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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Global piyasalardaki olumlu havanın eşliğinde dün beklentiler 

çerçevesinde BİST-100’de alıcılı bir seyir izledi ve endeks günü %1,1 

yukarıda 118.791 seviyesinden kapadı.  

Bugün yurtiçinde önemli bir veri ve haber akışının olmadığı 

görülüyor. Ancak yurtdışında özellikle Fed Başkanı Powell’ın Kongre 

önündeki sunumunun en önemli başlık olarak ortaya çıktığını 

görüyoruz. Söz konusu açıklamalar ve soru cevap bölümünde 

piyasalarda özellikle kur tarafında bir miktar oynaklığın arttığı 

görülebilir.  

Sabah saatlerinde ABD vadelilerinde havanın hafif satıcılı olduğu 

görülüyor. Kur tarafında ise yatay bir resim mevcut. Bu gelişmeler 

ışığında bugün hisse senedi piyasasında hafif alıcılı bir açılış 

bekliyoruz.  

BIST 121.500’deki zirvesi öncesinde son direnç ve düzeltme seviyesi 

olan 119.400’e doğru yönelimini sürdürüyor. Geri çekilmelerde 

118.125-118.500 bandının destek olmak üzere bugün 119.400 

direncinin test edilmesini bekliyoruz. 119.400 üzerinde kapanışlarda 

BIST bir önceki zirvesi olan 121.500’ü hedefleyecek. 119.400 

geçilemez ve 118.500 altında kapanışlar ise kısa vadeli pozisyonlar 

için kapatma noktası olmalı. Çünkü 119.400 aynı zamanda 

düzeltmenin son noktası yani yükselişin sonu da olabilir.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Coca-Cola İçecek – Bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ ANACM, BAGFS, EKGYO, SELEC, SODA, TRKCM – 4Ç17 

sonuçlarını açıkladı. 

▪ Mavi Giyim - 4Ç17 tahminlerimizi yayınladık. 

▪ Otomotiv sektörü - Ocak ayı ihracat verileri açıklandı. 

▪ Yapı Kredi Bankası – 503 milyon TL takipteki alacağını sattı. 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

28 Şubat   Ocak Dış Ticaret İstatistikleri

                  Aralık Konut Fiyat Endeksi

                  Hazine 3 Aylık Borçlanma Programı

1 Mart       Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (16 - 23 Şubat)

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (16 - 23 Şubat)

                  Şubat İSO/Markit PMI Endeksi

                  Şubat TİM İhracat verileri

                  Şubat İTO Enflasyon verileri

2 Mart       Gümrük ve Tic. Bak. Şubat  Geçici Dış Ticaret verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 118,792 %1.1 %2.5

BIST-30 146,293 %1.2 %2.6

Banka 183,748 %0.9 %1.7

Sanayi 132,734 %0.4 %3.0

Hizmet 86,687 %2.0 %3.3

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 12.97 12.99 13.01

10 yıllık bono faizi 11.92 11.92 11.95

Kur

USD/TL 3.78 %0.6 %1.0

EUR/TL 4.66 -%0.1 %0.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.22 %0.3 %0.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 242 239 243

Ortalama işlem hacmi * 1.80 1.89 2.00

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.5x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.27x 1.13x

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

FD/Satışlar 1.32x 1.34x 1.22x

FD/FAVÖK 7.9x 7.3x 6.7x

Kar büyümesi %13.5 %63.7 %12.0

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %14.7

Temettü verimi %2.9 %3.7 %4.2

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Şirket ve Sektör Haberleri        

Anadolu Cam - 4Ç17 sonuçlarını 14 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 34,3 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %63 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %75 azaldı. Net satışlar 713 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 büyüdü. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 565 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç17'de 169 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %139 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 133 

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

969 baz puan artarak %23,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %33 

yükselerek 1,205 milyon TL olarak gerçekleşti. Anadolu Cam’ın yönetim kurulu 31 

Mayıs’ta hisse başına 0,08 TL brüt, 0,068 TL net temettü dağıtmayı planlıyor.  

Bagfaş - 4Ç17 sonuçlarını 6,6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 

piyasa zarar beklentisi olan 19,2 milyon TL’den daha iyidir. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 39,4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 138 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %91 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı 

piyasa beklentisi olan 134 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17'de 29 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %231 büyüme 

gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 25 milyon TL'nin üzerinde 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 886 baz puan artarak 

%21,0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 yükselerek 382 milyon TL 

olarak gerçekleşti.  

Coca-Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46 TL) bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler 

Yatırım beklentisi 183 milyon TL zarar, konsensus beklentisi 166 milyon TL zarardır.  

