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Piyasa Yorumu 

Hafif alıcılı açılış ile beraber yine kapanışa doğru satışların 

yoğunlaşması çerçevesinde BİST-100’de bir önceki güne daha zayıf 

bir kapanış gerçekleşti. Buna göre endeks günü 116.709 

seviyesinden %0,2 aşağıda kapadı.   

Bugün yurtiçinde PPK faiz toplantı kararı takip edilecek. Ancak 

faizlerde ve sözel yönlendirmede herhangi bir değişiklik 

beklenmezken, söz konusu piyasa kararının etkisinin nötr olmasını 

bekliyoruz. Gözler daha çok yurtdışında. ABD Başkanı Trump’ın 

gümrük vergileri ile ilgili çıkışı ve ardından baş danışmalarından 

Cohn’un dünkü istifası risk iştahı anlamında olumsuz bir başlangıcı 

işaret ediyor. 

Bu çerçevede sabah saatlerinde ABD vadelilerinde olumsuz bir resim 

dikkat çekerken, Avrupa borsalarının düşüş ile açılması bekleniyor. 

Kur tarafında hafif satıcılı bir görünüm söz konusu. Bu bilgiler 

ışığında bugün BİST-100’de satıcılı bir başlangıç bekliyoruz.  

Teknik olarak baktığımızda, BİST-100 endeksinde 117.600 seviyesi 

denendi fakat geçilemedi. Bugün 116.300 altında bir kapanış 

yaptığımız taktirde 117.600 ikinci tepe olacak ve BIST kısa vadede 

düşen trendini onaylayacak. Yükselen trendin kırılmış olması sebebi 

ilk etapta 115.800’e ve ardından 115.000’ne kadar çekilme devam 

edebilir. Gün içi kırılan yükselen trend nedeniyle BIST yeni bir taban 

arayışı içerisinde olacak. Bu noktada 115.000-116.700 yeni kısa vadeli 

dalgalanma bandımız olabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Şubat ayı Reel Efektif Kur Endeksi 84,73 olarak açıklandı. 

▪ TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %12,75’te sabit 

tutmasını bekliyoruz. 

▪ Saat 17:00’da Hazine Şubat ayı nakit bütçe verileri açıklanacak. 

Şirket Raporu 

▪ Coca-Cola İçecek – Büyüme görünümü olumlu 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Çimentaş, Medical Park, Nuh Çimento, Türk Prysmian Kablo 

ve Ülker Bisküvi – 4Ç17 sonuçlarını açıkladı. 

▪ BIM bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

7 Mart     Şubat Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

                PPK Toplantısı

8 Mart     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (23 Şubat  - 2 Mart)

12 Mart   Ocak Ödemeler Dengesi İstatistikleri

13 Mart   Hazine İhalesi (5 yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 116,710 -%0.2 -%1.8

BIST-30 143,359 -%0.2 -%2.1

Banka 181,035 %1.0 -%1.5

Sanayi 131,383 -%0.3 -%0.8

Hizmet 83,707 -%1.6 -%3.2

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 13.19 13.21 12.95

10 yıllık bono faizi 12.06 12.11 11.85

Kur

USD/TL 3.80 %0.4 %0.6

EUR/TL 4.69 %0.6 %0.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.25 %0.5 %0.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 238 242 234

Ortalama işlem hacmi * 1.88 1.91 1.93

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.4x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.25x 1.12x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.80x 0.70x

FD/Satışlar 1.32x 1.33x 1.21x

FD/FAVÖK 7.9x 7.2x 6.6x

Kar büyümesi %13.5 %64.3 %12.0

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %14.7

Temettü verimi %2.9 %3.8 %4.3

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 

Şubat ayı Reel Efektif Kur Endeksi 84,73 olarak açıklandı 

Bu çerçevede bir önceki aya göre reel değer kaybı %0,9 olurken, 2017 yıl sonuna göre 

%0,2 oranında daha düşük bir endeks seviyesi olduğu görülüyor. 

• REKE mevcut seviyeleriyle hala endeks başlangıcından beri en düşük yerinde 

seyrediyor. 

• Aşağıdaki grafikte de görüleceği gibi, -2 standart sapma seviyesinin hemen 

altında devam eden bir seyir söz konusu. 

