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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü satıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0.41 değer 

kaybı ile 103.559 seviyesinden kapattı. Banka endeksindeki satışlar 

dikkat çekici idi. 

Haftaya bugün açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verisi ile 

başlıyoruz. Diğer taraftan, yarın açıklanacak olan Merkez Bankası’nın 

2018 yılı Para ve Kur Politikası Strateji Notu yatırımcıların dikkat 

edeceği diğer konu başlığı olacaktır. Her iki gündem maddesinin de 

kur ve faiz seviyeleri üzerinde etkili olması beklenebilir. Yurtdışında 

ise ABD’den gelecek olan Ekim ayı Dayanıklı Mal ve Fabrika 

Siparişleri verilerinin son çeyrek büyüme dinamikleri üzerine vereceği 

sinyaller piyasalar üzerinde hareketliliğe neden olabilir. Haftanın 

geneline baktığımızda ise, ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri 

ile AB ve Japonya’da açılanacak olan 3Ç17 büyüme verileri global 

faiz hadlerinin seyri açısından önemli olacak. Veri takvimi dışında ise 

ABD’de görülmekte olan dava ile ilgili haber akışının özellikle seans 

sonuna doğru piyasalarda hareketlilik yaratma olasılığını göz ardı 

etmemek gerekir. Bugün TL’deki zayıf seyre bağlı olarak Borsa 

İstanbul’da satıcılı başlangıç olacağını düşünüyoruz.  

Teknik olarak baktığımızda, BİST-100 Cuma günkü işlemlerde de 

103.000 desteğini güçlendirmeye çalıştı. 104.000’nin üzerinde 

zorlandıysa da 103.000’den tepki geldiğini gördük. BİST yeniden 

103.000-105.300 yatayına girdi. Kısa vadede 103.000 üzerinde 

kapanışlar aşağı yönlü riskleri sınırlıyor ama kısa vadeli güçlenme için 

105.300 ve uzun vadeli güçlenme için 108.000’nin kırılması gerekiyor. 

Kısa vadede 103.000/105.300 aralığında dalgalanmasını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Kasım TÜFE verileri açıklanacak.  

▪ İSO/Markit PMI Kasım ayında 52,9 ile bir önceki aya göre önemli 

bir değişim göstermedi.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aksa Enerji – Kıyıköy RES satışını tamamladı. 

▪ Kardemir – Kasım ayı satış rakamlarını açıkladı 

▪ Mavi - 3Ç17 sonuçlarını bugün açıklayacak. 

▪ Türk Telekom – 100 milyon ABD doları kredi aldı. 

▪ Yapı Kredi Bankası – Yapı Kredi Moscow’un satışı tamamlandı.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

4 Aralık        Kasım TÜFE verileri

5 Aralık        Kasım Reel Efektif Kur Endeksi

                     Kasım Aylık Fiyat Gelişmeleri

7 Aralık        Kasım Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

                     Haftalık Portföy Hareketleri (17 - 24 Kasım)

                     Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (17 - 24 Kasım)

8 Aralık        Ekim Sanayi Üretim Endeksi

11 Aralık      Ekim Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     Aralık TCMB Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 103,559 -%0.4 -%0.9

BIST-30 127,234 -%0.5 -%0.9

Banka 150,860 -%1.3 -%0.7

Sanayi 116,152 -%0.9 -%3.7

Hizmet 75,478 %0.7 %2.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.25 12.25 12.25

2 yıllık bono faizi 13.51 13.73 14.15

10 yıllık bono faizi 12.12 12.36 12.70

Kur

USD/TL 3.93 -%0.1 %3.3

EUR/TL 4.68 %0.3 %5.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.31 %0.1 %4.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 198 199 222

Ortalama işlem hacmi * 1.69 1.67 2.01

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.3x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.25x 1.13x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.76x 0.67x

FD/Satışlar 1.32x 1.41x 1.26x

FD/FAVÖK 7.9x 7.9x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %47.3 %9.7

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.6 %14.7

Temettü verimi %2.9 %3.9 %4.4

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Saat 10:00’da Kasım TÜFE verileri açıklanacak  

Kurum tahminimiz aylık TÜFE artışının %1,1 oranında gerçekleşmesi yolunda. Medyan 

beklenti ise %1,2. Beklentilerimiz dahilinde bir gerçekleşme görürsek, yıllık enflasyon 

%11,9’dan %12,55’ye yükselecek. 

