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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 Piyasa Yorumu 

Bugün yatırımcıların dün akşam YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye 

seçimleri ile ilgili olarak açıkladığı kararın sonuçlarına odaklanacağı 

düşünüyoruz. Veri açıklamasında ise gerek yurtiçinde gerekse 

yurtdışında önemli bir gündem bulunmamaktadır. Teknik analiz 

olarak incelediğimizde ise dünkü satışlar 92.000 desteğinde tepki 

buldu ve 93.000’ne kadar bir tepki ile kapattık. Bugünde ilk 

desteklerimiz 92.000 ve ardından 90.500’de bulunan Mart ayı dip 

noktamız olacaktır. Gün içi desteklerden gelecek tepkiler ile birlikte 

kapanışlarda önemli olacaktır. 92.000 altında kapanış 87.500 

yükselişin başladığı noktaya kadar geri çekilme riskini beraberinde 

getirecektir. Dün olduğu gibi bugünde gözler desteklerde ve gün 

sonunda kapanışında olacak. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ YSK İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 

yenilenmesine karar verdi. 

▪ TCMB Nisan ayına ilişkin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunu açıkladı. 

▪ Nisan ayı Reel Efektif Kur Endeksini 72,7’ye geriledi. 

Şirket Haberleri 

▪ Borsa İstanbul Nisan ayı yabancı işlemler verilerini açıkladı. 

▪ AKENR, AKSA, AKSGY, ENJSA, YUNSA – 1Ç19 sonuçlarını 

açıkladı. 

▪ Anadolu Grubu Holding, McDonald’s şirketi için stratejik 

opsiyonları değerlendirmek üzere yatırım bankalarını 

görevlendirdi. 

▪ ASELS, TTKOM – Bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ Türk Traktör Nisan verilerini açıkladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

8 Mayıs    Nisan Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

9 Mayıs    Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (26 Nis.- 3 May.)

                 Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (26 Nis.- 3 May.)

10 Mayıs  Mart Dış Ticaret Endeksleri

13 Mayıs  Mart Ödemeler Dengesi İstatistikleri

14 Mayıs  Mart Sanayi Üretim Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 92,982 -%1.0 -%1.6

BIST-30 116,179 -%0.9 -%1.4

Banka 120,004 -%0.7 -%0.7

Sanayi 111,423 -%1.1 -%1.6

Hizmet 68,174 -%1.1 -%3.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 25.50

2 yıllık bono faizi 23.05 22.87 21.19

10 yıllık bono faizi 19.79 19.43 17.28

Kur

USD/TL 5.99 %1.1 %7.1

EUR/TL 6.71 %1.4 %6.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.35 %1.2 %7.0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 133 137 149

Ortalama işlem hacmi * 0.78 0.92 1.01

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 6.4x 4.8x

PD/DD 0.93x 0.85x 0.74x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.48x 0.43x

FD/Satışlar 1.00x 0.91x 0.81x

FD/FAVÖK 5.7x 5.3x 4.5x

Kar büyümesi %14.4 %1.7 %32.2

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.7 %14.5

Temettü verimi %4.6 %4.7 %6.2

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 

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 

yenilenmesine karar verdi 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 

yenilenmesine karar verdi. YSK üyeleri, AK Parti’nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla 

kabul ederek seçimin iptaline ve 23 Haziran tarihinde seçimin yenilenmesine karar verdi. 

Seçimler sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrarlanacak. YSK’nın 

kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu 

görevlisi olmaması nedeniyle aldığı belirtildi. 