• Sağdaki karşılaştırmalı grafikte ise (BIS verileri) TL’nin göreceli olarak daha düşük 

bir seviyeyi işaret ettiği görülüyor. 

PPK kararı saat 14:00’da açıklanacak 

Enflasyonda beklenen iyileşmeye rağmen, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 

%12,75’te sabit tutmasını bekliyoruz.  

• TCMB’nin de gerek PPK toplantı bildirisi ve tutanaklarında gerekse çeyrek dönemli 

Enflasyon Raporu açıklamasında enflasyonda yaşanacak geçici ve baz etkisi 

kaynaklı düşüşleri bir gevşeme fırsatı olarak kullanmayacağını vurgulayarak 

yinelediği dikkat çekiyor. 

Saat 17:00’da Hazine Şubat ayı nakit bütçe verileri açıklanacak 

Hazine’nin nakit bütçe gerçekleşmeleri, geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 9,5 milyar 

TL‘lik bütçe fazlası sonrasında, bu yılın Ocak ayında 1,5 milyar TL açık verdi. 

• 2017 Ocak ayında 4,2 milyar TL kadar özelleştirme geliri sağlanmış olmasının söz 

konusu zayıf performansta önemli bir payı var. Ancak özelleştirme gelirinin 

çıkararak bakıldığında da yılın ilk ayındaki performansın yıllık anlamda kötü bir 

noktayı işaret ettiği görülüyor. 

• Çarşamba günü açıklanacak olan Hazine Şubat ayı nakit bütçe verileri, 15 Mart’ta 

açıklanması beklenen merkezi yönetim bütçe verileri için önemli bir gösterge 

niteliğinde. 
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Şirket Raporu 

Coca-Cola İçecek - 2018 büyüme görünümü olumlu 

Coca-Cola İçecek, tahminlerin üzerinde 2017 finansal sonuçları ve 2018 

beklentileri açıkladı. Şirketin beklentilerine göre Pakistan hacimlerinde 

çeyreksel bazda görülen iyileşme ve Orta Asya’da talebin güçlü seyrinin, 

Pakistan ile ilgili endişeleri azaltacağını düşünüyoruz. Türkiye faaliyetlerinde 

tüketici güvenindeki toparlanmanın hacim büyümesini 2018’de 

destekleyeceğini öngörüyoruz. Kapasite kullanım oranında ve fiyattaki artışın 

ambalaj maliyetlerindeki yükselişi dengeleyeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca 

şirketin verimli işletme sermayesi politikasının başarılı olduğunu düşünüyoruz. 

Risksiz getiri oranındaki 100 baz puan artış ve tahminlerdeki değişiklikler hedef 

fiyatı 46 TL’den 45 TL’ye revize etmemize neden olmuştur. 2018’de güçlü 

büyüme beklentileri, yükseliş potansiyeli ve şirketin 8,1x seviyesinde 2018T 

FD/FAVÖK bazında yabancı benzerlere göre %15 iskonto oranıyla işlem 

görmesi nedeniyle Coca-Cola İçecek için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. 

Yurtdışı faaliyetlere ilişkin olumlu görünüm sürüyor – Pakistan’da Temmuz’da 

planlanan seçimler öncesi politik belirsizlik, yerel paranın dolara karşı değer kaybı ve 

zayıflayan tüketici güveni 4Ç17’de Pakistan’ın hacimlerinde yıllık %3,7 gerilemeye yol 

açmıştır. Ancak şirket yıl başından beri Pakistan’daki hacimlerde toparlanma 

gözlemlediğini belirtmiş ve Faisalabad fabrikasının devreye girmesi ile beraber 

hacimlerin daha güçlü seyredeceğini tahmin etmektedir. Ayrıca Orta Asya’da tüketici 

güvenindeki iyileşme ile beraber hacimlerde iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. 

Yurtdışı hacimlerde 2018’de %5,2 büyüme öngörüyoruz (Şirket %8-10 aralığında 

büyüme). FAVÖK marjının ise fiyat artışlarının ambalaj maliyetlerindeki yükselişi 

dengeleyeceğini öngörerek %18,5 seviyesinde yatay seyredeceğini düşünüyoruz. 