• Kasım ayı içerisinde özellikle gıda fiyatlarının oldukça etkili olduğunu göreceğiz. 

Dolayısıyla verilerin sürprize açık olduğunu belirtebiliriz. 

• İşlenmemiş gıda fiyatlarında (meyve& sebze) bir artış gözüküyor olsa dahi, et 

fiyatlarındaki düşüşün veriler üzerinde etkili olma ihtimali mevcut. 

• Ancak kur geçişkenliğinin gıda fiyatları üzerinde de etkili bir faktör olacağını 

gözden kaçırmamak gerekir. 

• Özellikle kur tarafında son dönemde yaşanan keskin düşüş sonrasında enflasyon 

verilerinde önemli bir baskı oluştururken, bir süredir TCMB’nin de altını çizdiği 

gibi fiyatlama davranışlarında da kötüleşme deneyimleniyor. 

• TCMB yarın 2018 yılı Para ve Kur Stratejisini açıklayacak. Söz konusu stratejinin 

politika mesajları içermesi ihtimali göz önünde bulundurulmalı. 

Kasım PMI 52,9 seviyesinde kalarak önemli bir değişim kaydetmedi  

İSO/Markit PMI Kasım ayında 52,9 ile bir önceki aya göre önemli bir değişim göstermedi. 

PMI, son dokuz aydır eşik seviye olan 50 değerinin üzerinde oluşuyor olsa da, Eylül 

ayından bu yana endekste bir zayıflama olduğu görülüyor. 

• İSO/Markit tarafından yapılan yorumlar çerçevesinde, yeni siparişler ve ihracatın 

büyüme görünümünü koruduklarının altının çizildiğini görüyoruz. PMI endeksi 

alt kalemlerinde özellikle takip ettiğimiz unsurlardan biri kapasite kullanımı ile 

ilgili. ISO/Markit Kasım PMI yorumuna göre imalat sektörü kapasite kullanımının 

Kasım ayında da genişlemeye devam etti. 

• Bugün Ekim ayı Sanayi Üretimi verilerini ve ardından 11 Aralık’ta 3Ç17 GSYİH 

Büyüme Oranı verilerini karşılıyor olacağız. 

Rapor için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Aksa Enerji – Şirket Kıyıköy Rüzgar Enerjisi Santrali'nin Borusan EnBW Enerji Yatırımları 

ve Üretim A.Ş. ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler A.Ş.'ne 60.100.000 Amerikan 

Dolarına satışını tamamladı. Mevcut 28 MWm kurulu güce ilişkin satış bedeli olan 

38,500,000.00 Amerikan Doları nakden ve defaten tahsil edilmiş olup, Alenka Enerji 

Üretim ve Yatırım A.Ş.'ne ait kredilerin kapatılmasından sonra kalan tüm satış bedeli 

üzerinden hesaplanan 124.860.286 TL satış kârı Aksa Enerji'nin kısa vadeli 

yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacağı açıklandı. Ayrıca, 72 MW kurulu gücündeki 

genişleme yatırımı için gerekli tüm izinlerin alınmasından sonra satış bakiyesi olan 

21,600,000.00 Amerikan Doları'nın 2018 yılı içinde tahsil edilmesi beklendiği bildirildi. 

Kardemir – Kasım ayı satış rakamlarını açıkladı. Şirket bu yılın ilk 11 ayında 2 milyon 127 

bin ton esas ürün satışı yapmış olup, şirket yönetimi bu rakamın 2017 yıl sonunda 2 

milyon 320 bin tona ulaşmasını bekliyor. Yönetimin beklentisi yıllık bazda %12’lik artışı 

işaret etmektedir. Üretim detaylarına baktığımızda, 2016 yılını 2 Milyon 173 Bin ton sıvı 

çelik üretimi ile kapatan şirket, Ocak-Kasım 2017 döneminde 2 Milyon 188 Bin ton sıvı 

çelik üretimi gerçekleştirdi. Yıl sonu itibariyle sıvı çelik üretiminin 2 Milyon 400 Bin 

ton seviyesine ulaşması beklenmektedir. Ray-Profil üretimi geçtiğimiz yıl 360 Bin ton iken 

bu yılın Ocak-Kasım döneminde 367 Bin ton üretim gerçekleştirildi ve yıl sonu itibariyle 

ray-profil üretiminin 400 Bin tona ulaşması beklenmektedir. Çubuk Kangal 

üretimi geçtiğimiz yıl 55 Bin ton iken, bu yılın 11 aylık döneminde 242 Bin tona ulaştı ve 

yıl sonu itibariyle 274 Bin tonluk çubuk kangal üretimine ulaşılması beklenmektedir. 

