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Piyasa Yorumu 

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, özellikle satışların öğleden 

sonra hızlanması ile beraber günü %1,7 aşağıda 94.498 puandan 

kapadı. Satışlarda özellikle bankacılık hisseleri ön plana çıktı.  

PPK toplantı kararında herhangi bir faiz değişikliği olmamasına 

rağmen, söylemin bir miktar yumuşatılması ve dolayısıyla faiz 

indirimlerine yol açan bir değişiklik olan yorumlanması sonrasında TL 

tarafında baskının arttığı görülmüştü. TL’yi etkileyen diğer önemli 

faktörler ise yine global koşullar ve Dolar Endeksindeki hızlı değer 

kazanımı oldu. Gelinen noktada sabah erken kotasyonlarda 

USD/TL’nin 5,95 seviyelerinde seyrettiği görülüyor. Gelişmekte olan 

ülke kurları karşılaştırmalarında TL’nin kötü performans gösteren 

kurlar arasında yer aldığı görülüyor. Petrol fiyatları 74 dolar’ın 

üzerinde kalmaya devam ediyor. Küresel hisse senedi piyasalarına 

baktığımızda hafif satıcılı olduğu, ABD vadelilerinde ise resmin yatay 

olduğu takip ediliyor. Bugün veri takviminde ABD tarafında gelecek 

büyüme verileri yakından takip edilecek. Bu gelişmeler ışığında 

bugün BİST-100’de yatay bir açılış olmasını bekliyoruz.  

Teknik analiz olarak incelediğimizde ise, 97.000 desteğini direnç 

haline getirdikten sonra 94.200/94.400 destek bölgesine geriledik ve 

kapandık. Bugün bu destek bölgesinden kısa vadeli tepki çabası 

içerisinde olabiliriz. Dünkü düşüş sonrasında 95.000/95.200’e doğru 

bir tepki gerçekleşebilir. Eğer tepki 95.000’ni geçemezse öncelikle 

94.200 desteği üzerine baskı, sonrasında kırılma ve 92.000’de bulunan 

yükselen kanal desteğine geri çekilmede olabilir.  94.200 desteğini 

düşüşün  devamı, 95.000’ni ise tepkinin boyutu için takip edebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ PPK “ilave sıkılaştırma” söylemini düşürdü. 

▪ Saat 14:30’da haftalık portföy hareketleri ve para & banka 

istatistikleri açıklanacak. 

Şirket Haberleri 

▪ AKGRT, TAVHL, TKFEN – 1Ç19 sonuçlarını açıkladı. 

▪ AKBNK, EREGL, TTRAK - Bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

26 Nisan   Haftalık yabancı portföy hareketleri (12-19 Nisan)

                  Haftalık para ve banka istatistikleri (12-19 Nisan)

29 Nisan   Nisan Ekonomik Güven Endeksi

30 Nisan   TCMB Çeyrek Dönemli Enflasyon Raporu

                  Mart Dış Ticaret İstatistikleri

                  1Ç19 Turizm İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 94,499 -%1.7 -%2.5

BIST-30 117,736 -%1.9 -%2.9

Banka 123,744 -%3.8 -%4.0

Sanayi 112,918 -%0.9 -%2.3

Hizmet 69,231 -%1.1 -%1.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.02 24.31

2 yıllık bono faizi 22.70 20.92 18.66

10 yıllık bono faizi 18.77 18.30 17.35

Kur

USD/TL 5.89 %1.4 %4.4

EUR/TL 6.57 %0.3 %2.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.23 %0.9 %3.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 138 142 149

Ortalama işlem hacmi * 1.08 0.91 1.27

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 6.5x 4.7x

PD/DD 0.93x 0.87x 0.75x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.50x 0.44x

FD/Satışlar 1.00x 0.93x 0.82x

FD/FAVÖK 5.7x 5.4x 4.5x

Kar büyümesi %14.4 %1.5 %37.3

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.6 %14.4

Temettü verimi %4.6 %4.8 %6.3

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 

PPK “ilave sıkılaştırma” söylemini düşürdü 

Para Politikası Kurulu (PPK) beklentiler dahilinde politika faizinde herhangi bir 

değişiklik gerçekleştirmedi. Böylece bir hafta vadeli repo faizi %24’de sabit tutuldu.  

• Gözler faiz kararından ziyade PPK karar notundaki sıkı duruş söylemindeydi.  