TCMB Nisan ayına ilişkin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunu açıkladı 

Söz konusu rapor teknik nitelikte olup, herhangi bir politika mesajı içermez. Rapordan 

öne çıkardıklarımız: 

• TCMB, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel 

mal grubu kaynaklı olarak devam ettiğini, hizmet enflasyonunun görece yatay 

seyrini sürdürdüğünü belirtiyor. Makro notlarımızda da belirttiğimiz gibi; hizmet 

enflasyonunda ise katılığın devam ettiği dikkat çekiyor. Burada fiyatlama 

davranışlarındaki bozulma özellikle önemli rol oynuyor. Zira TCMB Aylık fiyat 

gelişmeleri raporunda  “…emek yoğun kalemlerde (bakım onarım, ev içi hizmetler, 

berber-kuaför vb.) fiyat artışlarının yüksek seyrettiği gözlenmiştir. Bunun yanında, 

geçmiş enflasyona endeksleme davranışına da bağlı olarak eğitim hizmetlerindeki 

yüksek fiyat artışları devam etmiştir.” diyerek söz konusu noktayı ön plana 

çıkarıyor.  

• Enflasyon verileri değerlendirmemizde belirttiğimiz gibi, tütün fiyatları üzerinde 

vergi ayarlamaları kaynaklı artışın Mayıs ayında da sürmesi beklenebilir. Nisan 

ayında manşet enflasyon üzerindeki etki 0,3 yüzde puan iken, Mayıs ayında da aynı 

oranda bir etki görülebilir. TCMB’de bu noktanın altını çiziyor. “Fiyat  

ayarlamalarının sürmesiyle tütün grubu enflasyonundaki yükselişin Mayıs ayında 

devam etmesi beklenmektedir.” 

• TCMB bir önceki Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda tüketici fiyatları üzerindeki 

üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarının arttığını belirtirken, bu raporda söz 

konusu baskıların güçlendiğini ifade ediyor. “…Sonuç olarak, tüketici fiyatları 

üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlenmiştir.” 

Nisan ayı Reel Efektif Kur Endeksini 72,7’ye geriledi 

Söz konusu seviye bir önceki aya göre %3,1 oranında bir düşüşü işaret ediyor. 2018 

yılsonu seviyesine göre bakıldığında TL’nin yılbaşından beri reel olarak %4,7 oranında 

değer kaybettiği görülüyor. TL 2018 yılında ise %11,6 oranında reel değer kaybı 

yaşamıştı.  

• Endeks başlangıç tarihinden beri (1994) en düşük seviyeyi Eylül 2018 

seviyesinde görmüş ve 62,5 olarak gerçekleşmişti.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Ak Enerji - 1Ç19 sonuçlarını 259.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 144.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 466 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 azaldı. Şirket, 1Ç19'de 159 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %97 

artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1788 baz puan 

artarak %34.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 4,703 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 14 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 22 olarak kaydedilmiştir.  

Aksa - 1Ç19 sonuçlarını 64.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %24 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %66 azaldı. Net satışlar 925 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Şirket, 

1Ç19'de 139 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %21 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 50 baz 

puan artarak %15.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 64 

baz puan iyileşti ve %16.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 33 baz puan arttı ve %4.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %9 gerileyerek 972 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 

olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 6.2 F/K çarpanından ve 4.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  

Akiş GYO - 1Ç19 sonuçlarını 26 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 19 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 108 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Şirket, 1Ç19'de 74 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 artış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 143 baz puan artarak 

%68.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 1,864 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 6.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye 

rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Yıllık bazda artan net finansman giderleri (1Ç19: 133 

milyon TL, 1Ç18: 84 milyon TL) net karı olumsuz etkiledi.  

Anadolu Grubu Holding, %100 iştiraki ve McDonald’s Türkiye faaliyetlerinin sahibi 

Anadolu Restoran ile ilgili stratejik opsiyonların değerlendirilmesi üzerine yatırım bankası 

ve aracı kurumlara yetki vereceğini duyurdu. McDonald’s 2018’de 728 milyon TL net 

satışlar ve 30 milyon TL FAVÖK açıkladı. 2018 5,5 FD/FAVÖK rasyosunu dikkate alarak 

McDonald’s’ı 82 milyon TL’den değerliyoruz. Değerleme Anadolu Grubu Holding’in 

piyasa değerinin %3’üne denk gelmektedir. 

