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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün K. Irak referandum ile ilgili olarak beklentilerin Türk lirası 

varlıklarda ve Borsa İstanbul’da negatif fiyatlandığı bir gün oldu. 

BİST-100 endeksi günü %1,78 değer kaybı ile 102.270 seviyesinden 

kapattı. Yurtiçinde herhangi bir veri açıklaması bulunmazken, 

Hazine’nin yapacağı 2 yıllık tahvil ihalesi yatırımcılar tarafından 

yakında takip edilecek hususlardan biri olacaktır. Yurtdışında ise, bu 

akşam Yellen’in yapacağı konuşma çerçevesinde yatırımcılar gelecek 

dönem para politikası patikası tarafında ek detaylar öğrenmeye 

çalışacaktır. Bugün K. Irak referandumu ile ilgili haber akışının 

gündemin en önemli maddesi olacağını ancak daha önceki günlere 

göre piyasa üzerindeki etkisinin daha az olacağını düşünüyoruz. Diğer 

yandan, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı hafif değer 

kaybetmesinin ve Uzakdoğu Asya piyasalarında ve ABD vadeli 

işlemlerinde hafif satıcılı seyrin olmasının bugün Borsa İstanbul’da 

olabilecek bir kısa vadeli yükseliş hareketini kısıtlayacağını 

düşünüyoruz. Bugün Borsa İstanbul’da yatay bir seyir olmasını 

bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 103,381, 104,491 ve 

105,305 dirençlerini ve 101,456, 100,642 ve 99,531 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Başbakan Yıldırım dünkü açıklamasında gelecek yıllara ilişkin bazı 

önlemli göstergelerdeki makroekonomik beklentileri paylaştı. 

▪ Reel Kesim Güven Endeksindeki yükseliş Eylül ayında da devam 

etti. 

▪ Kapasite Kullanım Oranı Eylül ayındaki yüksek seyrini koruyor. 

Şirket Raporu 

▪ Tüpraş - AL tavsiyesi ve 145 TL hedef fiyat ile araştırma 

kapsamına aldık. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anel Elektrik – Katar’da yapılacak bir proje ile ilgili olarak 43.7 

milyon ABD doları tutarında niyet mektubu imzaladı. 

▪ Göltaş – Fırınlarında bakım program başlattı. 

▪ İş Bankası –Yurtdışından üç yıl vadeli 250 milyon ABD Doları 

tutarında kredi sağladı. 

▪ Net Holding - Yönetim Kurulu 175 milyon TL fon tutarı ile pay 

geri alım programı başlattığını açıkladı. 

▪ Vakıfbank –891 milyon ABD Doları eşdeğerinde 

sendikasyon kredisi anlaşması aldı. 

▪ TÜİK Ağustos ayı konut satış verilerini açıkladı. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

26 Eylül        Hazine İhalesi (2 yıl)

28 Eylül        Temmuz Konut Fiyat Endeksi

                     Haftalık Portföy Hareketleri

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

29 Eylül        Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri

4 Ekim          Eylül Reel Efektif Kur Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 102,270 -%1.8 -%4.0

BIST-30 125,898 -%1.5 -%3.6

Banka 167,715 -%2.0 -%4.4

Sanayi 113,231 -%1.2 -%4.4

Hizmet 67,656 -%1.9 -%2.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.99 11.99 11.99

2 yıllık bono faizi 11.89 11.89 11.67

10 yıllık bono faizi 11.04 11.04 10.75

Kur

USD/TL 3.52 %1.8 %1.1

EUR/TL 4.18 %1.4 %1.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.85 %1.6 %1.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 219 233 237

Ortalama işlem hacmi * 1.48 1.57 1.67

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.7x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.86x 0.75x

FD/Satışlar 1.32x 1.46x 1.32x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %39.8 %14.3

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.9 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.6 %4.2

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 

Başbakan Binali Yıldırım bazı makroekonomik beklentileri paylaştı 

Yıldırım, 2018-2020 yılları kapsayacak Orta Vadeli ekonomik programın bu Çarşamba 

açıklanacağını da belirtti. 

• Büyüme tarafında 2017 yılında %5,5 oranına ulaşılacağını ve 2020’ye kadar da 

aynı oranın hedeflediği belirtildi. 

• Enflasyonun bu yılı %9,5 seviyesinde kapatacağı, 2018,2019 ve 2020 yıllarında 

sırasıyla %7, %6 ve %5 tahmin edildiği söylendi. 

• İşsizlik oranında ise 2017 yılını %10,8 seviyesinde kapatacağı, 2018 yılında ise bir 

miktar gerileme ile %10,5’a ulaşılabileceği belirtildi. 

