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Piyasa Yorumu 

Cuma günü Türk lirasındaki değer kayıplarına bağlı olarak, BİST-100 

endeksi günü %3,5 değer kaybetti ve psikolojik seviye olan 100.000 

seviyesinin hemen altında 99.835 seviyesinden kapattı. Bankacılık 

endeksi %6,6 değer kaybı söz konusu oldu ve ciddi miktarda 

olumsuz ayrıştı. 

Bu haftaya baktığımızda yatırımcıların 31 Mart Pazar günü yapılacak 

olan seçimlere yönelik beklentilerin ve kur cephesindeki gelişmelerin 

ön planda olmasını bekliyoruz. Veri takvimine baktığımızda ise, 

yurtiçinde yarın yapılacak Hazine ihaleleri ile Cuma günü açıklanacak 

olan Şubat ayı Dış Ticaret verileri takip edilecek. Yurtdışında ise, yarın 

İngiltere’de Brexit oylaması bulunurken, Çarşamba günü Draghi’nin 

konuşması ve Perşembe günü ABD’de 4Ç18 büyüme verileri takip 

edilecek. Küresel piyasalarda ise, büyüme endişelerinin tekrar ön 

plana çıktığını ve ABD ve Almanya 10 yıllık tahvil faizlerindeki 

gerilemenin devam ettiğini görüyoruz. Bu sabah itibariyle, Asya 

piyasaları satıcılı işlem görürken, ABD vadeli işlemlerinde ise %1’e 

yaklaşan değer kayıpları söz konusu. GOÜ para birimleri ABD 

dolarına karşı yatay seyretmektedir.  

Teknik analiz olarak baktığımızda, dolar bazında yükselen ana kanal 

desteğine doğru gerçekleşen düzeltme Cuma günü ana kanal 

desteğin kırılması ile sonuçlandı. Kapanış cari dolar kuruna göre son 

düzeltme noktası 99.500 üzerinde gerçekleşiyor. Tekrar yükselen 

kanalın içine girmek için ise 102.500 üzerinde bir kapanış görmek 

gerekiyor. 99.500-102.500 aralığında haftanın yarısını geçirebiliriz. 

Haftanın ilk yarısını 99.500 üzerinde geçirirsek geçen haftaki düşüşün 

toparlanması hafta içerisinde gerçekleştirebiliriz. Bu sabah Borsa 

İstanbul’da alıcılı bir başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi. 

▪ Bugün saat 14:30’da Reel Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım 

Oranı açıklanacak. 

Şirket Haberleri 

▪ Arçelik Singer Bangladesh’teki %57 payı 75 milyon dolara satın 

alacak. 

▪ Beyaz eşya Şubat satış verileri açıklandı.  

▪ Perakende sektöründe mağaza markalı ürünlerin satışında 

planlanan sınırlamaya ilişkin şirketlerle görüştük. 

▪ ANHYT, ISYAT, KORDS, OTKAR – Temettü ödemeleri 

▪ EKGYO - Büyükyalı İstanbul proje tadilatı hk. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Mart     Mart Kapasite Kullanım Oranı

                   Mart Reel Kesim Güven Endeksi

26 Mart     Hazine İhaleleri (2yıl, 6 yıl)

28 Mart     Haftalık Para & Banka İstatistikleri (15 - 22 Mart)

                  Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (15 - 22 Mart)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 99,835 -%3.5 -%3.4

BIST-30 125,332 -%3.5 -%3.3

Banka 135,492 -%6.6 -%2.9

Sanayi 118,794 -%2.8 -%3.8

Hizmet 70,588 -%1.8 -%3.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 18.58 18.28 18.82

10 yıllık bono faizi 16.54 15.95 15.32

Kur

USD/TL 5.53 %1.3 %4.0

EUR/TL 6.26 %1.4 %3.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.90 %1.3 %3.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 153 160 164

Ortalama işlem hacmi * 1.78 1.65 1.55

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 6.8x 4.8x

PD/DD 0.93x 0.92x 0.81x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.55x 0.49x

FD/Satışlar 1.00x 0.96x 0.85x

FD/FAVÖK 5.7x 5.6x 4.6x

Kar büyümesi %14.4 %2.8 %39.7

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.6 %14.1

Temettü verimi %4.6 %4.6 %6.2

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

TCMB bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi 

TCMB Cuma günü yaptığı basın duyurusunda “finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler 

dikkate alınarak bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin 

kararlaştırıldığını” belirtti.  

• Bu çerçevede bugün fonlamanın TCMB’nin gecelik borç verme faizi olan %25,5’dan 

yapılmasını bekliyoruz. 