Emlak GYO - 4Ç17 sonuçlarını 690,6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 650,9 milyon TL olan piyasa beklentisinin %6 üzerindedir. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %192 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %57 arttı. Net 

satışlar 1,098 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%179 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,164 milyon TL'nin %6 

altında gerçekleşti. Şirket, 4Ç17'de 627 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %162 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa 

beklentisi olan 614 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 362 baz puan azalarak %57,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %670 artarak 1,331 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Ayrıca, şirket yönetim kurulu hisse başına 0.17552 TL nakit kâr payının 31 Mayıs 2018 

tarihinde ödenmesini Yıllık Genel Kurul’a teklif etti. Teklif edilen kâr payı %6,8 temettü 

verimini işaret etmektedir. 

Emlak Konut GYO’nun net aktif değerini hisse başına 5,54 TL olarak hesaplıyoruz ve şirket 

dünkü kapanış fiyatına göre %53 iskontolu işlem görmektedir. Emlak Konut GYO’nun son 

bir yıldaki ortalama net aktif iskontosu %46 olarak gerçekleşmiştir. 

Mavi Giyim (AL, hedef fiyat 62 TL) Kasım-Ocak dönemini içeren 4Ç17 sonuçlarını 14 

Mart’ta açıklayacak. Tacirler Yatırım’ın net kâr beklentisi 3 milyon TL’yken (4Ç16 – 

2milyon TL net zarar) konsensus beklentisi bulunmamaktadır. Bilindiği üzere 4Ç17 
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mevsimsellik açısından zayıf bir çeyrektir. Bu nedenle çeyreksel bazda net kârda önemli 

ölçüde gerileme bekliyoruz. 4Ç17’de net satış ve FAVÖK’te %25 ve %26 yıllık büyümeler 

öngörüyoruz. 

Soda Sanayii - 4Ç17 sonuçlarını 238,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 202,2 milyon TL olan piyasa beklentisinin %18 üzerindedir. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %3 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %72 arttı. Net satışlar 

758 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 

yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 608 milyon TL'nin %25 

üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17'de 158 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %11 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa 

beklentisi olan 156 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 238 baz puan azalarak %20,8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 498 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Soda Sanayi’nin 

yönetim kurulu 30 Mayıs’ta hisse başına 0,25 TL brüt, 0,2125 TL net temettü dağıtmayı 

planlıyor.     

Selçuk Ecza Deposu - 4Ç17 sonuçlarını 57 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 57,3 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %57 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %13 arttı. Net satışlar 2,833 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,821 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç17'de 58 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %67 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 64 milyon 

TL'nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 54 baz 

puan artarak %2,1 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %53 artarak 

169 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,423 milyon TL (4Ç16: 

1,268 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13,3 

(4Ç16: %14,7) olarak kaydedildi.   

Otomotiv sektörü - Otomotiv Sanayicileri Derneği Ocak 2018 ihracat verilerini açıkladı. 

Ford Otosan’ın (TUT, hedef fiyat 55TL) ihracatı Ocak’ta %27 yıllık azalışla 17 bin adet 

seviyesinde gerçekleşirken, Tofaş’ın (AL, hedef fiyat 38TL) ihracatı %21 azalışla 16 bin 

oldu. Ford Otosan’ın Ocak ihracat hacimlerindeki daralma makyajlı Transit Custom’ın 

lansmanıyla ilgili geçiş döneminden kaynaklanıyor. Şubat ayında hacimlerin toparlanması 

bekleniyor. Tofaş’da ise Ocak ayında fabrikada yıllık izin dolayısıyla 2 hafta duruş 

gerçekleşti. Geçen sene sadece 1 hafta duruş olmuştu. Bu nedenle aylık veride daralma 

görüyoruz. Şubat’ta Tofaş’ın da hacimleri toparlanacak.  

Trakya Cam - 4Ç17 sonuçlarını 193.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 169.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %104 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %20 arttı. Net satışlar 1,289 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,226 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç17'de 219 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %68 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 267 

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

345 baz puan artarak %17.0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 

1,164 milyon TL olarak gerçekleşti. Trakya Cam’ın yönetim kurulu 31 Mayıs’ta hisse 

başına 0,150442 TL brüt, 0,127876 TL net temettü dağıtmayı planlıyor. 
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Yapı Kredi Bankası - Yönetim Kurulu 503.404.159 TL tutarında bireysel ve KOBİ 

kredilerinden oluşan tahsili gecikmiş alacağın toplam 26.455.000 TL bedelle satılmasına 

karar verdi. Banka yapılan satış işleminden 14 milyon TL tutarında vergi öncesi kar elde 

edecek olup, söz konusu gelir 1Ç18 gelir tablosuna kaydedilecektir. Yapılan satış 

işleminin takipteki krediler rasyosunu 24 baz puan azaltmasını tahmin ediyoruz. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksinin 89,50 seviyesi altına gerilemesini 

beklememekle birlikte, USDTRY paritesinin de 3,78 seviyesi üzerinde tutunmasını ve kısa 

vadede 3,78 – 3,83 seviyeleri arasında hareket etmesini beklediğimizi ifade etmiştik. 