Reel Kesim Güven Endeksindeki yükseliş Eylül ayında da devam etti  

Yılbaşından beri önemli bir iyileşme gösteren Reel sektör Güven Endeksi Eylül ayında da 

yükselişini devam ettirdi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış RKGE 110,8 olarak 

gerçekleşirken, bir önceki aya göre %0,5 oranında bir artış kaydetti.  

• Alt kalemlere bakıldığında ise ihracat sipariş miktarı endeksinde bir önceki aya 

göre %6,3 oranında bir düşüş yaşanması en olumsuz nokta olarak öne çıkıyor. 

Diğer taraftan GSYİH yatırım harcamaları ile yüksek korelasyonu olan sabit 

sermaye yatırım harcaması alt endeksinde de yılbaşından beri aralıksız devam 

eden yükselişin bir miktar durduğu ve bir önceki aya göre %1,1 oranında bir 

düşüş kaydettiği görülüyor. 

• Diğer taraftan gelecek 3 at içindeki üretim hacmi alt endeksi bir önceki aya göre 

%4,6 oranında iyileşme gösterirken, beraberinde toplam istihdam alt endeksinin 

de aylık %2,5 oranında yükseliş gösterdiği görüldü.  

 

Kapasite Kullanım Oranı Eylül ayındaki yüksek seyrini koruyor  

Eylül ayı mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO %78,6 olarak gerçekleşirken, bir önceki ay 

ki seviyesi %78,1’e göre iyileşme kaydetti. Böylece 3Ç17 ortalama KKO oranı %78,4 oldu. 

1Ç ve 2Ç ortalama KKO’ları ise sırasıyla %77,7 ve %78,8 olarak gerçekleşmişti. 

• Özellikle ihracat odaklı sektörlerdeki kapasite kullanım oranının, manşet kapasite 

kullanımına nispeten daha yüksek bir seviyede oluşu dikkat çekici bir faktör 

olarak karşımıza çıkıyor. Manşet veri ve ihracat odaklı kapasite kullanım oranı 

arasındaki farkın 2016’nın başından bu yana çok daha belirgin bir hale gelmeye 

başladığı ve geçtiğimiz birkaç ay içerisinde büyük ölçüde genişlediği görülüyor. 

• İmalat sektörü kapasite kullanımı oranlarında bir önceki yıldan beri süregelen 

kademeli yükseliş yeni yatırım harcamalarına duyulan ihtiyacın altını çizerken, 

büyüme görünümüne önümüzdeki dönemlerde yatırımlardan gelecek katkının 

daha etkili olabileceğini işaret ediyor. 
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Şirket Raporu 

Tüpraş’ı 145 TL hisse hedef değeri ve AL tavsiyesi ile araştırma takip listemize dahil 

ediyoruz. 2017 yılında Tüpraş’ın karlılığında çok önemli bir artış oldu. Ancak mevcut 

karlılık seviyesinin RUP projesinin bitmesi ertesinde Tüpraş için “yeni normal“ olduğunu 

ve mevcut karlılığın büyük ölçüde önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini 

düşünmekteyiz. 3Ç’de rafineri marjlarında gözlenen yükseliş ve petrol fiyatlarındaki son 

günlerde gözlenen artış Tüpraş’ın 2017’yi piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde bir 

karlılıkla kapatacağını göstermektedir. Şirketin %13’lük temettü oranı ve 2017 için F/K’da 

6,6x seviyesinden işlem görmesi (2018 için 7,7x) hisselerin hala cazip seviyelerde 

olduğunu işaret etmektedir. 

Ayrıntılı şirket raporumuzu görmek için BURAYA tıklayınız. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Anel Elektrik – Katar’de inşası devam eden Qatar Integrated Railway Project kapsamında 

yer alan Yeşil Hat Tren Depolama Alanı Projesinin (Green Line Stabling Yard) elektrik ve 

mekanik işlerinin yapılmasına yönelik 159,000,000 Katar Riyali (yaklaşık 43,681,318 ABD 

Doları) tutarındaki niyet mektubu (Letter of Intent) imzalandığını açıkladı. Projenin 2018 

yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. 

Göltaş – Şirket, atık ısı elektrik üretim ünitesi türbin ve jeneratör bakım programı ve fırın 

2 revizyonunu gerçekleştirmek üzere her iki klinker üretim hattından 1.fırını 17 gün, 

2.fırını ise 29 gün duruşa geçirilmesine karar verdiğini açıklandı. Ayrıca, şirket planlı 

klinker stoğunun duruş süresince tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviye de 

olduğunu dolayısıyla bu duruştan çimento üretim ve satışlarının etkilenmeyeceğini 

bildirdi. 

Net Holding - Yönetim Kurulu 175 milyon TL fon tutarı ile pay geri alım programı 

başlattığını açıkladı. Pay geri alımı şirketin ikinci bir duyurusuna kadar devam edecek. Söz 

konusu programın özellikle piyasa düşüşlerinde destek sağlamasını ve oynaklığın 

azaltılmasına katkı sağlamasını bekleyebiliriz. Dolaylı olarak birleşme öncesi, dönüşüm 

oranı üzerinden Net Turizm’i de olumlu etkilemesi beklenebilir.  

