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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün dar bir bant hareketi içinde işlem gören BİST-100 endeksi günü 

sadece 37 puan değer kaybı ile 106.825 seviyesinden kapattı. Dün 

küresel risk iştahında zayıflama söz konusu olup, bu durum ABD 

borsalarında satışa neden oldu. Burada özellikle Trump yönetimin iş 

dünyası ile olan ilişkilerinin durma noktasına gelmesinin önemli 

etkileri olduğu görülüyor. 

Söz konusu satışların bu sabah Uzakdoğu Asya piyasalarına da satış 

olarak yansıdığını görüyoruz.  

Bugün Borsa İstanbul’da küresel risk iştahındaki zayıflama ve 2. 

çeyrek mali tablolarının yayınlanma süresinin sonuna geldiğimizden 

dolayı, BİST-100 endeksinde satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 107.530, 108.235 ve 108.793 dirençlerini 

ve 106.267, 105.708 ve 105.003 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ 4 - 11 Ağustos haftasında hisse sene piyasasında 144 milyon 

dolar yabancı girişi, bono piyasasında 98 milyon dolarlık yabancı 

çıkışı görüldü.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anadolu Cam – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı.  

▪ Doğuş Otomotiv – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ Koç Holding – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ Sabancı Holding – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı.  

▪ Soda Sanayi – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ Trakya Cam – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ 2. çeyrek sonuçlarını açıklayan diğer şirketler: AKSEN, CUSAN, 

NETAS, VAKKO 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

21 Ağustos - Hazine İhalesi (5 yıl)

                       Merkezi Yönetim Borç Stoku

22 Ağustos - Hazine İhaleleri (2 yıl, 10 yıl)

23 Ağustos - Ağustos Tüketici Güven Endeksi

25 Ağustos - Ağustos Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

29 Ağustos - Temmuz Dış Ticaret İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 106,825 %0.0 -%0.9

BIST-30 131,443 -%0.1 -%0.7

Banka 179,560 -%0.3 -%1.0

Sanayi 116,127 %0.1 -%2.0

Hizmet 68,994 %0.4 %1.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.96 11.97

2 yıllık bono faizi 11.70 11.77 11.68

10 yıllık bono faizi 10.77 10.82 10.79

Kur

USD/TL 3.52 -%0.5 -%0.6

EUR/TL 4.13 -%0.4 %1.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.82 -%0.5 %0.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 229 230 226

Ortalama işlem hacmi * 2.04 2.02 1.79

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.2x 8.0x

PD/DD 1.10x 1.29x 1.16x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.92x 0.81x

FD/Satışlar 1.32x 1.40x 1.26x

FD/FAVÖK 7.9x 7.7x 7.0x

Kar büyümesi %13.5 %37.3 %15.0

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %14.8

Temettü verimi %2.9 %3.4 %3.9

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 

Bono piyasasında yabancı çıkışı sürüyor 

4 - 11 Ağustos haftasında hisse senedi piyasasında, bir önceki hafta görülen 36 

milyon dolarlık çıkışın ardından, 144 milyon dolarlık bir yabancı girişi yaşandı. Böylece, 

yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen net yabancı girişi 2,73 milyar dolardan 

2,87 milyar dolara yükseldi. 

• Yabancı yatırımcılar aynı hafta içerisinde bono piyasasında (repo işlemleri 

hariç) net 98 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdiler.  Böylelikle yılbaşından 

bu yana bono piyasasında yaşanan giriş 5,2 milyar dolardan 5,1 milyar dolara 

geriledi.  

• 4 - 11 Ağustos tarihlerinde, jeopolitik riskler ve Fed cephesinden gelen 

açıklamalar piyasalar üzerinde etkili oldu. 