Öngördüğümüz üzere dün 89,50 seviyesi üzerinde tutunan ve gün içerisinde 90 seviyesi 

üzerini test eden dolar endeksi, USDTRY paritesinin 3,78 seviyesi üzerinde kalıcı olmasını 

ve hatta gün içerisinde 3,79 seviyesi üzerini test etmesini sağladı. Bu sabah saatleri 

itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde satıcılı bir seyir söz konusu iken, Türk 

lirasının en fazla değer kaybeden para birimleri arasında yer aldığını görüyoruz. USDTRY 

paritesinin ise bu sabah saatleri itibariyle ,7850 seviyesi civarında dalgalandığı görülüyor. 

Bu noktada kurun 3,78 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesini ve kurun kısa 

vadede 3,78 – 3,83 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. Orta vadeli 

görünümde ise: Kurun önümüzdeki aylarda yeniden 3,90 seviyesi üzerine yerleşmesini 

bekliyoruz. Kurdaki kısa vadeli gidişat açısından Fed Başkanı Powell’ın bugün Türkiye 

saatiyle 18:00’da gerçekleştireceği Temsilciler Meclisi sunumu oldukça önemli olacak. 

Söz konusu sunumun metni 16:30’da yayınlanacak. Sunumun ardından gerçekleşecek 

olan soru & cevap kısmında, Fed’in faiz artırım politikasına ilişkin ipuçları aranacak. 

Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7851 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,7880 seviyesi direnç, 3,7800 

seviyesi ise destek konumunda. 3,7880 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,7960, 3,7800 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 3,7700. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, dün gerçekleştirdiği konuşmasında, 

kur seviyelerinin izlenmesi gereken bir değişken olduğunu söyledi. Draghi dünkü 

konuşmasında belirsizliklerin devamına vurgu yaparken ECB’nin parasal desteği kesmek 

için hazır olmadığını dile getirdi. Dün Draghi’nin açıklamalarının ardından dolar 

karşısında değer kaybeden euro, EURUSD paritesinin yeniden 1,22’li seviyelere 

gerilemesini sağlasa da, paritede kayıplarını kısa süre içerisinde telafi ederek tekrardan 

1,23 seviyesi üzerine yükselmeyi başardı. Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından Fed 

Başkanı Powell’ın bugün Türkiye saatiyle 18:00’da gerçekleştireceği Temsilciler Meclisi 

sunumu oldukça önemli olacak. Söz konusu sunumun metni 16:30’da yayınlanacak. 

Sunumun ardından gerçekleşecek olan soru & cevap kısmında, Fed’in faiz artırım 

politikasına ilişkin ipuçları aranacak. Teknik görünüme baktığımızda: EURUSD paritesinin 

ise kısa vadede bir süre 1,2260 – 1,2350 seviyeleri arasında dalgalanmasını, ancak daha 

sonra 1,2260 seviyesini aşağı yönlü kırması ile birlikte düşü hareketini 1,22 seviyesine 

doğru devam ettirmesini beklemekteyiz. 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 1,2327 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,2320 

seviyesi destek, 1,2360 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,2360 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2400, 1,2320 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,2300. 
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XAUUSD 

Dün sabahki analizimizde, dolar endeksinin 89,50 seviyesi altına gerilemesini 

beklemediğimizi ve bununla birlikte altın fiyatlarının da 1340 seviyesi civarından yönünü 

aşağı çevirebileceğini ve satış fırsatı verebileceğini belirtmiştik. Dün 1340 seviyesi 

üzerinden düşüşe geçen ve sert satış baskılarına maruz kalan altın fiyatları, bu sabah 

saatleri itibariyle kısa vadeli yüksel kanalının alt sınırında tutunmaya çalışıyor. Kısa vadeli 

teknik göstergelerin zayıf fiyat hareketlerini işaret ettiği altında, 1333 seviyesinin 20 

günlük hareketli ortalamasına denk geldiğini ve fiyatların bu seviyeyi yukarı yönlü kıracak 

teknik gücünün olmadığını görüyoruz. Bu noktada altının kısa vadeli yükseliş kanalını 

aşağı yönlü kırması durumunda düşüş hareketinin 1325 seviyesine doğru devam 

ettirmesi beklenebilir.  Altın fiyatlarındaki kısa vadeli görünüm açısından Fed Başkanı 

