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Piyasa Yorumu 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,2 değer kaybı 

ile 116.567 seviyesinden kapattı. Banka endeksinin hafif olumsuz 

ayrıştığını gözlemledik. 

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması ve haber akışı 

bulunmazken yatırımcıların yurtdışındaki piyasaları yakın takip 

edeceklerini düşünüyoruz. ABD’nin demir çelik ve alüminyum 

ürünlerine yönelik vergi uygulamalarının etkileri ve de öğleden sonra 

ABD’de de açıklanacak Şubat ayı istihdam ve saatlik ortalama ücret 

artışı verileri yatırımcıların takip edecekleri en önemli veri 

açıklamaları olacaktır. Bu sabah itibariyle Uzakdoğu Asya 

piyasalarında alıcılı seyir bulunurken, GOÜ para birimlerinin ABD 

dolarına karşı karışık seyir izlediğini görüyoruz.  

Teknik olarak baktığımızda, seans içi düşen kanal direncimiz gün 

boyu zorlanmasına rağmen geçilemedi. 117.600 denemeleri 

sonrasında gün içi en düşük seviyeden kapanışla birlikte dirençler 

güçlendi. Dün bahsetmiş olduğumuz 115.800-116.700 bandı 

içerisinde kapanış gerçekleşti. Yaşanan sıkışma yukarı yönde 

sonuçlanamaması ardından 115.800 desteğine geri çekilerek hafta 

başından bu yana sıkışmanın bu yeni bant içerisinde devam edebilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ 23 Şubat - 2 Mart   haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi ve 

bono piyasasında net satıcı pozisyonundaydılar. 

Şirket Raporu  

▪ Anadolu Efes – Yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ ALCTL, DOHOL, KERVT, KRONT, SKTAS, VAKKO - 4Ç17 

sonuçlarını açıkladı. 

▪ Migros bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ Arçelik – Rekabet Kurulu soruşturması açıldığını duyurdu. 

▪ BİM 2018 beklentilerini açıkladı. 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

12 Mart   Ocak Ödemeler Dengesi İstatistikleri

13 Mart   Hazine İhalesi (5 yıl)

15 Mart   Aralık Dönemi İşgücü İstatistikleri

                Şubat Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi

                Mart Beklenti Anketi

                Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (2 - 9 Mart)

                Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (2 - 9 Mart)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 116,567 -%0.2 -%0.9

BIST-30 142,876 -%0.3 -%1.3

Banka 180,433 -%0.8 -%0.2

Sanayi 131,771 %0.5 -%0.6

Hizmet 83,270 -%0.4 -%2.5

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 13.50 13.32 13.03

10 yıllık bono faizi 12.34 12.20 11.90

Kur

USD/TL 3.81 %0.0 %0.0

EUR/TL 4.72 %1.6 %1.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.26 %0.8 %0.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 237 238 232

Ortalama işlem hacmi * 1.64 1.84 1.91

* 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 1.32x 1.20x

FD/FAVÖK 7.9x 7.2x 6.5x

Kar büyümesi %13.5 %64.4 %12.7

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 

23 Şubat - 2 Mart  haftasında hisse ve bono piyasasında sınırlı yabancı 

çıkışı görüldü 

23 Şubat - 2 Mart   haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net satıcı 

pozisyonundaydılar.  Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 14 milyon 

dolarlık sınırlı bir yabancı çıkışı görülürken, yılbaşından bu yana hisse senedi piyasasında 

görülen toplam yabancı çıkışı 202 milyon dolara yükseldi. 

• 23 Şubat – 2 Mart haftasında bono piyasasında 59 milyon dolarlık bir yabancı 

çıkışı görüldü ve bu çerçevede yılbaşından bu yana yaşanan giriş 1,16 milyar 

dolara geriledi. 