• TCMB en son olarak toplam fonlaması 93 milyar TL olurken, fonlamanın tamamını 

haftalık repo ihalesinden sağlıyordu. 

• Buna ek olarak TCMB bugün sabah saatlerinde yaptığı diğer bir basın duyurusu ile 

“Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle 

dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir. Öncü veriler ilk çeyrekte yurt içi 

talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Mal ihracatı ve turizm 

talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracat  büyümeye yüksek katkı vermektedir. Bu 

çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesi beklenmektedir. Ekonomik 

dengelenme sürecinde para politikası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillenirken 

maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Diğer 

taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam 

etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar 

sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar 

ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir 

durum söz konusu değildir. Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat 

oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm 

araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya 

devam edilecektir.” açıklamasında bulundu 

Bugün Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak 

TCMB saat 10:00’da Mart ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve Kapasite Kullanım 

Oranını (KKO) açıklayacak. RSGE Şubat ayında hafif çaplı bir iyileşme sinyali vermiş, arındırılmış 

seri de bir önceki aya göre %1,6 oranında artış kaydetmişti. (95,4 seviyesinden 96,9’ya) 

• Alt kalemlere baktığımızda olumlu yönde dikkat çeken unsurlardan biri mamul mal 

stoku endeksinde aylık %6,5 oranındaki artış oldu. Stok erimesinin oldukça yoğun 

yaşandığı 3Ç ve 4Ç 2018 dönemi sonrasında hafif toparlanma sinyalleri yakından takip 

ediliyor. Buna ek olarak yatırım harcaması endeksinde de ufak çaplı bir iyileşme takip 

ediliyor. Ancak yatırımlar tarafında kısa vadede önemli bir toparlanma beklentisinin baz 

senaryomuz içerisinde olmadığını belirtmek gerekir. 

• Alt kalemlerde olumsuz faktör ise siparişler tarafında daha zayıf bir görünümün olması. 

Mevcut duruma ilişkin toplam sipariş endeksi ile gelecek 3 aylık dönemdeki ihracat 

siparişleri ile ilgili endeks verilerinin bir önceki aya göre zayıflama gösterdiği dikkat 

çekiyor. 

KKO tarafında ise Şubat ayında hem arındırılmış hem de arındırılmamış KKO verilerinde 

geri çekilmeler görüldü.  

• Arındırılmamış veri %74 olarak gerçekleşirken, mevsimsel etkilerden arındırılmış verinin 

%74,3 seviyesinden %74 seviyesine gerilediği dikkat çekti. KKO’nun zayıf seyri yatırım 

eğiliminin halen oldukça güçsüz olduğunu işaret ediyor. 
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Şirket Haberleri 

Anadolu Hayat Emeklilik – Bugün pay başına 0.3023256 TL nakit temettü ödeyecek. 

Temettü verimi: %5,2 

Arçelik (TUT, Hedef fiyat: 22 TL) Singer Bangladesh’de %57 paya sahip Hollanda 

merkezli Retail Holdings’in hisselerinin tamamını 75 milyon dolara almayı planlıyor. Nisan 

2019’da tamamlanması planlanan satın alma süreci sonrası güncel işletme sermayesi ve 

net borca göre kapanış fiyatı düzeltilecektir. Arçelik ayrıca Singer markasının 

Bangladeş’te 10 yıllık dağıtım hakkı ve uzatılabilir 10 yıl marka hakkını elinde 

bulunduracaktır. Singer Bangladesh ülkedeki en büyük dayanıklı tüketim ürünleri üreten 

ve satan kuruluşlardan biridir. Ülkede bulunan iki fabrikasında bozdolabı, TV, klima ve 

mobilya üretmektedir. Ayrıca şirket dayanıklı tüketim ürünleri kategorisinde en büyük 

perakende ağına sahiptir ve mağazalarında diğer markaların ürünlerini de satmaktadır. 

Şirketin ayrıca çalıştığı 700 bayisi bulunmaktadır. Singer Bangladesh’in geri kalan %43 

hissesi Bangladeş borsalarında işlem görmektedir. Arçelik satın almanın çağrı 

yükümlülüğü doğurmayacağını beklemektedir. Singer Bangladesh 2018’de 164 milyon 

dolar net satış, 20 milyon dolar FAVÖK ve 11 milyon dolar net kar elde etmiştir. Singer 

Bangladesh’in Arçelik’in cirosuna %3 ve FAVÖK’üne %0,4 katkı sağlayacağını 

öngörüyoruz. Satın alma fiyatı ise Arçelik’in piyasa değerinin %3’üne denk gelmektedir. 