Powell’ın bugün Türkiye saatiyle 18:00’da gerçekleştireceği Temsilciler Meclisi sunumu 

oldukça önemli olacak. Söz konusu sunumun metni 16:30’da yayınlanacak. Sunumun 

ardından gerçekleşecek olan soru & cevap kısmında, Fed’in faiz artırım politikasına ilişkin 

ipuçları aranacak. Orta vadeli görünüme baktığımızda ise: altın fiyatlarındaki düşüş 

hareketinin alım fırsatı olarak sınırlı kalacağı görüşündeyiz. ABD’de enflasyonist 

beklentilerin ve tahvil faizlerinin yükselişe geçtiği 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 1333,45 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1330 seviyesi destek 1335,06 seviyesi 

ise direnç konumunda. 1335,06 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1341,59, 1330 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1325. 

 

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 2,747 %1.6 %0.6 -%4.4 %12.5 %2.8

DAX 12,484 %0.2 %0.3 -%6.4 %2.6 -%3.4

FTSE 7,244 -%0.1 -%0.7 -%5.5 -%2.1 -%5.8

Nikkei 21,893 %1.2 %0.0 -%6.3 %13.9 -%2.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 117,522 %0.6 %0.9 -%2.6 %7.1 %1.9

Çin 3,289 %0.7 %5.0 -%6.9 -%0.6 %0.2

Hindistan 34,142 %0.6 %1.7 -%4.8 %8.7 %0.8

Endonezya 6,620 -%0.2 -%1.2 -%0.8 %11.7 %4.0

Rusya 2,337 %0.7 %3.2 %1.6 %19.3 %10.8

Brezilya 87,293 %0.7 %3.3 %2.1 %22.8 %14.3

Meksika 48,643 -%0.7 -%0.5 -%4.7 -%5.3 -%1.4

Güney Afrika 58,715 %1.0 -%0.7 -%4.7 %3.6 -%1.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%11.9 -%15.3 %48.6 %34.6 %49.4

EM VIX 21 -%8.1 -%8.0 %21.8 %26.8 %30.8

MOVE 65 %5.7 %2.5 %22.9 %24.0 %38.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.789 %0.1 %1.1 %0.6 %8.9 -%0.2

Brezilya 3.2387 -%0.4 %0.3 %0.0 %3.1 -%2.1

Güney Afrika 11.5592 -%0.9 -%0.3 -%3.9 -%12.2 -%6.7

Çin 6.3372 -%0.2 a.d. -%1.1 -%4.8 -%2.6

Hindistan 64.7287 -%0.5 %0.8 %1.5 %1.0 %1.3

Endonezya 13668 -%0.1 a.d. %2.6 %2.3 %0.7

CDS *

Türkiye 171.9 2.6 2.8 1.2 35.1 72.0

Brezilya 154.8 -1.0 3.7 0.3 -27.8 59.1

Güney Afrika 144.5 0.7 0.8 -2.1 11.7 31.9

Endonezya 88.1 0.0 -0.2 8.4 -10.2 41.4

Rusya 108.6 -2.3 0.3 -0.5 -16.3 40.6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.9 0.0 0.0 -0.2 1.2 0.3

Brezilya %9.7 -0.1 -0.1 -0.3 -0.4 -0.5

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

Hindistan %7.7 -0.1 0.1 0.4 1.1 0.3

Endonezya %6.5 -0.1 a.d. 0.3 -0.4 0.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.7 0.00 0.07 0.41 0.84 a.d.

Brezilya %4.9 -0.08 0.06 0.17 0.41 0.34

Güney Afrika %4.8 0.00 0.00 0.31 0.23 0.27

Endonezya %4.1 0.03 a.d. 0.50 0.54 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67.31 %1.4 %3.8 -%3.8 %28.0 %0.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 63.55 %1.2 %3.0 -%1.4 %31.3 %5.2

Altın - USD / oz 1328.2 -%0.2 -%1.8 -%0.6 %3.0 %1.4

Gümüş - USD / t oz. 16.484 -%0.6 -%1.4 -%2.5 -%3.3 -%3.9

Commodity Bureau Index 442.97 %0.1 %0.2 %1.3 %1.5 %2.5

* 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. 

 

 