İş Bankası - Yurtdışından yaklaşık üç yıl vadeli olmak üzere 250 milyon ABD Doları 

tutarında kredi sağlanması amacıyla bir anlaşma imzalandığını açıkladı. 

Vakıfbank –12 ülkeden 22 bankanın katılımıyla 131 milyon ABD Doları ve 634 milyon 

Avro olmak üzere toplam 891 milyon ABD Doları eşdeğerinde sendikasyon kredisi 

anlaşması imzaladığını açıkladı. Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün 

vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları için Libor +%1.35 ve Euro için Euribor +%1.25 

olarak gerçekleşti. 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Tupras_-_26_Eylul_2017.pdf
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TÜİK Ağustos ayı konut satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5 artış kaydetti. Konut satışlarında 

ipotekli konutların satış adetleri, yıllık bazda %6 arttı. Yeni konut satışları, yıllık bazda %5 

büyürken ikinci el satışları ise %4 büyüdü.  

Yılbaşından Ağustos ayının sonuna kadar, Türkiye genelinde konut satışları, yıllık bazda, 

%16 geriledi. İpotekli konut satışlarındaki gerileme %5 olurken, diğer konut satışlarındaki 

gerileme %21 oldu. Yeni ve ikinci el konut satışları, yıllık bazda, %17 ve %15 geriledi. 

Ağustos ayında yabancılara 1.699 konut satıldı. Satılan konut sayısı yıllık bazda, %12 artış 

kaydetti. Yılbaşından bu yana ise, yabancılara satılan konut sayısı, yıllık bazda, %9 artarak, 

13.133 adet olarak gerçekleşti. Yabancılara satılan konut sayısı toplam satılan konutların 

%1.5’ini oluşturdu. Irak vatandaşları Türkiye’den 2.255 adet konut alırken, Suudi 

Arabistan, Kuveyt ve Rusya Federasyonu vatandaşları, sırasıyla, 1.963, 1.075 ve 813 konut 

satın aldılar. 

 

 

 

 

Konut Satış İstatistikleri

adet Ağustos 16 Temmuz 17 Ağustos 17 Aylık Değ. Yıllık Değ. YBB (2015) YBB (2016) Yıllık Değ.

Toplam konut satışı 114,751 115,869 120,198 4% 5% 826,893 693,573 -16%

İpotekli konut satışı 36,458 38,575 38,743 0% 6% 261,298 248,024 -5%

Diğer satışlar 78,293 77,294 81,455 5% 4% 565,595 445,549 -21%

Satılan konutların dağılımı

İlk satış 53,784 53,949 56,498 5% 5% 383,778 317,220 -17%

İkinci el satışlar 60,967 61,920 63,700 3% 4% 443,115 376,353 -15%

İpotekli konut satışlarının dağılımı 36,458 38,575 38,743 0% 6% 261,298 248,024 -5%

İlk satış 16,283 16,594 17,058 3% 5% 115,025 105,784 -8%

İkinci el satışlar 20,175 21,981 21,685 -1% 7% 146,273 142,240 -3%

Diğer satışlarının dağılımı 78,293 77,294 81,455 5% 4% 565,595 445,549 -21%

İlk satış 37,501 37,355 39,440 6% 5% 268,753 211,436 -21%

İkinci el satışlar 40,792 39,939 42,015 5% 3% 296,842 234,113 -21%

Yüzdesel dağılım

Toplam konut satışı

İpotekli konut satışı 32% 33% 32% -1% 0% 32% 36% 4%

Diğer satışlar 68% 67% 68% 1% 0% 68% 64% -4%

Satılan konutların dağılımı

İlk satış 47% 47% 47% 0% 0% 46% 46% -1%

İkinci el satışlar 53% 53% 53% 0% 0% 54% 54% 1%

İpotekli konut satışlarının dağılımı

İlk satış 45% 43% 44% 1% -1% 44% 43% -1%

İkinci el satışlar 55% 57% 56% -1% 1% 56% 57% 1%

Diğer satışlarının dağılımı

İlk satış 48% 48% 48% 0% 1% 48% 47% 0%

İkinci el satışlar 52% 52% 52% 0% -1% 52% 53% 0%

Kaynak: TÜİK
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün K. Irak referandum ile ilgili olarak beklentilerin Türk lirası varlıklarda ve Borsa 

İstanbul’da negatif fiyatlandığı bir gün oldu. BİST-100 endeksi günü %1,78 değer kaybı 

ile 102.270 seviyesinden kapattı. Satışların genele yayıldığını gözlemledik. 