Aselsan - Bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 589 milyon TL 

olup, yıllık bazda %68 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 2,075 milyon 

TL olup, yıllık bazda %52 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 425 milyon TL 

olup, yıllık bazda, %50 artışı işaret etmektedir.         

 Borsa İstanbul Nisan ayı yabancı işlemler verilerini açıkladı. Nisan ayında yabancı 

yatırımcılar net 9 milyon ABD doları tutarında pay senedi aldılar ve yılın ilk dört ayında 

yabancı yatırımcılar net 483 milyon ABD doları tutarında pay senedi satın aldılar. En çok 

net alımların olduğu pay senetleri: THYAO (154 milyon ABD doları), ASELS (16 milyon 

ABD doları), TUPRS (8 milyon ABD doları), ENJSA (8 milyon ABD doları) ve KCHOL (6 
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milyon ABD doları). En çok net satışların olduğu pay senetleri: HALKB (85 milyon ABD 

doları), BIMAS (15 milyon ABD doları), EREGL (15 milyon ABD doları), VAKBN (11 milyon 

ABD doları) ve KRDMD (9 milyon ABD doları). Banka pay senetlerinde 128 milyon ABD 

doları tutarında net satım vardı.  

Enerjisa - 1Ç19 sonuçlarını 297.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

283.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %22 artarken, şirket 4Ç18'de 16.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 

4,484 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 5,608 milyon TL'nin altında gerçekleşti. 

Şirket, 1Ç19'de 872 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %30 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,108 

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

293 baz puan artarak %19.5 oldu. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK (FAVÖK +Yatırım 

Harcamaları Geri Ödemeleri) ise %30 artarak 1,126 milyon TL oldu ve piyasa beklentisi 

olan 1,126 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, 

yıllık bazda, 377 baz puan arttı ve %29.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar 

rasyosu ise, yıllık bazda, 120 baz puan arttı ve %11.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 9,584 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK 

rasyosu 2.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.6 olarak 

kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.9 F/K çarpanından ve 3.5 FD/FAVÖK 

çarpanından işlem görmektedir.  

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 52TL) Nisan 2019 satış hacimlerini açıkladı. Yurtiçi satışlar 

%67 yıllık daralmayla 626 adede gerilerken, ihracat %10 yıllık artışla 1.164 seviyesine 

yükseldi. Bilindiği üzere yurtiçi traktör satışları Nisan 2018’den bu yana daralmaya devam 

etmektedir. 1Y19’de ekonomide beklenen daralmanın da etkisiyle zayıf traktör 

satışlarının önümüzdeki birkaç ay daha devam edeceğini düşünüyoruz. 2019’da traktör 

pazarının %27 daralmasını ve 35 bin adet seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.  

Türk Telekom - Bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 254 

milyon TL olup, yıllık bazda %351 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 

5,441 milyon TL olup, yıllık bazda %16 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 

2,408 milyon TL olup, yıllık bazda, %19 artışı işaret etmektedir.  

Yünsa - 1Ç19 sonuçlarını 0.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %86 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %91 azaldı. Net satışlar 103 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 arttı. 

Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %14 azalış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %61 oldu. (1Ç18:%71) Şirket, 1Ç19'de 7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1054 baz puan azalarak %6.8 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1116 baz puan azaldı ve %18.2 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 158 baz puan azaldı ve 

%14.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %50 artarken, genel yönetim 

giderleri ise, yıllık bazda, %32 azaldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 

gerileyerek 79 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.5 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış 

fiyatına göre, şirket 5.1 F/K çarpanından ve 3.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline 

ve yenilenmesine karar verdi. YSK kararının ardından, yeniden bir seçim atmosferine 

girilecek olması dolayısı ile TL cephesindeki fiyatlamanın negatif olduğu görüldü. 

Bununla birlikte Türk lirası dolar karşısında sert bir şekilde değer kaybederken, 

USDTRY paritesi açıklamanın ardından 6,15 seviyesi üzerine çıktı.  