PPK bir süredir koruduğu “ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma 

yapılabilecektir” söylemini düşürerek, gelecek toplantılarda (önemli olasılıkla 

Haziran ayında) faiz indirimi yolunu açmış oldu. Söz konusu cümle yerine, PPK,  

”enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, 

parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak 

şekilde belirlenecektir” söylemi eklendi.  

• PPK karar notundaki söylem değişikliğinin piyasalarda yansıması olumsuz oldu.  

USD/TL toplantı kararı öncesinde 5,88-89 seviyelerindeyken 5,95 seviyelerine 

doğru yükseliş gösterdi. TL tarafında son bir aydır görülen volatilite artışı ve 

değer kaybı nedeniyle piyasa katılımcılarının faiz indirim tahminlerinin nispeten 

ötelendiği görülmüştü. TCMB, bugünkü notundaki değişiklik ile indirimlerinin 

daha erken başlayabileceği sinyalini vermiş oldu. 

• TCMB gelecek hafta Salı günü çeyrek dönemli Enflasyon Raporu’nu 

açıklayacak. Raporla ilgili olarak TCMB Başkanı Çetinkaya’nın sunum yapması, 

ardından bir soru&cevap seansı yönetmesi bekleniyor. Söz konusu rapor 

çerçevesinde piyasa katılımcıları TCMB’nin enflasyon tahmin patikası ve 

varsayımlarındaki olası değişimleri yakından takip edecekler. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Saat 14:30’da haftalık portföy hareketleri ve para & banka 

istatistikleri açıklanacak 

Bugün saat 14:30’da 12 – 19 Nisan haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri açıklanacak.  

• Hisse senedi piyasasında Mart haftasında 153,4 milyon dolar kadar net yabancı 

girişi yaşandı. Yılbaşından beri bakıldığında net giriş 0,87 milyar dolar olarak 

gerçekleşti. Bu girişin önemli bir bölümü (1,06 milyar dolar) Ocak ayında 

gerçekleşti.  

• Tahvil piyasası tarafında ise yabancı yatırımcının ilgisinin zayıf olmaya devam 

ettiği görülüyor. Söz konusu hafta içerisinde repo işlemleri hariç tahvil 

piyasasından net yabancı çıkışı 138 milyon dolar oldu. Böylece yılbaşından beri 

net çıkış 1,8 milyar dolar’a ulaştı. Yabancı yatırımcının toplam bono stoku 

içerisindeki payı ise %12,5. (Yılbaşında %15,3 idi). 

Para & banka istatistikleri cephesinde ise 5-12 Nisan haftasında yerleşiklerin döviz 

mevduatında 410 milyon dolar düşüş yaşandı. (parite etkisinden arındırılmış) Hanehalkı 

DTH’larındaki düşüş 330 milyon dolar olurken, kurumların DTH hesaplarındaki azalış 

sadece 80 milyon dolar oldu. Hanehalkının Ağustos ayından beri uzun döviz 

pozisyonlarındaki artış 19,4 milyar dolardan 19 milyar dolar’a geriledi.  

• 12 Nisan itibariyle TCMB’nin brüt döviz rezervleri, 97,85 milyar dolar 

açıklanırken, bir önceki haftaya göre 0,5 milyar dolar artış kaydetti. Aynı oranda 

artışı net uluslararası rezervlerde de takip ettik. (27,9 milyar dolar’dan 28,4 

milyar dolar’a) 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_toplanti_karari_-_Nisan_2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akbank – Bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak. Akbank’ın 1Ç19’da 1.332 milyon TL net 

kar açıklamasını ve net karlılıkta %27 artış kaydetmesini bekliyoruz. Piyasa beklentisi ise, 

Akbank’ın 1.352 milyon TL net kar açıklaması yönündedir. 

Aksigorta – 1Ç19 sonuçlarını 78 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 

yıllık bazda %53 ve çeyreksel bazda %25 artışı göstermekte olup, piyasa beklentisi olan 

72 milyon TL’den yüksek gerçekleşmiştir. 

Ereğli Demir Çelik - Bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 957 

milyon TL olup, yıllık bazda -%10 azalışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 

6,941 milyon TL olup, yıllık bazda %28 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi ise 

1,556 milyon TL olup, yıllık bazda, %9 azalışı işaret etmektedir.  

Tav Havalimanları - 1Ç19 sonuçlarını 145.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 159.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %333 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %55 azaldı. Net satışlar 

1,620 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,522 milyon TL'nin %6 üzerinde 

gerçekleşti. Şirket, 1Ç19'de 858 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %41 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 586 milyon TL'nin %46 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 30 baz puan azalarak %53 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %12 artarak 3,398 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0,8 

olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,6 olarak kaydedilmiştir. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 5,5 F/K çarpanından ve 2,9 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir. 