Rapor için tıklayınız.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksa Enerji - 2Ç17 sonuçlarını 84 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %56 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %19 arttı. Net 

satışlar 669 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%40 arttı. Şirket, 2Ç17'de 116 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %6 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 558 baz puan azalarak %17,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %110 artarak 548 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Anadolu Cam – İkinci çeyrekte 71 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 50 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %45 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %74 arttı. Net satışlar 604 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 büyüdü. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 588 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 2Ç17'de 124 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %29 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 120 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 89 baz puan artarak %20,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %14 gerileyerek 840 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Çuhadaroğlu Metal - 2Ç17 finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ciro yıllık bazda 

%8, çeyreklik bazda ise %24 artışla 66 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK yıllık bazda %66 

geriledi ve çeyreksel bazda ise %67 artışla 4 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar 

rakamı ise yıllık bazda %78, hem de çeyreksel bazda %36 düşüşle 3 milyon TL oldu. 

Çeyreklik bazda 7,5% olarak gerçekleşen FAVÖK marjı 2017 yılı ilk yarısı için 5,5% 

olarak gerçekleşti ve 3 çeyrekten bu yana devam eden düşüş trendi devam etti. 

Yüksek seyreden ciro büyümesine rağmen beklenenin altında gerçekleşen net kar 

gerçekleşmesinin nedeni ise şirketin taahhüt grubundan kaynaklanmakta ve yıllara 

sari taahhüt işlerinde maliyet hesaplamalarının önden yapılıyor olması olarak 

gösterilebilir. Dönemsel olarak görülmesi gereken durum için şirket yaptığı 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_4_-_11_Agustos__.pdf
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açıklamada yılın ikinci yarısında konsolide karlılığın artmasını beklediğini ifade 

etmiştir. Karlılığın yıllık bazda gerilemesinin bir diğer nedeni ise geçen yıl aynı 

döneminde kazanılan tazminat ile olağandışı gelir elde edilmesi olarak açıklanabilir. 

CUSAN elindeki sipariş miktarı yıllık bazda %16 artış göstermiştir. Son 2 haftada 

endeksin altında getirisi ile CUSAN’ın belirli bir oranda olası bir negatif sürprizi önden 

bir miktar fiyatladığı varsayımını yapabiliriz. Muhasebesel farklardan kaynaklanan 

karlılıktaki düşüşün, yılın ikinci yarısında telafi edileceği hususunda piyasanın ikna 

olması durumunda ilk etapta satışlarla karşılaşsa da hissenin daha sonra 

destekleneceğini bekleyebiliriz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Doğuş Otomotiv (TUT, hedef fiyat: 9,40 TL) – İkinci çeyrekte 41 milyon TL net kar 

açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 42 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumlu, 

Tacirler Yatırım beklentisinin %32 altındadır. FAVÖK 117 milyon TL ise beklentimize 

uyumlu ve piyasa beklentisinin hafif üzerindedir. Net satışlar 3.130 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 büyüdü. Hacimdeki %18 

yıllık daralma yıl başından bu yana yapılan fiyat artışlarıyla bertaraf edildi. FAVÖK %7 

yıllık yükselirken, FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 21 baz puan 

artarak %3,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 büyüyerek 2.512 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1.831 milyon TL (2Ç16: 1.927 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15,5 

(2Ç16: %17,1) olarak kaydedildi. 

Koç Holding – İkinci çeyrekte 1.417 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 1.251 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %54 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %26 arttı.  

Netaş – İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ciro yıllık bazda %31, 

çeyreklik bazda ise %94 artışla 325 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK yıllık bazda %9, 

çeyreklik bazda ise %381 artışla 20 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar rakamı ise 

yıllık bazda %22, çeyreklik bazda %750 artışla 7 milyon TL oldu. 2Ç17 itibariyle 6,6% 

olarak gerçekleşen FAVÖK marjı 2017 yılı ilk yarısı için 4,8% olarak gerçekleşti. Bu 

bağlamda FAVÖK marjında 2016 ikinci yarısından bu yana yaşanan düşüş trendi 

kısmen yavaşlamış oldu. Geçen çeyreğe göre yüksek gelen FAVÖK rakamı sonrası net 

borç / FAVÖK oranında göreceli bir iyileşme gerçekleşti. Şirket 2017 yılının ilk 

yarısında aldığı sipariş miktarını yıllık bazda %33 oranında yükseltirken, kayıtlı sipariş 

rakamı (backlog) 709 milyon TL olarak açıklandı. Alınan siparişlerde 2017 yılında 

yurtdışından alınan siparişlerle kamu payındaki göreceli azalma desteklenmiştir. Son 

çeyrekte kamu gelirlerinde ve siparişlerde artış (Mart 2017’de ihale yasaklarının 

kalkmasıyla) başlasa da yılın ilk yarısında yıllık bazda gerileme devam etmiştir. 