Satın almayı Arçelik’in büyüme görünümü açısından hafif olumlu olarak 

değerlendiriyoruz. 

Beyaz eşya satışları Matriks haberi ve Türkbesd açıklamasına göre Şubat ayında %14 

yıllık daraldı. Ocak (%13 yıllık aşağıda) ve Şubat aylarında görülen daralma Kasım ve 

Aralık aylarında gerçekleşen ortalama yıllık %22 daralmanın altındadır. Mart ayında da 

benzer yıllık daralma olacağını tahmin ediyoruz. Bilindiği üzere dün Resmi Gazete’de 

yayınlanan tebliğe göre ÖTV teşviği için son tarih Haziran sonuna ertelendi. 2019 yılı 

beyaz eşya pazarı için %10 daralma tahminimizi koruyoruz. Haberin Arçelik (TUT, hedef 

fiyat 22 TL) ve Vestel Beyaz Eşya açısından nötr etkisi olacağını düşünüyoruz.  

Emlak Konut GYO – Şirketin projelerinden İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme 

Mahallesi, "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" 

(Büyükyalı İstanbul) kapsamında, 774 Ada 73 Parselde yer alan K, L, M, N ve O (eski G, H, 

F, E ve D) Bloklarda revizyona gidilmiş, 308 olan ticari ünite sayısı 297 ve 216 adet 

olan apart ünite sayısı 203 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 

21.03.2019 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 1.661 

adet olmuştur. 

İş Yatırım Ortaklığı - Bugün pay başına 0.187 TL nakit temettü ödeyecek. Temettü 

verimi: %19 

Kordsa – Bugün pay başına 0.35 TL nakit temettü ödeyecek. Temettü verimi: %3,3 

Otokar - Bugün pay başına 3 TL nakit temettü ödeyecek. Temettü verimi: %2,7 
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Perakende sektörü: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın perakende zincirlerinde satılan 

mağaza markalı ürünlere sınırlama getirileceği açıklaması sonrası halka açık perakende 

şirketleriyle görüşme fırsatı bulduk. Pekcan basındaki haberlere göre marketlerde 

mağaza markalı ürünlerin (private label) satışının yöresel ve markalı ürünleri rekabet 

açısından dezavantajlı konuma getirdiği ve bu nedenle marketlerde markalı ve yöresel 

ürünlerin daha fazla yer almasına yönelik çalışma yapıldığından bahsetmişti. 

Düzenlemenin raftaki yerleştirmeyle mi yoksa stok tutma birimine göre satış adetlerini mi 

kapsayacağı belli değildir. Bilindiği üzere 2014’teki taslak perakende yasasında mağaza 

markalı ürünlerin satışlarının markalı ürünlerin %20’sine kadar olabileceği madde olarak 

eklenmişti ancak Ocak 2015’te resmileşen Perakende Yasası’nda bu madde yer 

almadı.Şirketlerle yaptığımız konuşma ve basında çıkan haberlere göre mağaza markalı 

ürünlerin tamamen yasaklanacağını düşünmüyoruz ancak bazı sınırlamalar getirilmesi 

üzerine medyada çeşitli yorumlar yer alıyor. Perakendeciler mağaza markalı ürünlerin 

tedariğini başka firmalardan yaparken markalı ürünlere göre daha fazla iskonto alabiliyor 

ve bu sayede tüketiciye daha düşük fiyat sunabiliyor. Markalı ürünlerin mağazada daha 

fazla yer almasını içeren uygulama yasalaşır ve mağaza markalı ürün satışlarında azalma 

olması durumunda perakendecilerde marj baskısı görebiliriz. Mağaza raflarında markalı 

ürünlere daha fazla yer verilse bile, mağaza markalı ürünlerin yine daha uygun fiyatlı 

olacağını ve bu nedenle tüketicinin özellikle indirim marketlerde mağaza markalı ürüne 

yönelmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Ürün bazında satış adetlerinde yapılacak bir 

düzenleme olması durumunda markalı ürünlerin payının artmasının enflasyon üzerinde 

olumsuz etkisi olabilir. Şirket bazında mağaza markalı (private label) ürün bilgilerini 

bulabilirsiniz. 

• BİM (AL, hedef fiyat: 97 TL) – Mağaza markalı ürünlerin ciroda payı 2018 

itibariyle %67’dir ve 2015’ten bu yana ciro payı 200 baz puan gerilerken markalı 

ürünlerin payı hafif yükselmiştir. 

• ŞOK (AL, hedef fiyat: 14.5 TL) - Mağaza markalı ürünlerin ciroda payı 2018 

itibariyle %27’dir.  