Tekfen Holding – 1Ç19 sonuçlarını 782 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı yıllık bazda %224 artışı ve çeyreksel bazda ise %44 gerilemeyi işaret etmektedir. 

Açıklanan rakamlar piyasa beklentisi ile uyumludur. Net kardaki güçlü büyümenin altında 

yatan ana sebep daha önce 19 Mart 2019 tarihinde şirketin KAP’a yaptığı açıklamada 

belirtilen Tekfen İnşaat’in  devam eden projelerinde meydana gelen süre uzatımı, iş 

miktarı ve kapsam artışları sebebiyle oluşan ilave maliyetlerle ilgili olarak işveren 

idarelerle yapılan görüşmeler sonucunda maliyet artışı şirketin taleplerini karşılamak 

üzere bazı projelerde anlaşma sağlanması ve buna bağlı olarak söz konusu ilave 

ödemelerin 1Ç19 net karına 450 milyon TL katkıda bulunmasıdır. Tekfen Holding’in 

konsolide cirosu yıllık bazda %102 artış kaydetti ve detayların baktığımızda, taahhüt ve 

tarım bölümlerinin cirosunun, sırasıyla, %121 ve %67 arttığını görüyoruz. 1Ç19 itibariyle, 

Tekfen İnşaat’ın devam eden işler büyüklüğü 2,261 milyar ABD doları olup, 2018 yılı sonu 

itibariyle bu rakam 2,747 milyar ABD doları idi. Devam eden işlerin coğrafi dağılımı olarak 

incelediğimizde, Ortadoğu’nun payının %65, Hazar Denizi Bölgesi’nin %24 ve geri 

kalanın Türkiye’de olduğunu görüyoruz. Tarım bölümünde ise, gübre satışları, ton 

bazında, yurtiçinde %11 arttı ve ihracat ise, %188 artış kaydetti. 1Ç19’da yurtiçinde güçlü 

hacim büyümesi çiftçilerin 4Ç18’de gübre alımlarını ertelemeleri sonucu ertelenmiş 

talebin ortaya çıkması ile gerçekleşti. Gübre fiyatlarında ise, yıllık bazda ve ABD doları 

olarak, %5 artış kaydedildi. 1Ç19 konsolide FAVÖK, yıllık bazda, %218 arttı ve piyasa 

beklentileri dahilinde gerçekleşti. Taahhüt bölümün FAVÖK’ı yukarıda belirtilen ve 535 

milyon TL tek defalık ödemeye istinaden yıllık bazda %396 arttı ve 943 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Tek defalık ödeme hariç bırakıldığında, tarım bölümünün FAVÖK’ı %19 artış 
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kaydediyor olacaktır. Net nakit pozisyonu, çeyrek bazında, %16 büyüdü ve 4.2 milyar TL 

olarak gerçekleşti. Son olarak, şirket yönetimi 2019 beklentilerini revize etti. 2019 yılı 

konsolide cirosu beklentisi %6 azaltılırken, konsolide FAVÖK beklentisi ise %19 arttırıldı 

ve 2,254 milyon TL olarak revize edildi. Şirket yönetimin revize FAVÖK beklentisi, yıllık 

bazda, %50 artışı ve FAVÖK marjı olarak da %15’i işaret etmektedir. Net kar beklentisi ise 

%18 yükseltildi ve 1,815 milyar TL olarak belirtildi. Revize edilmiş net kar beklentisi yıllık 

bazda %29 artışı göstermektedir. Şirket yönetimin revize beklentileri Bloomberg’de 

bulunan tahminlerden daha yüksektir. Yönetimin 2019 yılı beklentilerine göre, şirket 

2019T F/K çarpanı olarak 5,2 ve 2019T FD/FAVÖK çarpanı olarak 2,3’den işlem 

görmektedir.   