Uluslararası siparişlerin kar marjı (%12), kurumsal (%2) ve kamu siparişlerinden (%5) 

daha yüksek seyretmektedir. 

Sabancı Holding – İkinci çeyrekte 794 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 787 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %10 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %19 arttı.  

 

Soda Sanayi – İkinci çeyrekte 116 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 114 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %4 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %31 azaldı. Net satışlar 563 
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milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 büyüdü. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 546 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 2Ç17'de 146 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %22 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 144 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 150 baz puan artarak %25,9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda yüzde %8 gerileyerek 570 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Trakya Cam - 2Ç17 sonuçlarını 147 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 115 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %54 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %28 arttı. Net satışlar 

1.076 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 

büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1.025 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirket, 2Ç17'de 230 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %93 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa 

beklentisi olan 214 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 490 baz puan artarak %21,4 oldu. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %9 büyüyerek 1.259 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Vakko - 2Ç17 sonuçlarını 6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %45 azaldı. Şirket, 1Ç17'da 2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net 

satışlar 149 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%25 büyüdü. Şirket, 2Ç17'de 15 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %39 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 107 baz puan artarak %10,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %23 gerileyerek 84 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 122 

milyon TL (2Ç16: 120 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %21,6 (2Ç16: %24,4) olarak kaydedildi.                                                                                                                                      
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün dar bir bant hareketi içinde işlem gören BİST-100 endeksi günü sadece 37 puan 

değer kaybı ile 106.825 seviyesinden kapattı. Dün küresel risk iştahında zayıflama söz 

konusu olup, bu durum ABD borsalarında satışa neden oldu. Burada özellikle Trump 

yönetimin iş dünyası ile olan ilişkilerinin durma noktasına gelmesinin önemli etkileri 

olduğu görülüyor. 

Söz konusu satışların bu sabah Uzakdoğu Asya piyasalarına da satış olarak yansıdığını 

görüyoruz.  

Bugün Borsa İstanbul’da küresel risk iştahındaki zayıflama ve 2. çeyrek mali 

tablolarının yayınlanma süresinin sonuna geldiğimizden dolayı, BİST-100 endeksinde 

satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 107.530, 108.235 

ve 108.793 dirençlerini ve 106.267, 105.708 ve 105.003 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün öğle saatlerinde açıklanan Avrupa Merkez Bankası tutanaklarının, üyelerin güçlü 

eurodan endişe duyduklarını ve parasal genişleme programını bitirme konusunda 

oldukça temkinli olduklarını ortaya koymasının ardından euro sert bir şekilde değer 

kaybetti. Eurodaki sert düşüş ile birlikte dolar endeksinin FOMC sonrası kayıplarını 

geri aldığı ve yeniden 94 seviyesi üzerini test ettiği görüldü. Bununla birlikte 3,5150 – 

3,5160 bölgesinden destek bulan USDTRY paritesi ise düşüş hareketinin bir kısmını 

telafi etti. Dolar endeksi eurodaki düşüş ile birlikte bir miktar yükselmiş olsa da, 

Trump yönetiminin yurt içi politikadaki etkinliğini yitiriyor olması ve iş dünyası ile olan 

ilişkilerinin durma noktasına gelmesi, dolar endeksinde istikrarlı bir yükseliş trendi 

oluşması önündeki temel engel olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, Trump yönetimine 

ilişkin hayal kırıklıklarının mevcut fiyatlar içerisinde hali hazırda yer alıyor olması, 

olumsuz siyasi gelişmelerin dolar endeksi üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi 

önümüzdeki dönemlerde sınırlayabilir. USDTRY paritesinde 3,5150 – 3,5160 bandının 

bugün içerisinde de destek görevi göreceğini düşünüyoruz. Kurun gün içerisinde 20 

günlük hareketli ortalamasına denk gelen 3,5330 seviyesini hedef alması beklenebilir. 

Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5268 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5296 seviyesi direnç, 3,5191 

seviyesi ise destek konumunda. 3,5296 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 

bir sonraki direnç seviyemiz 3,5430, 3,5191 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5150.  

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankasının Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantısının tutanakları 

dün yayınlandı. Tutanaklarının üyelerin güçlü eurodan endişe duyduklarını ve parasal 

genişleme programını bitirme konusunda oldukça temkinli olduklarını ortaya 

koymasının ardından euro sert bir şekilde değer kaybetti. Bununa birlikte EURUSD 

paritesinin 1,1660’lı seviyelere kadar gerilediğini gördük. Bununla ilgili olarak 

önümüzdeki hafta (24 – 26 Ağustos) gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısında, 

Avrupa Merkez Bankasının para politikasına yönelik önemli ipuçlarının piyasalara 

duyurulabileceği beklenmekteydi. Ancak, bu hafta gelen haberler Draghi’nin Jackson 

Hole toplantılarında yeni bir politika mesajı vermeyeceğini belirtti. ECB’nin Jackson 

Hole toplantıları sonrasında ise ilk faiz kararı toplantısı 7 Eylül’de olacak. Eylül 

toplantısı uzun bir süredir piyasa katılımcıları tarafından önem atfedilen ve politika 

kararları içerecek bir toplantı olarak ön plana çıkıyordu. Söz konusu toplantı aynı 

zamanda makroekonomik projeksiyonlarda yeni revizyonları da işaret edecek.  Şu an 

için Aralık ayına kadar sürmesi planlanan parasal genişleme programının ne zaman 

azaltılacağı piyasalar için merak konusu. Buna ilişkin bir ipucunun gelmesini 

beklemekle birlikte, parasal genişlemenin miktarı azaltılarak 2018 yılına uzatılmasının 

da mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısı ile, parasal genişlemenin bitireceğine 

yönelik beklentilerle değerlenen euronun, aşağı yönlü potansiyelinin devam ettiği 

görülüyor. EURUSD paritesindeki orta vadeli görünüme bakıldığında 1,1850 

seviyesinin uzun vadeli (1997 yılından bu yana) oldukça önemli ve güçlü bir direnç 

seviyesi olarak çalıştığı görülüyor. Bu nedenle, EURUSD paritesindeki mevcut rallinin 

1,1850 seviyesi civarında sekteye uğrayabileceğini ve paritenin 1,1850 seviyesinin 

aşamaması durumunda istikrarlı bir geri çekilme gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. 

Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1739 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1711 seviyesi destek, 1,1758 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1758 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1818, 1,1711 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1640.  

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Avrupa Merkez Bankası tutanaklarının, üyelerin güçlü eurodan endişe duyduklarını ve 

parasal genişleme programını bitirme konusunda oldukça temkinli olduklarını ortaya 

koymasının ardından euro sert bir şekilde değer kaybetti. Eurodaki sert düşüş ile 

birlikte dolar endeksinin FOMC sonrası kayıplarını geri aldığı ve yeniden 94 seviyesi 

üzerini test ettiği gördük. Altın fiyatları ise, Trump yönetimine ilişkin endişelerin 

yarattığı huzursuzluğun üzerinde bir de Barcelona’da terör saldırısı gerçekleşmesi 

üzerine, dolar endeksindeki yükselişten fazla etkilenmedi ve 1285 seviyesi üzerinde 

dalgalı bir seyir izledi. Altın fiyatlarının 4 saatlik grafiğine baktığımızda altının bir çift 

tepe formasyonu oluşturmuş oluğunu görüyoruz. Bu noktada, fiyatların 1290 

seviyesini kalıcı olarak aşamaması durumunda mevcut seviyelerden yönünü aşağı 

çevirmesi kısa vadede 1250 seviyesini hedef alması beklenebilir. Dolar endeksinin 93 

seviyesi üzerinde tutunması durumunda yükseliş hareketine devam edeceğini ve altın 

fiyatlarındaki mevcut seviyelerin satış fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. Altın 

fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1287,26 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1285 seviyesi destek, 

1287,90 seviyesi ise direnç konumunda. 1287,90 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1292,67, 1285 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1283. 