• 23 Şubat - 2 Mart   haftasında, yeni Fed Başkanı Powell’ın şahin açıklamaları 

nedeniyle gelişmekte olan ülke  piyasalarında satıcılı bir seyir hakimdi. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Şirket Raporu 

Anadolu Efes - Yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz 

Anadolu Efes, 12 aylık dönemde %41 yükselirken, BIST-100 endeksinin %8 

üzerinde performans gösterdi. Türkiye ve yurtdışı bira faaliyetlerinde son 

dönemde görülen pazar payı kazanımları, hacim artışları ve rublenin TL’ye karşı 

güçlü seyri ile beklentilerin üzerinde ciro artışı ve verimli işletme sermayesi 

yönetimi operasyonel iyileşmedeki ana unsurlar oldu. Böylelikle kur farkı 

giderleri nedeniyle gerileyen net kâra rağmen, Anadolu Efes’in %7-9 

seviyesinde serbest nakit akışı marjı elde etmeye devam edeceğini 

düşünüyoruz. Bu doğrultuda tahminlerimizi yukarı revize ediyor, ABI ve Efes’in 

Rusya ve Ukrayna faaliyetlerinin birleşmesi sonucu doğacak sinerjileri kısmen 

modelimize ekliyoruz. Hedef fiyatı 26 TL’den 32 TL’ye yükseltiyoruz. 

Birleşme potansiyeli fiyatlara henüz yansımadı – Yönetim, planlanan ABI-Efes 

birleşmesinin faaliyetlere katkısıyla ilgili henüz bilgi vermemekle beraber Mart 

sonuna kadar çalışmanın tamamlanmasını planlıyor. AB InBev ve Efes birleşmesinin, 

tedarik zincirinde elde edilebilecek verim artışıyla sinerji yaratabileceğini 

düşünüyoruz. Ancak Rusya bira pazarında modern perakende kanalının 

güçlenmesiyle marjların baskılanması ve yerel üreticilerle rekabetin artması nedeniyle 

geçmiş verilere göre daha düşük seviyede katkının oluşabileceğini düşünüyoruz. 

Modelimizi 2019’dan itibaren 40 milyon dolar yıllık oluşabilecek sinerjiyi dahil ederek 

güncelliyoruz. 

Operasyonel iyileşme devam ediyor – Yeni tahminlerimiz 2018’de ciro ve FAVÖK’te 

sırasıyla %15 ve %18 artışa işaret ediyor. Konsolide hacimde beklenen %3,5 büyüme, 

fiyat artışları ve marj iyileşmesi büyümede rol oynayacak. Anadolu Efes’in Türkiye’de 

beklediğimiz %2 pazar büyümesi üzerinde %3 büyüyeceğini ve pazar payını %61’den 

(2017 itibariyle) yukarı taşıyacağını düşünüyoruz. Avrupa’dan gelen turist sayısında 

beklenen artış ve tüketici güvenindeki iyileşme büyümede destekleyici unsurlar 

olacaktır. Yurtdışında ise 2017’de Rusya hacimlerinde görülen çift haneli büyümenin 

ardından 2018’de %1,5 büyüme öngörüyoruz. Rusya’da biraya uygulanan verginin 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_23_subat_-_2_Mart.pdf
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sabit kalması, tüketici güvenindeki iyileşme ve 2018 FIFA Dünya Kupası’nın Rusya’da 

Haziran-Temmuz aylarında gerçekleşmesi beklentimizin üzerinde hacim artışına 

neden olabilir. 

Orta vadeli görünüm pozitif – 2017-2019 döneminde ciro ve FAVÖK’te sırasıyla 

%14 ve %15 yıllık ortalama büyümeler (sinerji dahil olmadan) öngörüyoruz. Kapasite 

kullanım oranındaki artış, fiyat yükselişleri ve ölçek ekonomisinin katkıları büyümede 

etkili olacak. 2020 itibariyle Türkiye birada %29,5 ve yurtdışı birada %18 seviyesinde 

beklediğimiz FAVÖK marjları, yönetimin uzun vadeli hedeflerinin altındadır. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

Şirket ve Sektör Haberleri        

Alcatel Teletaş - 4Ç17 sonuçlarını 29.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %27 arttı. Şirket, 3Ç17'da 8,6 milyon TL zarar açıklamıştı. 

Çeyreksel bazdaki karlılıktaki iyileşme faaliyet karlılığındaki iyileşmeden 

kaynaklanmaktadır. Net satışlar 194 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %38 arttı. Şirket, 4Ç17'de 15 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1266 baz puan azalarak %7,5 oldu. Şirketin net nakit 

pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 65 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Arçelik (TUT, hedef fiyat 21,5), Rekabet Kurulu’nun şirketin iştiraki Arçelik 

Pazarlama’nın faaliyetleriyle ilgili soruşturma açtığını duyurdu. Şu aşamada soruşturma 

sonuçlanmadan rakamsal bilgi paylaşılmıyor. Bu nedenle haberi nötr olarak 

değerlendiriyoruz.  