• Bizim Toptan (AL, hedef fiyat:10 TL) - Mağaza markalı ürünlerin ciroda payı 

2018 itibariyle %10’dur 

• Migros (AL, hedef fiyat:  27 TL) - Mağaza markalı ürünlerin ciroda payı 2018 

itibariyle %6’dır. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Türk lirası Cuma günü dolar karşısında sert bir şekilde değer kaybederken, USDTRY 

paritesi ise Ekim ayından bu yana en yüksek seviye olan 5,84 üzerini test etti. Kurdaki 

sert yükselişte, küresel büyümeye yönelik endişelerin etkisi ile birlikte gelişmekte olan 

ülke para birimleri üzerinde oluşan sert satış baskısı etkili oldu. Ancak TL’nin, dolar 

karşısında %5’in üzerinde değer kaybederek diğer gelişen ülke para birimlerinden 

büyük ölçüde negatif ayrışması dikkat çekti. TL’deki söz konusu negatif ayrışmada: 

Mart ayının son iki haftasında TCMB’nin ne rezervlerinde görülen 6 milyar dolarlık 

azalış, yurt içi yerleşiklerin ve kurumların DTH’larındaki artışın sürmesi, Şubat ayındaki 

zayıf bütçe performansı ve bazı sektörlerdeki vergi indirimlerinin uzatılması ile birlikte 

bütçeye ilişkin dengelenme beklentilerinin azalması gibi hususların etkili olduğu 

belirtilebilir.  

Türk lirasının bu sabah saatlerinde Cuma günkü kayıplarının bir kısmını telafi etmiş 

olduğunu ve 5,60 seviyesi altına gerilemiş olduğunu görüyoruz. TCMB Cuma günü 

yaptığı açıklamasında, finans piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle 1 hafta 

vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara vereceğini ve fonlamayı %25,5 seviyesine 

bulunan gecelik borç verme oranından gerçekleştireceğini belirtti (fonlama %24’ten 

%25,5’e yükselmiş olacak – TL pozitif).   

TL’deki mevcut iyileşmenin kısa vadede devam edebileceğini ve kurun 5,55 seviyesine 

doğru geri çekilme hareketini sürdürebileceğini düşünüyoruz. Kurun kısa vadede 5,55 

– 5 ,60 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. Ancak bu noktada, 5,60 

seviyesinin aşılması durumunda yükseliş hareketinin yeniden hızlanabileceğini 

belirtmekte fayda var. 
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EUR/USD 

Cuma günü gerçekleştirdiği sert yükseliş hareketi ile birlikte Fed sonrasında yaşadığı 

kayıpların tamamını telafi eden dolar endeksi, 96,20 seviyesinden 96,80 seviyesi üzerine 

kadar yükseldi. Dolar endeksindeki yükseliş hareketi ile birlikte Fed sonrası kazançlarını 

geri veren ERUSUD paritesi, Cuma günkü analizimizde de öngördüğümüz üzere 1,13 

seviyesi altına geri dönüş yaptı.   

EURUSD paritesi bu sabah saatleri itibarıyla 1,13 seviyesinin hemen üzerinde hareket 

ediyor. Genel görünüm açısından EURSDU paritesinin satıcılı eğilimini önümüzdeki 

dönemde devam ettirmesini bekliyoruz. Paritenin kısa vadede 1,13 seviyesi üzerinde 

kalıcı olmakta zorlanabileceğini ve bu seviye altına yerleşebileceğini düşünüyoruz. 

ECB’nin güvercin tonu ve Fed cephesindeki yumuşak tonunun dolar endeksi üzerinde 

büyük ölçüde fiyatlanmış olması ile birlikte EURUSD paritesindeki yükseliş hareketinin 

satış fırsatı olarak sınırlı kalabileceği görüşündeyiz. Paritenin önümüzdeki dönemde 1,11 

seviyesine doğru geri çekilmesini beklemekteyiz.  

Bugün Almanya’da gelecek olan IFO endeksi verileri ve ABD’den gelecek olan Chicago 

Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Dallas Fed İmalat Endeksi verileri takip edilecek. 

 

 

 

EUR/USD  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Mart 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

XAUUSD 

Cuma günü dolar endeksinde görülen sert yükseliş hareketine rağmen, küresel 

büyümeye yönelik endişeler havanın yarattığı güvenli liman talebi ile birlikte 1310 

seviyesi üzerinde tutunmayı başaran altın fiyatları, kısa vadeli yüksel eğilimini istikrarlı bir 

şekilde sürdürüyor.  

