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Piyasa Yorumu 

BİST-100 dün genele yayılan satıcılı bir seyir sonrasında günü %0,9 

aşağıda 104.141 puandan kapadı.  

Bugün özellikle Çin tarafında beklentilerin altında gelen PMI verisi 

sonrasında yeniden büyüme endişeleri çerçevesinde risk algısının 

daha zayıf olduğu bir güne başlıyoruz.  Hindistan-Pakistan arasındaki 

gerginliğin de dün bir miktar etkili olduğu görüldü. Bütün bunların 

yanı sıra bugün veri takvimi açısından yoğun bir günü işaret ediyor. 

Yurtdışında gerek Almanya’dan gelecek olan TÜFE, gerekse ABD’den 

beklendiğimiz 4Ç18 GSYİH ve kişisel tüketim verileri yakında takip 

ediliyor olacak. Küresel hisse senedi piyasalarına baktığımızda Asya 

piyasalarında satıcılı seyri takip edilirken, aynı görünümün ABD 

vadelilerine de yansıdığı dikkat çekiyor Petrol fiyatlarının yeniden 66 

dolar üzerine çıktığı görülüyor. GoÜ kurlarına bakıldığında ise karışık 

görünümün yanında TL tarafında hafif satıcılı bir resim ortaya çıkıyor. 

Bu resim çerçevesinde BİST-4100’de yatay bir açılışın olmasını 

bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde ise, 105.000 üzerinden kapanış 

sonrasında güne alışla başlamamıza rağmen 105.000 üzerinde 

tutunamadık ve 104.000-105.000 bandına geri döndük. 104.000 gap 

desteği üzerinde bugünde kalmamızı ve 104.000-105.000 aralığında 

kısa vadede dalgalanmanın devamını bekliyoruz. 104.000 kısa vade 

yükselişin devamı için önemli bir destek. Kırılması durumunda ilk 

etapta 103.000’ne gerileme ve yeniden zayıflamaya geri dönülebilir. 

Bu nedenle 104.000 üzerinde kapanış gerçekleştiği sürece 106.000 

zirvesinin testi ve kırılması ihtimali kısa vadede için mümkün 

olabilecek. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün Ocak Dış Ticaret verileri açıklanacak. 

▪ Saat 11:00’de Ocak yabancı ziyaretçi girişleri açıklanacak. 

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

banka istatistikleri açıklanacak. 

▪ Hazine 3 aylık borçlanma programını açıklayacak. 

 

Şirket Haberleri 

▪ ALCAR, CCOLA, GOODY – 4Ç18 sonuçlarını açıkladı. 

▪ AEFES, BIZIM - Bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

28 Şubat    Ocak Dış Ticaret İstatistikeri

                   Ocak yabancı ziyaretçi girişleri

                   Hazine 3 Aylık İç Borçlanma Stratejisi

                   Haftalık Para & Banka İstatistikleri (15-22 Şub.)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (15-22 Şub.)

1 Mart       Şubat İSO/Markit PMI verileri

                   İTO Şubat enflasyon verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 104,141 -%0.9 %2.1

BIST-30 130,758 -%0.9 %2.0

Banka 135,625 -%0.9 %2.7

Sanayi 123,976 -%0.7 %4.1

Hizmet 75,458 -%0.3 -%1.7

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 18.77 18.79 18.19

10 yıllık bono faizi 15.09 15.15 15.44

Kur

USD/TL 5.29 -%0.1 %0.5

EUR/TL 6.03 %0.3 %1.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.66 %0.1 %0.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 166 162 164

Ortalama işlem hacmi * 1.56 1.47 1.58

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.3x 7.3x

PD/DD 1.36x 1.06x 0.98x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.61x 0.57x

FD/Satışlar 1.43x 1.13x 0.99x

FD/FAVÖK 7.9x 6.5x 5.8x

Kar büyümesi %49.2 %14.1 %0.6

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.5 %12.0

Temettü verimi %2.7 %4.0 %4.6

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 

Bugün Ocak Dış Ticaret verileri açıklanacak 

Bugün saat 10:00’da Ocak ayına ilişkin Dış Ticaret verilerini karşılayacağız. 

• Ticaret Bakanlığı Ocak ayı geçici ticaret verilerine göre ihracat yıllık olarak 

%5,93 oranında bir artış göstererek 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 

ithalat %27 daralma ile 15,7 milyar dolar olmuştu. 