Kurdaki yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ve 6 seviyesinin aşılması durumunda 

yükseliş hareketinin vime kazanabileceğini bir süredir bültenlerimizde belirtiyorduk. 

Dün 6 psikolojik eşiğine aşan kur, YSK kararının ardından yükselişini hızlandırarak 

6,15 seviyesi üzerini test etti. Kur bu sabah saatlerinde 6,08 seviyesi civarında 

seyrediyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar gecesi yaptığı 

sosyal medya paylaşımı sonrasında sert bir şekilde gerileyen küresel risk iştahı, bugün 

itibarıyla bir miktar toparlanmış görünüyor. Ancak TL’deki negatif ayrışmanın, yurt içi 

gelişmelerin de etkisi ile birlikte devam ettiğini görmekteyiz. Bu noktada kurdaki 

yükseliş eğiliminin devam edebileceğini düşünmekle birlikte, kurun kısa vadede 6 

seviyesi altına gerilemesini beklememekteyiz.  

Bugün Almanya’dan gelecek olan Fabrika Siparişleri verileri izlenecek. Diğer taraftan, 

ABD – Çin arasındaki görüşmelere ve ABD – Türkiye ilişkilerine yönelik gelecek olan 

haber akışı yakından takip edilecek. 
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EUR/USD 

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar gecesi yaptığı sosyal medya 

paylaşımı sonrasında sert bir şekilde gerileyen küresel risk iştahı, bugün itibarıyla bir 

miktar toparlanmış görünüyor. Trump’ın açıklaması sonrasında hızlı bir şekilde yükselen 

güvenli liman talebi ile birlikte yeniden 97,70 seviyesi üzerine çıkan dolar endeksi, 

piyasadaki hareketliliği durulması ile birlikte 97,50 seviyesi altına geri döndü. Dolar 

endeksinde görülen gerileme ile birlikte yeniden 1,12 seviyesi üzerine yükselen EURUSD 

paritesi ise Asya seansında 1,1215 seviyesi üzerine yükseldi.  

Parite bu sabah saatleri itibarıyla 1,1210 seviyesi civarında seyrediyor. Bu noktada, 

piyasalardaki risk algısı bir miktar iyileşmiş olsa da, ABD – Çin arasındaki görüşmelere 

yönelik haber akşının sürmesini ve ABD cephesindeki tonun sert - kalmaya devam 

etmesini beklemekteyiz. Bununla birlikte dolar endeksinin kısa vadede yeniden 97,50 

seviyesi üzerini hedef alabileceğini ve buna bağlı olarak EURUSD paritesinin de 1,12 

seviyesi üzerindeki seyrinin kalıcı olamayabileceği görüşündeyiz.  

Bugün Almanya’dan gelecek olan Fabrika Siparişleri verileri izlenecek. Diğer taraftan, 

ABD – Çin arasındaki görüşmelere ilişkin gelecek olan haber akışı da yakından takip 

edilecek. 
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XAUUSD 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar gecesi yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrasında 

artan güvenli liman talebi ons altını 1285 seviyesi üzerine taşımıştı. Ancak, riskli 

varlıklarda yaşanan sert satışların ve risk iştahında görülen sert düşüşün ardından, dün 

öğleden sonra saatlerinden itibaren risk algısında bir iyileşme hareketi başladığı görüldü. 

Bununla birlikte 1280 seviyesi altına inen ons altın fiyatları, dün gün içerisinde dalgalı bir 

seyir izledi.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1282 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izlemekte. Bu 

noktada, küresel piyasalardaki güvenli liman talebinin güçlü kalmaya devam edeceği 

beklentimiz ile birlikte, altın fiyatlarında 1300 seviyesi altındaki seyrin kalıcı olmayacağına 

yönelik öngörümüzü korumaktayız. Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yeniden 1300 

seviyesi üzerini hedef almasını ve bu seviye üzerinde tutunması ile birlikte yükselişini 

1350 seviyesine doğru hızlandırmasını beklemekteyiz.  