Bu sabah saatlerinde 1315 seviyesi üzerinde hareket eden ons altında, kısa vadeli teknik 

göstergeler altının 1310 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdürebileceğini işaret ediyor. Bu 

noktada, küresel büyümeye yönelik mevcut riskler ve piyasalardaki güvenli liman talebi 

ile birlikte altın fiyatlarındaki geri çekilme hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya 

devam etmesini bekliyoruz. Gerek teknik göstergeler gerekse de küresel piyasalarda 

yüksek seyretmeye devam eden altın talebi, ons altın fiyatlarındaki mevcut gerilemenin 

bir düzeltme olarak sınırlı kalabileceğini ve altın fiyatlarındaki geri çekilme hareketlerinin 

alım fırsatı verebileceğini işaret ediyor. Dolayısı ile altın fiyatlarında 1300 seviyesi 

altındaki kalıcı bir seyir beklememekle birlikte, altını önümüzdeki dönemde yeniden 1320 

seviyesi üzerine yerleşeceğini öngörmekteyiz. 

Bugün Almanya’da gelecek olan IFO endeksi verileri ve ABD’den gelecek olan Chicago 

Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Dallas Fed İmalat Endeksi verileri takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,801 -%1.9 -%0.8 %0.2 -%3.9 %11.7

DAX 11,364 -%1.6 -%2.8 -%1.2 -%8.2 %7.6

FTSE 7,208 -%2.0 -%0.3 %0.3 -%4.0 %7.1

Nikkei 21,627 -%3.1 -%2.3 -%2.7 -%12.5 %4.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 99,835 -%3.5 -%3.4 -%4.3 %0.5 %9.4

Çin 3,104 -%1.0 -%0.8 %3.7 %10.5 %23.2

Hindistan 38,165 -%0.9 -%0.5 %4.5 %3.2 %4.9

Endonezya 6,525 -%1.6 -%1.3 -%1.6 %9.3 %3.7

Rusya 2,493 -%0.6 %0.6 -%0.1 %2.0 %5.2

Brezilya 93,735 -%3.1 -%5.4 -%3.6 %19.2 %6.7

Meksika 42,292 -%2.2 %1.2 -%3.1 -%14.8 %1.6

Güney Afrika 56,107 -%0.1 %0.6 %0.4 -%1.4 %6.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %20.9 %28.0 %22.0 %41.1 -%35.2

EM VIX 19 %18.3 %24.6 %14.0 %0.3 -%23.0

MOVE 52 %17.4 %13.5 %10.7 %7.0 -%21.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.7593 %5.4 %5.7 %8.3 -%8.4 %8.9

Brezilya 3.9065 %3.0 %2.4 %4.3 -%3.5 %0.8

Güney Afrika 14.4976 %2.0 %0.7 %3.6 %1.2 %1.1

Çin 6.7182 %0.3 %0.1 %0.1 -%2.0 a.d.

Hindistan 68.985 a.d. -%0.2 -%3.0 -%4.5 -%1.1

Endonezya 14165 %0.2 -%0.7 %0.8 -%4.4 -%1.6

CDS *

Türkiye 401.6 49.9 33.3 -3.9 -34.4 -165.9

Brezilya 175.8 10.8 10.5 -9.3 -55.2 -43.0

Güney Afrika 200.0 7.1 15.6 -6.6 10.8 -59.6

Endonezya 89.5 -1.7 5.8 -22.5 3.6 -35.9

Rusya 134.9 1.1 7.2 -7.7 -5.0 -32.0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.5 0.6 0.4 1.2 -2.4 0.1

Brezilya %9.1 0.4 0.3 0.2 -2.6 a.d.

Hindistan %7.3 a.d. 0.0 -0.1 -0.7 0.0

Endonezya %7.6 0.0 -0.2 -0.3 -0.5 -0.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.4 0.30 0.47 0.42 -0.15 a.d.

Brezilya %5.3 0.03 -0.05 -0.04 -0.45 0.19

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.05 -0.02

Endonezya %3.9 -0.01 -0.20 -0.30 -0.56 -0.61

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67.03 -%1.2 -%0.2 -%0.1 -%14.9 %24.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 59.04 -%1.6 %0.9 %3.1 -%16.6 %30.0

Altın - USD / oz 1312.3 %0.4 %0.7 -%1.3 %9.7 %2.4

Gümüş - USD / t oz. 15.345 -%0.2 %0.6 -%3.6 %7.5 -%1.3

Commodity Bureau Index 424.35 %0.2 %1.1 %2.3 %2.4 %3.7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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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

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - 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 Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(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. 

 

 

 