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 52TL) bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak. 1Ç19 net 

karını 7 milyon TL olarak ve yıllık bazda -%88 azalış olarak tahmin ediyoruz. Piyasa net 

kar beklentisi 7 milyon TL olup, yıllık bazda -%87 azalışı işaret etmektedir. Bizim net satış 

beklentimiz 789 milyon TL olup, yıllık bazda, -%9 azalışı işaret etmekte olup piyasa net 

satış beklentisi 809milyon TL'dir. Bizim FAVÖK beklentimiz 72 milyon TL olup, yıllık 

bazda, -%9 azalışı işaret etmekte olup piyasa FAVÖK beklentisi 58 milyon TL'dir.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Para Politikası Kurulu (PPK) dün gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda beklentiler 

dahilinde politika faizinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirmedi. PPK bir süredir 

koruduğu “ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” 

söylemini düşürerek, gelecek toplantılarda (önemli olasılıkla Haziran ayında) faiz 

indirimi yolunu açmış oldu. PPK karar notundaki söylem değişikliğinin piyasalarda 

yansıması olumsuz oldu.  USD/TL toplantı kararı öncesinde 5,88-89 seviyelerindeyken 

5,95 seviyelerine doğru yükseliş gösterdi. Kur daha sonra, ABD’den gelen güçlü veri 

akışı ile birlikte yükselişine devam etti. ABD’den gelen Dayanıklı Mal Siparişleri 

verilerinin ardından dolar endeksi 98,30 seviyesi üzerine yükselirken, USDTRY paritesi 

ise yükselişini 5,98 seviyesi üzerine taşıdı. 

PPK’nın toplantı notundaki değişikliğin piyasadaki faiz indirim beklentilerini artırması 

ve ABD’den gelen güçlü veri akışının dolar endeksindeki yükselişi hızlandırması ile 

birlikte 5,98 seviyesi üzerine yükselen USDTRY paritesi, bu sabah saatlerinde 5,95 

seviyesi civarında seyrediyor. Kurdaki teknik görünüme baktığımızda, 5,90 seviyesinin 

önemli bir teknik destek seviyesi olduğunu görmekteyiz. Dolayısı ile kurun kısa 

vadede 5,90 seviyesi üzerindeki seyrini koruması beklenebilir. 

Bugün saat 15:30’da ABD’den gelecek olan 1Ç19’a ilişkin GSYİH büyüme verisi (ön 

yayın), Kişisel Tüketim ve Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verileri 

piyasalar tarafından yakından izlenecek. 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ve eurodaki zayıf 

görünüm ile birlikte paritenin düşüş eğilimini gün içerisinde de devam ettirmesini 

beklediğimizi ifade etmiştik. Dün ABD’den gelen Dayanıklı Mal Siparişleri verileri piyasa 

beklentilerinin oldukça üzerinde gelerek dolar endeksindeki yükseliş hareketinin 

hızlanarak devam etmesine neden oldu. Verilerin ardından dolar endeksi 98,30 seviyesi 

üzerine yükselirken, EURUSD paritesi, 1,1118 seviyesine kadar gerileyerek Haziran 

2017’den bu yana en düşük seviyesine indi. 

Dün 1,1118 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, bu sabah saatlerinde 1,1137 

seviyesinden işlem görüyor. Bu noktada, eurodaki düşüşün ve dolar endeksindeki 

yükseliş eğiliminin korunuyor olması ile birlikte paritedeki geri çekilmenin devam 

edebileceğini düşünmekteyiz. Teknik göstergeler paritendeki geri çekilmenin 

önümüzdeki dönemde 1,10 seviyesini hedef alabileceğini işaret ediyor.  

Bugün saat 15:30’da ABD’den gelecek olan 1Ç19’a ilişkin GSYİH büyüme verisi (ön yayın), 

Kişisel Tüketim ve Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verileri piyasalar 

tarafından yakından izlenecek. 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, kısa vadeli teknik göstergelerin altın fiyatlarının kayıplarını 

telafi etmeye devam edebileceğini ve kısa vadede 1280 seviyesini hedef alabileceğini 

işaret ettiğini belirtmiştik. Çarşamba gününden bu yana kayıplarını telafi çabası içerisinde 

olan altın fiyatları, beklediğimiz üzere dün yukarı yönlü hareketini sürdürerek 1280 

seviyesi üzerini test etti. ABD'de hisse senedi piyasalarının beklenenden daha iyi gelen 

şirket karları ile rekor zirvelerde kapanması ve buna bağlı olarak altına gelen güvenli 

liman alımlarının azalması ile dört ayın en düşük seviyelerine inen altın fiyatları, dolar 

endeksindeki yükseliş eğiliminden de büyük ölçüde olumsuz etkilenmişti.  

1266’lı seviyelere kadar gerilemesinin ardından düşüş hareketi durulan altın fiyatları, bu 

sabah saatlerinde 1280 seviyesinin hemen altında hareket ediyor. Altın fiyatları her ne 

kadar kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1266’lı seviyelerden 1280 seviyesi üzerine 

yükselmiş olsa da, genel gidişat açısından görece zayıf seyrin devam ettiğini belirtebiliriz. 