BİM (TUT, hedef fiyat 76 TL) analist telekonferansı düzenledi. Şirket 2018 yılında 730 

yeni mağaza açılışı, %20 ve üzeri ciro artışı, %5 +- 50 baz puan FAVÖK marjı ve 750 

milyon TL yatırım planlıyor.  

Doğan Holding - 4Ç17 sonuçlarını 26.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde 28,7 milyon TL zarar açıklamıştı ve 3Ç17 döneminde 71,7 milyon TL net 

zarar açıklamıştı. 

Kerevitaş Gıda - 4Ç17 sonuçlarını 116.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 4Ç16’da 1,3 

milyon TL net kar elde etmiş olup, 3Ç17'de 15,3 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin 2017 

yıl sonu itibariyle mali tablolarında 24 Kasım 2017 tarihinde satın alınan Besler Gıda’yı 

konsolide etmiş olup, 2016 yıl sonu finansalları da Besler Gıda’nın finansallarını içerecek 

şekilde yeniden düzenlenmiştir. Net satışlar 1,972 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Şirketin 2017 yılı net satışları 2,4 milyar TL 

olarak kaydedilmiş olup, bir önceki yıla göre %28 artış kaydetmiştir. Şirket, 4Ç17'de 158 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 

artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 97 baz puan azalarak 

%8 oldu. Şirketin 2017 yılı FAVÖK 186 milyon TL olarak kaydedilmiş olup, 2016 yılına 

göre %25 artış kaydetti. 2017 yılı FAVÖK marjı yıllık bazda 19 baz puan gerilemiş ve %7,7 

olarak kaydelmiştir. Şirketin net borcu 2017 yıl sonu itibariyle 955 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 725 milyon TL (4Ç16: 1,319 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30 (4Ç16: %69,5) olarak 

kaydedildi.   

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/AEFES_-_9_Mart_2018.pdf
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Kron Telekomünikasyon - 4Ç17 sonuçlarını 6.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan 

net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %31 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %740 arttı. 

Net satışlar 15 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%8 düştü. Şirket, 4Ç17'de 7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %32 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 1621 baz puan azalarak %47,7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda yüzde %78 gerileyerek 1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Migros (AL, hedef fiyat 33TL) bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım 

beklentisi 199 milyon TL net zarar, konsensus ise 177 milyon TL net zarardır.  

Söktaş - 4Ç17 sonuçlarını 4.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de 10,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 96 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 yükseldi. Şirket, 4Ç17'de 26 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 büyüme 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 76 baz puan azalarak %27 

oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 yükselerek 351 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 63 milyon TL (4Ç16: 63 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %19,6 (4Ç16: %22,7) olarak 

kaydedildi. 

Vakko Tekstil - 4Ç17 sonuçlarını 34.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %66 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %2004 arttı. Net 

satışlar 209 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 

büyüdü. Şirket, 4Ç17'de 46 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %54 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 375 baz puan artarak %21,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %41 

gerileyerek 67 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 130 milyon TL 

(4Ç16: 132 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı 

%19,9 (4Ç16: %25,3) olarak kaydedildi.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dün gerçekleştirdiği toplantısının ardından euroda 

görülen sert değer kaybı dolar endeksinin yeniden 90 seviyesi üzerine yerleşmesine ve 

USDTRY paritesinin ise 3,83 seviyesine doğru yükselişe geçmesine neden oldu. ECB dün 

gerçekleştirdiği toplantısında beklendiği üzere para politikasında bir değişikliğe 

gitmezken, karar bildirisindeki “gerekli olması durumunda varlık alım miktarının 

artırılabileceği” söylemini çıkardı. Kararın hemen ardından euro değer kazansa da, ECB 