Bugün Almanya’dan gelecek olan Fabrika Siparişleri verileri izlenecek. Diğer taraftan, 

ABD – Çin arasındaki görüşmelere ilişkin gelecek olan haber akışı da 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 2,932 -%0.4 -%0.4 %1.4 %4.2 %17.0

DAX 12,287 -%1.0 -%0.2 %2.3 %6.1 %16.4

FTSE 7,381 %0.4 -%0.6 -%0.9 %4.8 %9.7

Nikkei 22,259 -%1.2 -%1.0 %3.7 %4.0 %9.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 92,982 -%1.0 -%1.9 -%5.9 -%2.6 %1.9

Çin 2,906 %0.3 -%6.7 -%10.2 %10.4 %16.9

Hindistan 38,600 %0.4 -%0.8 -%0.2 %10.0 %7.5

Endonezya 6,256 %0.7 -%1.9 -%2.7 %6.1 %1.7

Rusya 2,580 %0.0 %0.6 %1.5 %5.5 %8.9

Brezilya 95,009 -%1.0 -%1.3 -%2.2 %8.3 %8.1

Meksika 44,117 -%0.4 -%1.9 -%1.9 -%6.0 %5.9

Güney Afrika 58,713 -%1.1 -%0.3 %1.6 %7.3 %11.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 %20.0 %17.8 %20.4 -%22.5 -%39.3

EM VIX 19 %20.6 %20.5 %16.4 -%29.5 -%23.3

MOVE 48 %4.4 -%0.5 -%2.8 -%19.0 -%28.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.0813 %2.0 %2.2 %8.1 %13.5 %15.0

Brezilya 3.9697 %0.8 %0.7 %2.5 %5.5 %2.5

Güney Afrika 14.4671 %0.8 %1.0 %2.7 %2.5 %0.8

Çin 6.7662 a.d. %0.5 a.d. -%2.2 a.d.

Hindistan 69.405 %0.3 a.d. %0.3 -%4.9 -%0.5

Endonezya 14299 %0.2 %0.6 %1.2 -%3.4 -%0.6

CDS *

Türkiye 442.6 -4.8 -18.6 45.3 68.8 81.0

Brezilya 171.7 0.0 -3.4 0.1 -24.2 -35.9

Güney Afrika 187.8 -2.9 0.9 5.4 -37.1 -35.2

Endonezya 99.8 3.2 6.1 a.d. -49.1 -37.6

Rusya 126.9 -1.8 0.0 -4.5 -17.2 -26.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19.8 0.4 0.4 2.5 2.9 3.4

Brezilya %8.9 0.0 -0.1 0.0 -1.4 a.d.

Hindistan %7.4 0.0 a.d. 0.0 -0.4 0.0

Endonezya %8.0 0.1 0.2 0.4 -0.2 -0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.9 0.00 -0.21 0.61 0.64 0.78

Brezilya %5.2 0.02 0.00 -0.11 -0.22 0.06

Güney Afrika %4.8 0.00 -0.03 -0.28 -0.32 -0.31

Endonezya %3.9 -0.01 0.02 -0.06 -0.92 -0.66

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 71.24 %0.6 -%1.1 %1.3 -%1.2 %32.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 62.25 %0.5 -%2.0 -%1.3 %0.1 %37.1

Altın - USD / oz 1283.8 %0.2 %0.2 -%0.5 %4.7 %0.2

Gümüş - USD / t oz. 14.857 -%0.3 %0.1 -%1.5 %2.5 -%4.4

Commodity Bureau Index 417.54 -%0.3 -%1.1 -%1.7 %0.0 %2.0

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez 

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta 

olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında 

değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım 

Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile 

uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda 

bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice 

itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans 

verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz 

konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru 

olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

ve çalışanları sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 

 

 