• İthalattaki hızlı gerilemenin devamı ile Ocak ayı dış ticaret açığının yıllık %72 

oranında önemli oranda daralarak 2,5 milyar dolar’a gerilediği görülüyor. 

Saat 11:00’de Ocak yabancı ziyaretçi girişleri açıklanacak 

Aralık ayında yabancı ziyaretçi girişlerinde yıllık %14,5 oranında bir artış yaşanmıştı. 

2018 toplamında ise yabancı ziyaretçi sayısında %21,8 oranında yıllık artış 

gerçekleşmişti. 

• Ziyaretçi sayısındaki güçlü gidişatın devamını bekliyoruz. Buna ek olarak kişi 

başı turizm gelirlerinde de artışın yaşanması ile turizm geliri performansının 

2019’da olumlu gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 

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

istatistikleri açıklanacak 

Bugün saat 14:30’da 15 – 22 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri açıklanacak. 

• Yılbaşından beri bakıldığında hisse senedi piyasasında net girişlerin olduğu 

görülüyor. Özellikle Ocak ayında yabancı ilgisinin önemli oranda ön planda 

olduğu görülmüştü. Ancak son iki haftadır net çıkışlar dikkat çekiyor. 

Kümülatif olarak bakıldığında ise yıl başından beri toplam net girişin 1,2 

milyar dolar olduğu görülüyor. 

• Tahvil piyasası tarafında bakıldığında ise yabancı ilgisinin halen çok zayıf 

olduğu görülüyor. Yılbaşından beri toplam net yabancı çıkışı 0,6 milyar dolar 

oldu. Yabancı yatırımcının toplam stok içerisindeki payının ise %14,8’e 

gerilediği görülüyor. 

Para & banka istatistikleri cephesinde ise yerleşiklerin DTH hesaplarındaki yükselişin 

devam ettiği görülüyor. Yılbaşından beri bakıldığında toplam DTH artışının (parite 

etkisinden arındırılmış olarak) 7,2 milyar dolar olduğu, burada ise özellikle bireylerin 

DTH artışları (5,1 milyar dolar) ile öne çıktığı takip ediliyor. 

Hazine 3 aylık borçlanma programını açıklayacak 

Hazine bugün saat 17:00’da 3 aylık (Mart – Nisan – Mayıs) borçlanma programını 

açıklayacak. Hazine’nin Mart ayında 15 milyar TL toplam iç borç itfası bulunurken, söz 

konusu tutarın 12 milyar TL’sini piyasa itfası oluşturuyor.  Hazine, bir önceki ay 

açıklanan borçlanma programında ise Mart ayına ilişkin toplam 14,5 milyar TL, 

piyasadan ise 11,3 milyar TL’lik bir borçlanma projeksiyonunda bulunmuştu. 
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Şirket Haberleri 

Alarko Carrier - 4Ç18 sonuçlarını 0.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %97 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %98 azaldı. Net 

satışlar 166 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 

azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 azalış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %19 oldu. (4Ç17: %13) Şirket, 4Ç18'de 01 milyon TL FAVÖK açıkladı ve 

bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %92 azalış gösterdi. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 729 baz puan azalarak %0.7 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 335 baz puan azaldı ve %22.3 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 407 baz puan arttı ve %22.4 

olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %2 arttı. Genel yönetim giderleri ise, 

yıllık bazda, %37 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %67 artarak 45 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 308 milyon TL (4Ç17: 259 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %48.4 (4Ç17: 

%44.5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.1 F/K çarpanından ve 

11.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Anadolu Efes Biracılık bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 4Ç18 net karını 271 milyon 

TL  olarak ve yıllık bazda -%239 azalış olarak tahmin ediyoruz. Piyasa net kar beklentisi 

230 milyon TL olup, yıllık bazda -%218 azalışı işaret etmektedir. Bizim net satış 

beklentimiz  4,243 milyon TL olup, yıllık bazda, %9 artışı işaret etmekte olup piyasa net 

satış beklentisi 4,342milyon TL'dir. Bizim FAVÖK beklentimiz 558 milyon TL olup, yıllık 

bazda, %9 artışı işaret etmekte olup piyasa FAVÖK beklentisi 538 milyon TL'dir. 