Başkanı Mario Draghi’nin dün karar sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında 

yaptığı açıklamaların ardından euronun kazançlarını geri verdiği görülü. Draghi, 

değişikliğe fazla önem atfedilmemesi gerektiğinin altını çizerek, törpüleyici nitelikte 

açıklamada bulundu. Bunun üzerine, basın toplantısı öncesinde 1,2450 seviyesine kadar 

çıkan EUR/USD paritesinde tekrar 1,23 seviyelerinin altının test ettiği görüldü. Eurodaki 

düşüşle birlikte dolar endeksi sert bir şekilde yükselirken, USDTRY paritesi ise 3,8280 

seviyesi üzerini test etti. Bu noktada USDTRY paritesinin kısa vadede 3,83 – 3,85 bandına 

ulaşmasını bekliyoruz. Genel görünüme bakacak olursak: Kurda kısa vadede 3,78 – 3,85 

seviyeleri arasında dalgalı bir seyir görmeyi beklemekle birlikte, ABD’de artan 

enflasyonist beklentiler ve Fed’in Mart ayı toplantısında şahin bir tutum içerisinde 

olabileceği ihtimali ile birlikte önümüzdeki dönemde 3,85 seviyesinin yukarı yönlü 

aşılabileceği görüşündeyiz. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 3,8256 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8290 seviyesi 

direnç, 3,8155 seviyesi ise destek konumunda. 3,8290 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8435, 3,8155 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,8021. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

ECB dün gerçekleştirdiği toplantısında beklendiği üzere para politikasında bir değişikliğe 

gitmezken, karar bildirisindeki “gerekli olması durumunda varlık alım miktarının 

artırılabileceği” söylemini çıkardı. Kararın hemen ardından euro değer kazansa da, ECB 

Başkanı Mario Draghi’nin dün karar sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında 

yaptığı açıklamaların ardından euronun kazançlarını geri verdiği ve EURUSD paritesinin 

1,23 seviyesi altını test ettiği görüldü. Dün sabahki bültenimizde, Draghi’nin beklentiler 

çerçevesinde görece güvercin açıklamalarda bulunması ya da parasal genişlemeye ilişkin 

söylemini yumuşatması durumunda EURUSD paritesinde 1,24 – 1,25 aralığından yeniden 

1,23 seviyesi ve altına doğru bir geri çekilme hareketi görülebileceğini belirtmiştik. 

Draghi’nin açıklamalarının ardından beklediğimiz hareketi gerçekleştiren EURUSD 

paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 1,23 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izliyor. 

EURUSD paritesinin kısa vadede 1,22 – 1,25 seviyeleri arasında hareket etmesini 

bekliyoruz. Ancak, Avrupa Merkez Bankasının 2018 yılı içerisinde parasal genişlemenin 

biteceğine yönelik sözlü yönlendirmesini sürdüreceği ve Euro Bölgesi’ndeki ekonomik 

toparlanmanın devam edeceği beklentimiz ile birlikte, paritenin önümüzdeki dönemde 

1,24 – 1,25 bandının yukarı yönlü kırmasını ve 1,30 seviyesini hedef haline getirmesini 

olası görüyoruz. Dolayısı ile paritedeki geri çekilme hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı 

kalabileceği görüşündeyiz.  Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1,2316 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,2300 seviyesi destek, 

1,2320 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,2320 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2360, 1,2300 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,2255. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, Draghi’nin beklentiler çerçevesinde görece güvercin 

açıklamalarda bulunması ya da parasal genişlemeye ilişkin söylemini yumuşatması 

durumunda dolar endeksinin kayıplarının bir kısmını geri alarak yeniden 90 seviyesi 

üzerine çıkmasının ve altın fiyatlarının da 1320 seviyesine doğru gerilemesinin 

beklenebileceğini ifade etmiştik. ECB dün gerçekleştirdiği toplantısında beklendiği üzere 

para politikasında bir değişikliğe gitmezken, karar bildirisindeki “gerekli olması 

durumunda varlık alım miktarının artırılabileceği” söylemini çıkardı. Kararın hemen 

ardından euro değer kazansa da, Draghi, değişikliğe fazla önem atfedilmemesi 

gerektiğinin altını çizerek, törpüleyici nitelikte açıklamada bulundu. Bunun üzerine euro 

sert bir şekilde gerilerken, dolar endeksi ise yeniden 90 seviyesi üzerine çıktı. Dolar 

endeksinde görülen yükseliş hareketi ile sert satış baskılarına maruz kalan altın fiyatları, 

ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'den gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin 

mayıs ayında görüşeceği haberinin etkisi ile birlikte düşüş hareketini sürdürdü. Altın 

fiyatlarının kısa vadede 1300 seviyesi altına gerilemesini beklememekle birlikte, altındaki 

düşüş hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı kalacağına yönelik beklentimizi yeniden 

vurgulamak isteriz. ABD reel faizlerinde görülen yükseliş ve artan enflasyonist beklentiler 

ile birlikte altındaki yükseliş eğiliminin süreceğini ve önümüzdeki dönemde 1380 seviyesi 

üzerinin hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz. Altındaki teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1318,01 seviyesinden işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1317 seviyesi destek, 1320 seviyesi ise direnç konumunda. 1320 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1325, 1317 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1314,34. 

 

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 2,739 %0.4 %2.3 %4.6 %11.3 %2.4

DAX 12,356 %0.9 %1.4 %2.0 %0.4 -%4.4

FTSE 7,203 %0.6 %0.4 %1.6 -%2.4 -%6.3

Nikkei 21,368 %0.3 %1.1 %0.2 %11.1 -%5.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 116,567 -%0.2 -%0.9 %2.6 %7.5 %1.1

Çin 3,288 %0.1 %1.2 %5.2 -%2.1 -%0.4

Hindistan 33,352 %0.4 -%1.7 -%1.6 %5.6 -%1.7

Endonezya 6,443 -%0.5 -%2.6 -%1.4 %9.5 %0.9

Rusya 2,291 -%0.5 -%0.2 %2.9 %12.7 %8.6

Brezilya 84,985 -%0.6 -%0.5 %5.1 %16.3 %11.2

Meksika 48,240 %1.2 %1.3 %0.9 -%3.7 -%2.3

Güney Afrika 58,926 -%0.1 %1.7 %5.4 %5.7 -%1.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 -%6.9 -%26.4 -%50.6 %36.5 %49.8

EM VIX 23 -%2.9 -%13.9 -%36.5 %27.7 %39.7

MOVE 62 -%2.8 -%3.3 -%9.2 %12.3 %32.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.824 %0.6 %0.5 %0.0 %12.1 %0.7

Brezilya 3.2649 %0.7 %0.4 -%0.6 %5.8 -%1.3

Güney Afrika 11.9091 %0.6 %0.1 -%2.1 -%7.9 -%3.8

Çin 6.3422 %0.3 -%0.3 %0.2 -%2.3 -%2.5

Hindistan 65.1475 %0.4 %0.0 %1.4 %2.1 %2.0

Endonezya 13785 %0.1 %0.3 %1.3 %4.4 %1.6

CDS *

Türkiye 169.7 -0.8 0.2 -4.2 22.7 72.2

Brezilya 152.7 0.7 -6.2 -1.2 -15.3 67.4

Güney Afrika 141.9 -2.6 -2.5 -7.6 6.4 a.d.

Endonezya 89.8 1.0 2.6 -2.3 -5.6 43.8

Rusya 106.2 -1.5 2.2 -8.4 -9.7 39.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.3 0.1 0.4 0.4 1.7 0.7

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

Hindistan %7.7 0.0 -0.1 0.2 1.1 0.3

Endonezya %6.8 0.1 0.1 0.4 0.3 0.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.8 0.01 0.03 0.15 1.07 a.d.

Brezilya %4.9 0.04 0.08 -0.03 0.68 0.38

Güney Afrika %4.7 0.00 -0.05 0.28 0.43 0.22

Endonezya %4.2 0.01 0.04 0.27 0.84 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63.61 -%1.1 -%0.3 -%1.9 %18.3 -%4.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 60.12 -%1.7 -%1.4 -%1.7 %26.6 -%0.5

Altın - USD / oz 1321.7 -%0.4 %1.3 %0.4 -%1.9 %0.9

Gümüş - USD / t oz. 16.436 %0.0 %1.5 %0.6 -%8.8 -%4.1

Commodity Bureau Index 447.07 %0.6 %0.6 %1.4 %3.0 %3.4

* 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. 

 

 

 


