. 

Orta vadeli görünümde ise: Paritenin, Avrupa Merkez Bankasının tonunun 2018 yılı 

içerisinde daha da şahinleşeceği beklentimiz ile birlikte, 1,20 seviyesi altında kalıcı 

olmasını beklemiyoruz ve paritedeki düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmasını 

bekliyoruz. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2276 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,2255 seviyesi destek, 1,2300 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,2300 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2320, 1,2255 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,22. 
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XAUUSD 

Fed’in Ocak ayı toplantısının tutanakları dün akşam saatlerinde açıklandı. Tutanakların 

Fed yetkililerin ekonomik büyüme ve istihdam konusunda oldukça iyimser olduklarını ve 

endeksi sert bir şekilde değer kazanarak 90 seviyesi üzerinde çıktı. Altın fiyatları ise, Fed 

tutanaklarının ABD merkez bankası yetkililerinin ekonomik görünüm konusunda daha 

pozitif olduğunu göstermesi sonrası kaybını koruyarak 1325 seviyesi altına kadar indi. Bu 

noktada altın fiyatlarının 1320 seviyesi atlına gerilemesini beklememekle birlikte, altının 

1320 civarından toparlanarak yönünü yeniden yukarı çevirmesini bekliyoruz. Orta vadeli 

görünüme baktığımızda ise: altın fiyatlarındaki düşüş hareketinin alım fırsatı olarak sınırlı 

kalacağı görüşündeyiz. 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 1323,85 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1320 

seviyesi destek 1325 seviyesi ise direnç konumunda. 1325 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1330, 1320 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1317,07. 

 

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 2,701 -%0.5 %1.4 -%4.6 %10.1 %1.0

DAX 12,470 -%0.1 %1.1 -%7.4 %2.0 -%3.5

FTSE 7,282 %0.5 %0.9 -%5.6 -%1.4 -%5.3

Nikkei 21,971 -%1.0 %1.3 -%8.7 %12.2 -%4.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 116,316 %2.5 %2.5 -%0.8 %7.1 %0.9

Çin 3,199 %2.0 %0.0 -%4.4 %0.3 -%1.4

Hindistan 33,845 -%0.4 -%1.7 -%5.8 %7.7 -%1.0

Endonezya 6,643 -%0.3 %0.4 %1.9 %12.6 %4.2

Rusya 2,320 %2.2 %2.8 %0.5 %19.1 %10.0

Brezilya 86,052 %0.3 %3.0 %5.4 %22.9 %12.6

Meksika 48,536 -%0.3 %0.3 -%2.9 -%5.4 -%1.7

Güney Afrika 58,606 %1.2 %2.1 -%4.0 %4.6 -%1.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 20 -%2.8 %3.9 %81.5 %51.8 %81.3

EM VIX 23 -%3.0 %3.7 %38.8 %27.7 %43.5

MOVE 61 %1.5 -%12.0 %16.3 %17.5 %31.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7892 -%0.3 %0.2 %0.4 %8.4 -%0.2

Brezilya 3.2662 %0.4 %1.3 %1.9 %3.2 -%1.3

Güney Afrika 11.6631 -%0.6 -%0.5 -%3.2 -%11.5 -%5.8

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

Hindistan 64.7725 %0.0 %1.1 %1.4 %1.0 %1.4

Endonezya 13619 %0.0 -%0.1 %2.0 %2.0 %0.4

CDS *

Türkiye 167.3 -3.0 -8.3 12.9 39.2 74.8

Brezilya 155.5 0.4 -13.4 18.7 -28.8 65.2

Güney Afrika 142.5 -4.6 -6.8 10.2 15.5 37.3

Endonezya 87.2 -0.2 -5.0 11.2 -12.0 46.9

Rusya 110.1 -3.4 -3.6 6.0 -16.7 47.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.9 -0.1 -0.3 -0.3 1.2 0.2

Brezilya %9.9 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.4

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

Hindistan %7.7 0.0 0.2 0.4 1.2 0.4

Endonezya %6.4 0.0 0.0 0.2 -0.5 0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.7 -0.05 -0.12 a.d. 0.78 a.d.

Brezilya %5.0 0.04 -0.13 0.23 0.40 0.42

Güney Afrika %4.8 0.00 0.34 0.31 0.23 0.28

Endonezya %4.0 0.00 0.01 0.38 0.47 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 65.42 %0.3 %1.6 -%5.2 %26.6 -%2.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 61.68 -%0.4 %1.8 -%2.9 %30.2 %2.1

Altın - USD / oz 1330 %0.1 -%1.9 -%0.1 %3.0 %1.6

Gümüş - USD / t oz. 16.617 %1.1 -%1.5 -%2.2 -%2.3 -%3.1

Commodity Bureau Index 442.13 %0.2 %0.2 %0.9 %1.2 %2.3

* 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: 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. 

 

 