Mavi (AL, hedef fiyat 62 TL) 3Ç17 sonuçlarını (Ağustos ve Ekim dönemi için) bugün 

açıklayacak. Bizim beklentimiz 18 milyon TL net kâr, 63 milyon TL FAVÖK ve 465 milyon 

TL net satıştır. Konsensus beklentileri mevcut değildir. 

Türk Telekom - Bank of America NA ile 100 milyon ABD Doları tutarında bir uzun vadeli 

kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredinin vadesi Ocak 2021 olup, anaparanın 

tamamı vade sonunda ödenecektir. Kredinin yıllık faiz oranı LIBOR + %1,85'dir. 

Yapı Kredi Bank – Yapı Kredi Moscow’un Expobank LLC’ye satışı tamamlandı ve vergi ve 

masraflar sonrasında 21 milyon TL kar eldilmiş olunup, bankanın yılsonu mali tablolarına 

yansıtılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Aralık 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü satıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0.41 değer kaybı ile 103.559 

seviyesinden kapattı. Banka endeksindeki satışlar dikkat çekici idi. 

Haftaya bugün açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verisi ile başlıyoruz. Diğer taraftan, 

yarın açıklanacak olan Merkez Bankası’nın 2018 yılı Para ve Kur Politikası Strateji Notu 

yatırımcıların dikkat edeceği diğer konu başlığı olacaktır. Her iki gündem maddesinin de 

kur ve faiz seviyeleri üzerinde etkili olması beklenebilir. Yurtdışında ise ABD’den gelecek 

olan Ekim ayı Dayanıklı Mal ve Fabrika Siparişleri verilerinin son çeyrek büyüme 

dinamikleri üzerine vereceği sinyaller piyasalar üzerinde hareketliliğe neden olabilir. 

Haftanın geneline baktığımızda ise, ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri ile AB ve 

Japonya’da açılanacak olan 3Ç17 büyüme verileri global faiz hadlerinin seyri açısından 

önemli olacak. Veri takvimi dışında ise ABD’de görülmekte olan dava ile ilgili haber 

akışının özellikle seans sonuna doğru piyasalarda hareketlilik yaratma olasılığını göz ardı 

etmemek gerekir. Bugün TL’deki zayıf seyre bağlı olarak Borsa İstanbul’da satıcılı 

başlangıç olacağını düşünüyoruz.  

Teknik olarak baktığımızda, BIST 100 Cuma günkü işlemlerde de 103.000 desteğini 

güçlendirmeye çalıştı. 104.000’nin üzerinde zorlandıysa da 103.000’den tepki geldiğini 

gördük. BIST yeniden 103.000-105.300 yatayına girdi. Kısa vadede 103.000 üzerinde 

kapanışlar aşağı yönlü riskleri sınırlıyor ama kısa vadeli güçlenme için 105.300 ve uzun 

vadeli güçlenme için 108.000’nin kırılması gerekiyor. Kısa vadede 103.000/105.300 

aralığında dalgalanmasını bekliyoruz. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Hatırlayacağımız üzere Ocak ayında ABD istihbarat birimleri, Rusya'nın ABD seçimlerinde 

hack kampanyası yürüttüğü, Hilary Clinton kampanyası hakkında utandırıcı e-postalar 

yayınladığı ve bu yolla Clinton'ı zayıflatmaya çalıştığı yönünde bir rapor yayınlamıştı. 