Bizim Toptan (AL, hedef fiyat TL10) - Satış Mağazaları bugün 4Ç18 sonuçlarını 

açıklayacak. 4Ç18 net karını 5 milyon TL  olarak ve yıllık bazda %2135 artış olarak tahmin 

ediyoruz. Piyasa net kar beklentisi 6 milyon TL olup, yıllık bazda %2656 artışı işaret 

etmektedir. Bizim net satış beklentimiz  982 milyon TL olup, yıllık bazda, %9 artışı işaret 

etmekte olup piyasa net satış beklentisi 978milyon TL'dir. Bizim FAVÖK beklentimiz 35 

milyon TL olup, yıllık bazda, %9 artışı işaret etmekte olup piyasa FAVÖK beklentisi 35 

milyon TL'dir. 

Coca Cola İçecek - 4Ç18 sonuçlarını 148 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 96.5 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 22 milyon TL Tacirler Yatırım 

beklentisinin üzerindedir. Operasyonel karlılık beklentimizin altında gerçekleşmesine 

rağmen şirket beklentimizin üzerinde kur farkı geliri açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 148.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,885 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 arttı. Şirketin yurtiçi satışları 

fiyat artışlarının katkısıyla %13 büyürken, yurtdışı satışlar kur etkisi arındırılmış olarak %2 

daraldı. Pakistan Rupeesinin dolar karşı %25 yıllık değer kaybı ve ülkedeki kampanyalar 

ortalama satış fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Şirket, 4Ç18'de 126 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 azalış gösterdi. 

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 191 milyon TL'nin altında gerçekleşti. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 413 baz puan azalarak %6.7 

oldu.Türev enstrümanların Türkiye marjlarına katkısının azalması, Pakistan’daki ortalama 

fiyatlamadaki zayıf seyir ve ambalaj maliyetindeki yükseliş marj daralmasına neden oldu. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 azalarak 2,633 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 476 milyon TL (4Ç17: 482 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %4.5 (4Ç17: %5.7) olarak 

kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 25.6 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK 
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çarpanından işlem görmektedir. Coca Cola İçecek yönetimi 2019 beklentilerini açıkladı. 

Konsolide hacimlerde %3-5 büyüme (Türkiye yatay, yurtdışı %6-8 yukarda), %16-18 kur 

etkisi arındırılmış ciro büyümesi, FAVÖK marjında hafif iyileşme, %7-8 yatırım/satış 

rasyosu ve 1,5’in altında net borç/FAVÖK rasyosu öngörmektedir. Ayrıca Coca-Cola 

İçecek’in yönetim kurulu 2019’da brüt toplam 300 milyon TL ve hisse başına 1.18 TL hisse 

dağıtmayı teklif edecektir. Temettü iki eşit taksitte 31 Mayıs ve 29 Ağustos’ta 

ödenecektir. Coca Cola İçecek’in beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar rakamı ve 

güçlü 2019 beklentisi ve görece yüksek temettü açıklaması nedeniyle bugün hisse 

performansının olumlu olacağını düşünüyoruz. 

Good-Year - 4Ç18 sonuçlarını 10.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 39.9 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 699 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 arttı. Şirketin toplam satışları, yıllık 

bazda, %2 geriledi. Yurtiçi satışlar %20 azalırken (yenileme pazarı %30 daraldı ve OEM 

satışları %8 arttı), ihracatta %10 artış kaydedildi. Kanal bazında baktığımızda, yıllık bazda, 

tüketici kanalı satışları %2 ve ticari kanal satışları ise %1 azaldı. Şirket, 4Ç18'de 25 milyon 

TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 azalış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 753 baz puan azalarak 

%3.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 879 baz puan azaldı 

ve %8.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 172 baz 

puan azaldı ve %6.2 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %3 azaldı. Genel 

yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %21 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde 

%78 artarak 284 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 614 milyon TL 

(4Ç17: 354 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı 

%24.9 (4Ç17: %19.3) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.9 F/K 

çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.     
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Teknik Analiz 

USD/TL 

USDTRY paritesi, 5,2860 seviyesine doğru gerçekleştirdiği geri çekilme hareketinin 

ardından; dolar endeksindeki toparlanma, petrol fiyatlarında devam eden yükseliş 

eğilimi ve gelişen ülke para birimlerindeki negatif seyir ile birlikte yeniden 5,30 

seviyesi üzerine yerleşti. Dolar endeksi dün öğleden sonra gerçekleştirdiği 

toparlanma hareketi ile birlikte 95,88 seviyesinden 96,18 seviyesine doğru yükselişe 

geçti ve ardından Asya seansı içerisinde 96,05 – 96,20 seviyeleri arasında dalgalandı. 

Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi sunumu sonrasında dolar endeksinde 

önemli bir hareketlilik görülmedi. Dolar endeksinin bu toparlanma hareketinin yanı 

sıra, Asya senasında Çin’den gelen zayıf PMI verilerİ ve gelişmekte olan ülke para 

birimlerindeki zayıf seyir de kurun yeniden 5,30 seviyesi üzerine yerleşmesine etkili 

oldu. Çin İmalat PMI Endeksi Şubat ayında 49,2 olarak gerçekleşerek (beklenti 49,5’ti) 

Şubat 2016’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Zayıf Çin verileri sonrasında 

gelişmekte olan ülke para birimlerinde zayıf bir seyrin hâkim olduğu görülüyor. Çin 

verilerinin yanı sıra Hindistan ve Pakistan arasındaki siyasi gerilimin de gelişen ülke 

para birimleri üzerinde olumsuz etki yarattığı söylenebilir. Bunların yanı sıra, petrol 

fiyatlarında devam eden yükseliş eğilimi de TL üzerinde baskı oluşturuyor. Tüm bu 

gelişmelerin etkisi ile birlikte USDTRY paritesinin bu sabah saatleri itibarıyla 5,32 

seviyesi civarında hareket ettiğini görmekteyiz. Teknik göstergeler kurun bugün 

içerisinde 5,30 – 5,33 seviyeleri arasında hareket edebileceğini işaret ediyor. Bugün 

yurt dışı piyasalardaki yoğun veri akışı kurdaki görünüm açısından etkili olacaktır. 

Almanya’dan gelecek olan Şubat TÜFE verileri ve ABD’den gelecek olan 4Ç18 GSYİH 

Çeyreklik Büyüme Oranı, 4Ç18 Kişisel Tüketim ve 4Ç18 Çeyreklik Kişisel Tüketim 

Harcamaları verileri yakından takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dün öğle saatlerinde, dolar endeksinde görülen düşüş hareketi ile birlikte 1,1405 seviyesi 

üzerini test eden EURUSD paritesi, dolar endeksinin öğleden sonra kayıplarının tamamını 

silerek yönünü yukarı çevirmesi ile birlikte kazançlarını geri verdi. Dolar endeksi dün 

öğleden sonra gerçekleştirdiği toparlanma hareketi ile birlikte 95,88 seviyesinden 96,18 

seviyesine doğru yükselişe geçti ve ardından Asya seansı içerisinde 96,05 – 96,20 

seviyeleri arasında dalgalandı. Bununla birlikte 1,14 seviyesi altına geri dönen EURUSD 

paritesi, 1,1360 – 1,1380 bandına yerleşti. Parite bu sabah saatleri itibarıyla bu banttaki 

hareketini sürdürüyor. Bu noktada paritenin kısa vadede 1,1350 – 1,1400 bandında 

hareket etmesini bekliyoruz. Ancak 1,1350 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 

paritenin yeniden 1,1300 – 1,1330 bandına doğru geri çekilebileceğini belirtmekte fayda 

var. Bugün ABD ve Almanya’dan gelecek olan veri akışı kurdaki görünüm açısından etkili 

olacaktır. Almanya’dan gelecek olan Şubat TÜFE verileri ve ABD’den gelecek olan 4Ç18 

GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı, 4Ç18 Kişisel Tüketim ve 4Ç18 Çeyreklik Kişisel Tüketim 

Harcamaları verileri yakından takip edilecek. 