Türkiye faaliyetlerinde toparlanma dönemi başladı – Ocak 2018’de %10 ÖTV 

getirilen aromalı gazlı ve gazsız içeceklerdeki beklenen hacim daralmasının kola ve 

hazır çay kategorileriyle dengeleneceğini düşünüyor ve %3 hacim büyümesi 

öngörüyoruz. Şirket yönetiminin beklentisi %2-4 aralığında büyümedir. Katma değeri 

yüksek küçük paketli ürünlerin payının artması ve kapasite kullanım oranında 

beklenen artışın maliyet artışını dengeleyeceğini öngörüyoruz.  

2017 finansalları açıklaması ve makro tahminlerdeki değişikliklerle beraber 

tahminleri güncelliyoruz – 2018’de net satışlar ve FAVÖK’te %14 büyüme öngörüyor, 

USD/TL parite tahminimizdeki yükseliş nedeniyle net kâr tahminimizi aşağı revize 

ediyoruz. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/CCOLA_-_7_Mart_2018.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri        

BIM (TUT, hedef fiyat 76 TL) bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım 

beklentisi 208 milyon TL net kâr, konsensus 215 milyon TL net kârdır. 

Çimentaş - 4Ç17 sonuçlarını 26.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 28.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 248 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 yükseldi. Şirket, 4Ç17'de 32 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %85 büyüme 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 320 baz puan artarak 

%12,7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %31 yükselerek 36 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Medical Park - 4Ç17 sonuçlarını 54.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de 16,2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 703 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. Şirket, 4Ç17'de 93 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 

azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 451 baz puan 

azalarak %13,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %24 artarak 1,381 milyon 

TL olarak gerçekleşti. Şirketin net borcunun %67’si Euro bazında olup %33’ü TL 

bazındadır. Hatırlanacağı üzere, şirketin halka arzı Şubat ayı içerisinde tamamlanmış olup, 

halka arzdan elde edilen 600 milyon TL şirketin döviz bazlı borçlarının azaltılmasında 

kullanılmıştır. 

Nuh Çimento - 4Ç17 sonuçlarını 47,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %234 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %50 arttı. Net 

satışlar 265 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 

arttı. Şirket, 4Ç17'de 55 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %40 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 299 baz puan artarak %20,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %18 artarak 234 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Türk Prysmian Kablo - 4Ç17 sonuçlarını 3.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %59 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %4 azaldı. Net 

satışlar 351 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 

büyüdü. Şirket, 4Ç17'de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %48 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

379 baz puan azalarak %2,6 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde 

%356 büyüyerek 161 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, şirket yönetim kurulu hisse 

başına 0,0304226 nakit temettünün 18 Nisan 2018 tarihinde dağıtılmasını Olağan Genel 

Kurul’a teklif etmesini kararlaştırdı. Teklif edilen temettü %1,3 temettü verimini işaret 

etmektedir. 

Ülker Biskuvi 4Ç17’de 100 milyon TL net kâr açıkladı ve sonuçlar 98 milyon TL 

konsensus beklentisine paralel gerçekleşti. Bilindiği üzere 2016 ve 2017 finansalları UI 

Mena faaliyetlerinin satın alınması sonrası yeniden düzenlendi. Organik ciro büyümesi 

4Ç17’de yıllık %12 olarak gerçekleşti. Yurtiçi satışlar %9 büyürken, yurtdıoşı satışlar %25 

yükseldi. Yurtdışı faaliyetlerin ciroya katkısı 460 baz puan yükselişle %6,6’ya ulaştı. FAVÖK 

marjı 4Ç17’de 90 baz puan yıllık artışla %14,3’e ulaştı. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,6x 

olarak gerçekleşti. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, kurdaki geri çekilme hareketinin 3,79 seviyesine doğru devam 

etmesini beklediğimizi belirtmiştik. Dolar endeksindeki düşüş hareketinin devam etmesi 

ile birlikte geri çekilme hareketini sürdüren USDTRY paritesi, dün 3,79 seviyesi altını test 

ederek düşüş eğilimini sürdürdü. Korumacı ticaret politikaları nedeniyle küresel bir 