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 2,430 -%1.5 -%0.3 -%1.2 %3.4 %8.5

DAX 12,203 -%0.5 %1.6 -%1.8 %3.8 %6.3

FTSE 7,388 -%0.6 %0.0 %0.0 %1.2 %3.4

Nikkei 19,703 -%1.3 -%1.5 -%2.8 %1.1 %1.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106,825 %0.0 -%0.9 %1.0 %20.3 %36.7

Çin 3,268 -%0.2 %1.7 %2.3 %1.9 %5.1

Hindistan 31,795 -%0.7 %0.1 -%0.5 %10.9 %18.5

Endonezya 5,892 %0.0 %1.1 %0.9 %10.1 %11.2

Rusya 1,942 -%0.1 -%1.0 -%0.3 -%8.8 -%13.0

Brezilya 67,977 -%0.9 %1.5 %4.0 %0.3 %12.9

Meksika 50,994 -%0.3 %0.2 -%0.2 %8.1 %11.7

Güney Afrika 55,415 -%0.2 -%0.5 %4.0 %6.1 %9.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %32.5 -%3.1 %58.4 %35.3 %10.8

EM VIX 21 %34.0 -%3.4 %49.5 %40.9 -%3.9

MOVE 49 %0.8 -%6.1 -%2.3 -%30.0 -%31.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5266 %0.3 -%0.4 -%0.1 -%2.9 %0.1

Brezilya 3.1751 %0.7 %0.0 -%0.2 %2.5 -%2.3

Güney Afrika 13.2617 %0.6 -%1.5 %2.4 %1.7 -%3.5

Çin 6.6755 -%0.2 %0.4 -%1.4 -%2.8 -%3.9

Hindistan 64.1525 a.d. %0.5 -%0.3 -%4.4 -%5.6

Endonezya 13378 %0.1 %0.3 %0.4 %0.4 -%0.7

CDS *

Türkiye 175.7 1.3 -3.7 -11.0 -31.8 -28.7

Brezilya 202.4 2.6 -5.6 -15.3 -31.3 -25.5

Güney Afrika 180.7 2.1 -6.4 -10.3 3.0 a.d.

Endonezya 109.7 -0.3 -2.3 -4.5 -8.9 -13.6

Rusya 149.8 0.6 -7.9 -7.5 -24.3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 -0.1 1.0 0.1 -0.2 -0.6

Brezilya %10.2 0.1 0.1 0.0 -0.2 a.d.

Güney Afrika %8.5 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.4

Hindistan %6.5 a.d. 0.1 0.1 -0.3 0.0

Endonezya %6.9 0.0 0.0 -0.1 -0.7 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.9 -0.03 0.44 -0.24 -0.72 -0.94

Brezilya %4.6 0.06 -0.06 -0.09 -0.31 -0.90

Güney Afrika %4.6 0.00 0.02 0.02 0.19 -0.27

Endonezya %3.6 0.01 0.02 -0.16 -0.35 -0.73

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.03 %1.5 -%1.7 %5.4 -%8.6 -%10.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 47.09 %0.7 -%3.1 %2.3 -%11.8 -%12.3

Altın - USD / oz 1286.4 %0.7 %0.2 %4.3 %3.9 %11.7

Gümüş - USD / t oz. 17.053 %0.7 -%0.1 %6.2 -%5.4 %6.7

Commodity Bureau Index 438.54 %0.0 -%0.6 -%1.2 %1.3 %3.7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 