Altın fiyatlarındaki düşüş hareketlerinin alım fırsatı vermesini beklediğimizi ve 1300 

seviyesi altındaki hareketlerin uzun soluklu olmayacağı görüşümüzü bültenlerimizde 

sıklıkla belirtmekteyiz. Söz konusu görüşümüzü orta – uzun vadeli olarak korumakla 

birlikte, mevcut yüksek risk iştahı ortamının ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin 

altın fiyatlarını kısa vadede baskı altında tutabileceğini düşünüyoruz. Ancak orta – uzun 

vadede 1300 seviyesi altındaki seyrin kalıcı olmasını beklememekle birlikte altının 

önümüzdeki dönemde yeniden 1300 seviyesi üzerine yerleşeceği görüşündeyiz.  

Bugün saat 15:30’da ABD’den gelecek olan 1Ç19’a ilişkin GSYİH büyüme verisi (ön yayın), 

Kişisel Tüketim ve Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verileri piyasalar 

tarafından yakından izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,926 %0.0 %0.9 %3.8 %10.1 %16.7

DAX 12,283 -%0.2 %1.5 %7.6 %9.7 %16.3

FTSE 7,434 -%0.5 -%0.5 %3.3 %7.1 %10.5

Nikkei 22,308 -%0.6 -%0.2 %3.4 %4.6 %10.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 94,499 -%1.7 -%3.8 -%3.0 %4.4 %3.5

Çin 3,124 -%0.8 -%5.2 %3.4 %19.3 %24.3

Hindistan 38,731 %0.3 -%0.8 %1.6 %16.5 %7.7

Endonezya 6,373 %0.0 -%2.0 -%1.5 %10.2 %2.9

Rusya 2,561 -%0.7 %0.0 %1.9 %11.7 %8.1

Brezilya 96,552 %1.6 %3.5 %1.3 %12.6 %9.9

Meksika 45,027 %0.0 %0.0 %5.1 -%1.7 %8.1

Güney Afrika 58,807 -%0.5 -%0.2 %5.7 %15.7 %11.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %0.8 %9.6 -%18.9 -%45.3 -%47.9

EM VIX 17 %1.6 %8.4 -%14.7 -%43.9 -%33.5

MOVE 50 -%1.5 %1.1 -%12.8 -%12.2 -%25.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.928 %0.9 %2.2 %6.8 %5.2 %12.1

Brezilya 3.9501 -%1.1 %0.6 %2.5 %6.6 %2.0

Güney Afrika 14.4186 -%0.1 %2.6 %0.8 -%1.4 %0.5

Çin 6.7435 %0.3 %0.5 %0.5 -%3.0 a.d.

Hindistan 70.2612 %0.6 %1.3 %1.9 -%4.1 %0.7

Endonezya 14187 %0.6 %1.0 %0.0 -%6.6 -%1.4

CDS *

Türkiye 460.8 22.0 24.0 50.9 103.6 99.3

Brezilya 177.5 5.7 5.5 -0.5 -37.7 -30.0

Güney Afrika 191.6 5.9 10.8 -8.1 -34.1 -31.4

Endonezya 98.2 6.5 a.d. 4.8 -57.4 -39.3

Rusya 129.5 2.2 -1.3 -0.6 -19.3 -23.6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18.8 0.5 1.1 1.4 0.2 2.4

Brezilya %9.0 0.0 0.0 0.0 -1.6 a.d.

Hindistan %7.4 0.0 0.0 0.1 -0.4 0.1

Endonezya %7.8 0.1 0.2 0.1 -0.8 -0.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8.2 0.20 0.56 0.75 0.78 1.10

Brezilya %5.2 -0.04 -0.09 -0.08 -0.24 0.08

Güney Afrika %4.9 0.07 0.12 -0.21 -0.24 -0.23

Endonezya %3.9 0.04 0.02 -0.05 -0.98 -0.63

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 74.35 -%0.3 %3.3 %10.6 -%3.3 %38.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 65.21 -%1.0 %1.9 %10.9 -%3.1 %43.6

Altın - USD / oz 1275.8 %0.0 %0.3 -%3.5 %3.8 -%0.4

Gümüş - USD / t oz. 14.879 -%0.2 -%0.5 -%4.0 %1.7 -%4.3

Commodity Bureau Index 421.53 %0.1 -%0.8 -%0.9 %1.4 %3.0

* 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. 

 

 

 