ticaret savaşı yaşanacağı endişelerine yol açan Trump, dolar endeksinde sert satış 

baskılarına neden olarak endeksin yeniden 90 seviyesi altına kadar gerilemesine neden 

olmuştu. Avrupa Birliği Komisyonu’nun ABD'den ithal edilen birçok ürüne ek vergi 

getirmek üzere bir liste hazırladığını belirterek misilleme vergi planını duyurması üzerine 

yükselen euro ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn'un 

istifası, dolar endeksindeki düşüş hareketini besleyerek endeksin 89,50 seviyesine kadar 

gerilemesine sebep oldu. Dün itibariyle düşüş hareketini hızlandıran dolar endeksi, 

USDTRY paritesinin de 3,79 seviyesi altını test etmesini sağladı. Bu noktada kurda 3,79 

seviyesi altında bir hareket görmeyi beklemiyoruz. Kurun kısa vadede 3,79 – 3,82 

seviyeleri arasında işlem görmesini beklemekteyiz. Bugün saat 14:00’da açıklanacak olan 

TCMB PPK faiz oranı kararını takip ediyor olacağız. Enflasyonda beklenen iyileşmeye 

rağmen, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %12,75’te sabit tutmasını 

bekliyoruz. Piyasada sert bir hareketlilik oluşmasını beklemiyoruz. Kurdaki teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7998 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8021 seviyesi direnç, 3,7960 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,8021 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,8155, 3,7960 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,7880. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinde, teknik göstergelerin yükseliş 

hareketlerini desteklediğini belirtmiş, paritenin 1,2320 seviyesi üzerindeki seyrini 

koruması ve yükseliş çabasını 1,24 seviyesi üzerine doğru devam ettirmesini 

beklediğimizi ifade etmiştik. Avrupa Birliği Komisyonu’nun ABD'den ithal edilen birçok 

ürüne ek vergi getirmek üzere bir liste hazırladığını belirterek misilleme vergi planını 

duyurması üzerine yükselen euro dolar endeksindeki düşüş hareketini beslerken, ABD 

Başkanı Donald Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn'un istifası da endeksindeki 

düşüş hareketinin hızlanmasında etkili oldu. Bu noktada paritenin, 1,24 – 1,25 bandını 

yukarı yönlü kırmakta zorluk çekeceğini ve bu seviyelerden yönünü yeniden aşağı 

çevirebileceğini düşünüyoruz. Paritenin kısa vadede 1,20 – 1,25 seviyeleri arasında 

hareket etmesini ve önümüzdeki dönemlerde 1,24 – 1,25 bandının aşılması ile birlikte 

1,30 seviyesini hedef almasını bekliyoruz. Bugün ABD’den gelecek olan ADP Özel Sektör 

Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi yakından takip edilecek. Teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2417 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,2400 seviyesi destek, 1,2418 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,2418 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2443, 

1,2400 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,2360. 

 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi konusundaki 

ısrarcı tavrı nedeniyle, ticaret savaşlarına yönelik endişelerin azalması ile güçlenen dolar 

endeksinin yeniden satış baskılarına maruz kalabileceğini belirtmiş ve bununla birlikte 

altındaki yükseliş hareketinin devam etmesini ve 1330 seviyesini hedef almasını 

beklediğimizi ifade etmiştik. Korumacı ticaret politikaları nedeniyle küresel bir ticaret 

savaşı yaşanacağı endişelerine yol açan Trump, dolar endeksinde sert satış baskılarına 

neden olarak endeksin yeniden 90 seviyesi altına kadar gerilemesine neden olmuştu. 