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin 

yaşanan son gelişme, dolar endeksinin ve ABD borsalarının Cuma günü kapanışa yakın 

çok sert bir şekilde değer kaybetmelerine neden oldu. ABD kaynaklı haber sitelerine 

göre Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Cuma günü, Trump'ın 

Rusya ile iletişime geçmesi için kendisine talimat verdiğini itiraf etti. Flynn’in “itirafçı” 

olmasının ardından dolar endeksi Cuma günü 93,24’ten 92,60’a hızlı bir şekilde geri 

çekilirken, ABD borsalarının da satıcılı bir seyir izlediği görüldü. Dolar endeksinin Cuma 

günkü sert düşüş hareketine rağmen 3,90 seviyesinin altına inmeyen kur, yeni haftanın 

ilk işlem gününde, dolar endeksinin Cuma günkü kayıplarını telafi etmiş olmasının da 

etkisi ile birlikte 3,93 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. ABD vergi sisteminde büyük 

değişiklikler öngören 1,5 trilyon dolarlık vergi tasarısı Senato'da, Cumartesi günü yapılan 

oylamada 49’a karşı 51 oyla kabul edildi. Cumartesi günü vergi tasarısının oylanmasının 

ardından dolar endeksinin bugüne güçlü başladığı ve Cuma günkü kayıplarını telafi ettiği 

görülüyor. Bununla birlikte USDTRY paritesinin kısa vadede 3,90 seviyesi altına inmesini 

beklememekle birlikte, kurun bugün içerisinde 3,9250 – 3,95 seviyeleri arasında 

dalgalanmasını ve kısa vadede yeniden 3,97 seviyesini hedef almasını beklemekteyiz. 

Bugün ABD’den gelecek olan Dayanıklı Mal Siparişleri verilerini ve yurt içerisinde ise 

Kasım ayına ilişkin TÜFE verilerini takip ediyor olacağız. Kurdaki teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,9296 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,9284 seviyesi direnç, 3,9179 seviyesi ise destek konumunda. 

3,9284 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,9365, 

3,9179 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,91. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

ABD kaynaklı haber sitelerine göre Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael 

Flynn, Cuma günü, Trump'ın Rusya ile iletişime geçmesi için kendisine talimat verdiğini 

itiraf etti ve "Rus yetkililerle görüşmemi Trump'ın geçiş dönemi yetkilileri ayarladı" dedi. 

Flynn’in “itirafçı” olmasının ardından dolar endeksi Cuma günü 93,24’ten 92,60’a hızlı bir 

şekilde geri çekilirken, ABD borsalarının da satıcılı bir seyir izlediği görüldü. Dolar 

endeksinin Cuma günkü sert düşüşü ile birlikte 1,1940 seviyesine doğru hızlı bir yükseliş 

kaydeden EURUSD paritesi, dolar endeksinin bugünkü açılışta kayıplarını telafi ederek 

yeniden 93 seviyesi üzerinde çıkması ile birlikte yeni haftaya satıcılı bir başlangıç yaptı. 

ABD vergi sisteminde büyük değişiklikler öngören 1,5 trilyon dolarlık vergi tasarısı 

Senato'da, Cumartesi günü yapılan oylamada 49’a karşı 51 oyla kabul edildi. Cumartesi 

günü vergi tasarısının oylanmasının ardından dolar endeksinin bugüne güçlü başladığı ve 

EURUSD paritesinin de 1,19 seviyesi altında hareket ettiği görülüyor. Bu noktada dolar 

endeksinin, piyasa açılışında yaptığı yukarı yönlü fiyat boşluğunu kapatabileceğini ve 

aşağı yönlü bir düzeltme yapabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte EURUSD 

paritesinin de piyasa açılışındaki sert düşüş hareketi sonrasında yönünü yeniden yukarı 

çevirebileceği ve bugün içerisinde yeniden 1i19 seviyesine doğru yönelebileceği 

görüşündeyiz. Bugün ABD’den gelecek olan Dayanıklı Mal Siparişleri verileri yakından 

takip edilecek. Ayrıca, bugün Euro Bölgesi maliye bakanları bugün Brüksel’de bir araya 

gelecek ve Euro Bölgesi’nin geleceği ve Yunanistan’ın kurtarma paketi konularını ele 

alacak. Bakanlar bugün ayrıca, Euro Grubu Başkanlığı'nı bırakma kararı alan Jeroen 

Dijsselbloem'un halefini seçecek. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1869 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1861 seviyesi 

destek, 1,1887 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1887 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1915, 1,1861 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1818. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik 

Danışmanı Michael Flynn’in Trump'ın Rusya ile iletişime geçmesi için kendisine talimat 

verdiğini itiraf etmesi üzerinde dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybederken, altın 

fiyatlarının da 1289 seviyesi üzerini test ettiğini görmüştük. Ancak, gerek altın fiyatlarının 