 

 

 

EUR/USD  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Şubat 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

XAUUSD 

Dolar endeksinde dün öğleden sonra görülen sert toparlanma hareketi ile birlikte 

baskılanan ons altın fiyatları, dün 1320 seviyesi altına kadar geriledi. Bu sabah saatleri 

itibarıyla zayıf seyrini korumakta olan ons altın fiyatları 1318 seviyesi civarında 

dalgalanıyor. Bu noktada, küresel büyümeye yönelik mevcut riskler ve piyasalardaki 

güvenli liman talebi ile birlikte altın fiyatlarındaki mevcut geri çekilme hareketlerinin alım 

fırsatı olarak sınırlı kalmasını 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. Bununla birlikte altının önümüzdeki 

dönemde 1340 - 1350 bandını yeniden deneyebileceğini ve bu banda yerleşebileceğini 

düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde 1350 seviyesinin aşılması durumunda ise 1360 

seviyesinin hedef olacağı görüşündeyiz. Kısa vadede ise altın fiyatlarının 1315 seviyesi 

altına gerilemesini beklememekle birlikte, 1315 – 1318 banının kısa – orta vadeli alım 

fırsatı vermesini bekliyoruz. Bugün ABD ve Almanya’dan gelecek olan veri akışı önemli 

olacak. Almanya’dan gelecek olan Şubat TÜFE verileri ve ABD’den gelecek olan 4Ç18 

GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı, 4Ç18 Kişisel Tüketim ve 4Ç18 Çeyreklik Kişisel Tüketim 

Harcamaları verileri yakından 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 2,792 -%0.1 %0.3 %3.3 -%3.8 %11.4

DAX 11,487 -%0.5 %0.7 %2.8 -%7.1 %8.8

FTSE 7,107 -%0.6 -%1.7 %2.0 -%4.4 %5.6

Nikkei 21,557 -%0.4 %0.0 %3.3 -%6.1 %7.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104,141 -%0.9 %2.1 %0.1 %12.3 %14.1

Çin 2,954 -%0.4 %7.0 %13.9 %8.0 %18.0

Hindistan 35,905 %0.4 %0.4 -%0.6 -%6.7 -%0.1

Endonezya 6,526 -%1.1 -%1.3 -%1.2 %7.2 %4.2

Rusya 2,491 -%0.1 %0.1 -%1.2 %6.2 %5.1

Brezilya 97,307 -%0.3 %0.8 -%0.1 %26.9 %10.7

Meksika 43,311 -%0.7 %0.3 -%1.5 -%12.6 %4.0

Güney Afrika 56,298 %0.1 %1.1 %4.0 -%4.0 %6.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 -%3.1 %4.9 -%15.6 %20.9 %33.2

EM VIX 18 %4.4 %4.0 -%6.6 -%4.8 %12.9

MOVE 47 %1.1 %5.0 -%10.9 -%5.2 %0.4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.3131 %0.1 -%0.2 %0.8 -%13.2 %39.9

Brezilya 3.7295 -%0.5 %0.0 -%0.9 -%8.6 %12.7

Güney Afrika 13.9358 %0.7 -%0.5 %2.3 -%1.6 %12.5

Çin 6.6872 -%0.2 -%0.5 -%0.9 -%1.9 %2.8

Hindistan 71.2475 %0.3 %0.2 %0.1 %1.6 %11.5

Endonezya 14030 %0.3 -%0.1 -%0.4 -%4.1 %3.4

CDS *

Türkiye 305.5 -5.0 -10.5 1.2 -78.4 2.9

Brezilya 154.6 -3.6 -5.4 -8.9 -58.1 -11.4

Güney Afrika 175.0 0.2 -12.3 -1.6 a.d. -12.9

Endonezya 104.5 -1.6 -2.2 -9.6 31.7 0.1

Rusya 130.1 -0.9 -8.2 8.4 a.d. -24.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %14.9 -0.2 -0.4 -0.5 -7.0 3.3

Brezilya %9.0 0.0 0.0 a.d. -3.1 -1.3

Hindistan %7.5 0.1 0.1 0.1 -0.4 0.1

Endonezya %7.8 0.0 -0.1 -0.3 -0.1 1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.9 -0.05 -0.13 -0.02 a.d. a.d.

Brezilya %5.3 -0.03 -0.08 -0.24 -0.66 0.78

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.61

Endonezya %4.2 0.00 0.00 -0.08 -0.12 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66.39 %1.8 -%1.0 %7.7 -%12.9 -%0.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 56.94 %2.6 %0.0 %6.1 -%17.3 -%5.8

Altın - USD / oz 1321.2 -%0.3 -%1.6 %1.8 %9.3 %0.9

Gümüş - USD / t oz. 15.672 -%1.0 -%3.1 -%0.2 %5.5 -%8.6

Commodity Bureau Index 413.36 %0.1 -%0.1 %0.4 %0.1 -%4.4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Şubat 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   9 

 

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. 

 

 

 

 