Avrupa Birliği Komisyonu’nun ABD'den ithal edilen birçok ürüne ek vergi getirmek üzere 

bir liste hazırladığını belirterek misilleme vergi planını duyurması üzerine yükselen euro 

ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn'un istifası, dolar 

endeksindeki düşüş hareketini besleyerek endeksin 89,50 seviyesine kadar gerilemesine 

sebep oldu. Dolar endeksindeki düşüş hareketinin sürmesi birlikte dün itibariyle 1330 

seviyesi üzerine yerleşen altın fiyatları, bu sabah saatlerinde 1332 seviyesi civarında 

dalgalı bir seyir izliyor. Bu noktada altın fiyatlarının, kısa vadeli yükseliş kanalının 

(aşağıdaki grafik üzerinden görülebileceği üzere) alt sınırına denk gelen 1332 seviyesi 

üzerinde tutunmasını ve kısa vadede yükseliş hareketini 1335 – 1340 bandına taşımasını 

bekliyoruz. Orta vadeli beklentimiz ise: ABD reel faizlerinde görülen yükseliş ve artan 

enflasyonist beklentiler ile birlikte altındaki yükseliş eğiliminin süreceğini ve önümüzdeki 

dönemde 1380 seviyesi üzerinin hedef olabileceğini düşünüyoruz. Altındaki teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1333,22 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 2,728 %0.3 -%0.6 %1.7 %10.7 %2.0

DAX 12,114 %0.2 -%3.0 -%3.8 -%1.5 -%6.2

FTSE 7,147 %0.4 -%1.9 -%1.8 -%3.4 -%7.0

Nikkei 21,418 -%0.8 -%3.8 -%1.9 %9.5 -%6.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 116,710 -%0.2 -%1.8 %1.0 %6.3 %1.2

Çin 3,290 -%0.2 %0.7 -%0.8 -%2.4 -%0.7

Hindistan 33,317 -%0.5 -%3.5 -%2.7 %4.7 -%2.6

Endonezya 6,500 -%1.2 -%2.7 -%1.8 %10.1 %1.0

Rusya 2,303 -%0.3 -%1.6 %2.2 %14.6 %9.2

Brezilya 85,653 -%0.4 -%1.5 %3.5 %16.7 %12.1

Meksika 47,885 %0.3 -%0.2 -%2.2 -%4.7 -%3.0

Güney Afrika 59,243 %2.3 %1.6 %4.1 %6.0 -%0.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 18 -%2.0 -%1.2 -%38.8 %57.9 %66.3

EM VIX 24 -%2.3 -%3.1 -%7.4 %37.8 %45.7

MOVE 64 -%1.9 -%0.7 -%3.9 %20.0 %36.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.794 -%0.4 -%0.6 %0.6 %10.8 -%0.1

Brezilya 3.211 -%1.0 -%1.2 -%0.7 %3.6 -%2.9

Güney Afrika 11.7732 -%0.5 %0.5 -%1.2 -%7.8 -%4.9

Çin 6.3145 -%0.6 %0.0 %0.4 -%3.2 -%3.0

Hindistan 64.9588 -%0.2 %0.1 %1.1 %1.3 %1.7

Endonezya 13775 %0.1 %0.7 %1.6 %3.3 %1.5

CDS *

Türkiye 170.6 -2.8 5.6 -2.3 22.3 78.0

Brezilya 151.7 -3.0 4.2 -4.8 -24.6 57.5

Güney Afrika 144.0 -3.5 3.5 -6.0 1.9 a.d.

Endonezya 86.8 -0.2 1.7 -2.0 -8.4 42.8

Rusya 105.4 -1.8 3.7 -4.9 -11.6 36.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.1 0.0 0.2 0.1 1.3 0.4

Brezilya %9.5 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 a.d.

Güney Afrika %8.7 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Hindistan %7.8 0.0 0.1 0.2 1.3 0.5

Endonezya %6.7 0.1 0.2 0.3 0.1 0.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.7 -0.04 0.02 0.19 0.95 a.d.

Brezilya %4.8 -0.02 0.01 -0.02 0.48 0.29

Güney Afrika %4.7 0.00 -0.05 0.28 0.27 0.22

Endonezya %4.1 0.03 0.01 0.33 0.72 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 65.79 %0.4 -%1.3 -%1.6 %21.4 -%1.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 62.6 %0.0 -%0.7 -%1.2 %27.3 %3.6

Altın - USD / oz 1335.2 %1.2 %1.3 %0.7 %0.0 %2.0

Gümüş - USD / t oz. 16.715 %2.3 %2.3 %0.8 -%6.2 -%2.5

Commodity Bureau Index 445.12 -%0.1 %0.4 %0.4 %1.9 %3.0

* 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. 

 

 

 