Cuma günü sabah saatlerinde kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış olmasının 

verdiği düşüş eğilimi, gerekse de dolar endeksinin Cumartesi günü ABD Senatosunda 

yapılan oylamada vergi tasarısının geçmesi sonrasında kayıplarını telafi etmiş olması ile 

birlikte altın fiyatlarının bugünkü piyasa açılışında tüm kazançlarını geri verdiği ve 

yeniden 1280 seviyesi altına gerilediği görüldü. Bu noktada altın fiyatlarının, kanal 

kırılmasının da etkisi ile birlikte, kısa vadede 1280 seviyesi altındaki seyrini sürmesini 

beklemekteyiz. Altının bugün içerisinde 1274 – 1280 seviyeleri arasında dalgalanması 

mümkün olabilir. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1274,52 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1272 seviyesi destek, 1275 

seviyesi ise direnç konumunda. 1275 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1277,76, 1272 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1270. 

 

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 2,642 -%0.2 %1.5 %2.1 %8.3 %18.0

DAX 12,861 -%1.2 -%1.5 -%4.6 %0.3 %12.0

FTSE 7,300 -%0.4 -%1.5 -%3.4 -%3.3 %2.2

Nikkei 22,819 -%0.3 %1.2 %1.0 %12.8 %19.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103,559 -%0.4 -%0.9 -%6.9 %4.7 %32.5

Çin 3,318 %0.1 %0.0 -%1.5 %7.0 %7.0

Hindistan 32,833 %0.1 -%2.5 -%2.4 %5.1 %23.5

Endonezya 5,952 %0.9 -%1.0 -%0.5 %4.7 %13.4

Rusya 2,106 %0.3 -%2.6 %1.2 %11.9 -%5.7

Brezilya 72,264 %0.4 -%2.6 -%2.2 %15.6 %20.0

Meksika 47,265 %0.4 -%1.4 -%2.6 -%4.2 %3.6

Güney Afrika 59,449 -%0.5 -%1.4 -%0.3 %12.4 %17.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %1.3 %18.2 %12.1 %15.6 -%18.6

EM VIX 20 %4.4 %20.6 %19.8 %21.2 -%11.6

MOVE 50 %7.1 %8.7 %0.5 -%7.1 -%30.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.9139 -%0.2 -%1.0 %2.6 %11.0 %11.1

Brezilya 3.2583 -%0.3 %0.8 -%0.3 %0.2 %0.3

Güney Afrika 13.738 %0.3 -%3.0 -%2.3 %6.5 %0.0

Çin 6.6163 %0.1 %0.2 %0.2 -%2.8 -%4.7

Hindistan 64.4588 %0.2 -%0.2 -%0.6 -%0.3 -%5.1

Endonezya 13526 %0.2 %0.1 -%0.4 %1.5 %0.4

CDS *

Türkiye 201.4 -0.3 -6.8 19.9 -35.4 33.2

Brezilya 171.0 -0.1 0.2 -0.3 -42.9 33.4

Güney Afrika 183.0 2.2 -9.4 5.7 -18.9 a.d.

Endonezya 93.1 0.2 -4.3 4.6 -22.9 15.0

Rusya 133.6 6.6 -4.4 2.2 -11.6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.1 -0.2 2.4 0.3 1.7 0.7

Brezilya %10.3 0.0 0.2 0.3 -0.5 a.d.

Güney Afrika %9.3 0.0 0.0 0.3 0.8 0.4

Hindistan %7.1 0.0 0.1 0.2 0.4 0.5

Endonezya %6.5 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.7 -0.01 0.09 -0.01 -0.11 -0.82

Güney Afrika %4.7 0.00 0.00 -0.27 0.19 -0.23

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63.73 %0.3 -%0.2 %5.4 %25.9 %12.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 58.36 %1.7 -%1.0 %7.5 %20.7 %8.6

Altın - USD / oz 1278.8 %0.4 -%0.7 %0.1 %0.9 %11.0

Gümüş - USD / t oz. 16.297 -%0.5 -%4.1 -%5.1 -%5.7 %1.9

Commodity Bureau Index 430.78 %0.3 -%0.4 %0.5 -%0.8 %1.8

* 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: 7-9 

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

(0 216) 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. 

 

 