 Yurtiçinde herhangi bir veri açıklaması bulunmazken, Hazine’nin yapacağı 2 yıllık tahvil 

ihalesi yatırımcılar tarafından yakında takip edilecek hususlardan biri olacaktır. 

Yurtdışında ise, bu akşam Yellen’in yapacağı konuşma çerçevesinde yatırımcılar gelecek 

dönem para politikası patikası tarafında ek detaylar öğrenmeye çalışacaktır. 

 Bugün K. Irak referandumu ile ilgili haber akışının gündemin en önemli maddesi 

olacağını ancak daha önceki günlere göre piyasa üzerindeki etkisinin daha az olacağını 

düşünüyoruz. Diğer yandan, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı hafif değer 

kaybetmesinin ve Uzakdoğu Asya piyasalarında ve ABD vadeli işlemlerinde hafif satıcılı 

seyrin olmasının bugün Borsa İstanbul’da olabilecek bir kısa vadeli yükseliş hareketini 

kısıtlayacağını düşünüyoruz. Bugün Borsa İstanbul’da yatay bir seyir olmasını bekliyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 103,381, 104,491 ve 105,305 dirençlerini ve 101,456, 

100,642 ve 99,531 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Dün sabahki analizimizde, haftaya 3,50 seviyesi altında bir başlangıç yapan USDTRY 

paritesinin 3,50 altındaki seyrinin kalıcı olmasını beklemediğimizi belirtmiş ve 3,5150 

direncinin aşılması halinde kurun 3,53 seviyesini hedef alabileceğinin altını çizmiştik. 

Irak’ta gerçekleşen bağımsızlık referandumu ile birlikte Türkiye – Irak arasında gerilen 

ipler, Türk lirasının dün dolar karşısında zayıf bir seyir izlemesine neden oldu. Akşam 

saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’a giriş – çıkışların kapatılacağını belirtmesi 

ve gereken adımların atılacağı ifadesini kullanması piyasaları hareketlendirdi. Erdoğan’ın 

açıklamalarının ardından Türk lirasındaki değer kaybı hızlanırken, USDTRY paritesi 3,55 

seviyesi üzerini test etti. Bu noktada kurun, mevcut yükselişini 3,58 seviyesine doğru 

devam ettirmesini ve bu seviyeyi hedef haline getirmesi beklenebilir. Ayrıca, petrol 

fiyatlarında görülen sert yükseliş hareketi, Rusya’yı ön plana çıkararak TL varlıklarına olan 

talebi bir miktar baltalayabilir. Ancak, yurt içi yerleşiklerin ellerinde bulundurdukları 

yüksek miktardaki döviz pozisyonu, 3,58 seviyesi civarından kar realizasyonlarına bağlı bir 

geri çekilme hareketi gelmesine neden olabilir. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5408 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,5430 seviyesi direnç, 3,5296 seviyesi ise destek konumunda. 3,5430 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5500, 3,5296 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5191. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dünkü EURUSD analizimizde, paritedeki kısa vadeli beklentimizi 1,1800 – 1,1950 

aralığında tuttuğumuzu ifade etmiş, paritede 1,20 üzerinde kalıcı bir hareket 

beklemediğimizin altını çizmiştik. Yeni haftaya a1,19 seviyesi üzerinde başlayan EURUSD 

paritesi, dün gün içerisinde dolar endeksindeki görülen güçlenmenin etkisi ile birlikte 

1,19 seviyesi altına inerek kısa vadeli yükseliş kanalını resmi olarak aşağı yönlü kırmış 

oldu. Bu sabah saatleri itibariyle 1,18’li seviyelerde hareket eden EURUSD paritesinin, 

kanal kırılması sonrasında (aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir) mevcut geri çekilme 

hareketini hızlandırarak devam ettirmesi beklenebilir. Avrupa’nın en güçlü lideri ve 

entegrasyonunun önde gelen isimi olan Merkel’e desteğin zayıflaması, orta vadede 

euroya olan güvenin de azalması olarak kendini gösterebilir. Bununla birlikte, kısa – orta 

vadede EURUSD paritesinde 1,1950 seviyesi üzerinde bir hareket görmeyi beklememekle 

birlikte, seçim sonrası Merkel’in elinin zayıflamış olmasının bir panik ortamı 

oluşturabileceğini ve EURUSD paritesinin ilk etapta 1,18 seviyesi altını hedef alacak 

şekilde satış baskısına maruz kalabileceğini düşünüyoruz. Paritedeki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1854 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1818 seviyesi destek, 1,1861 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1861 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1887, 1,1818 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1758. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki güçlü görünüme rağmen piyasalarda yeniden canlanan güvenli liman 

talebi ile birlikte altın fiyatlarının dün sert bir yükseliş kaydettiğini gördük. ABD’nin New 

York kentinde gazetecilere konuşan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, “Geçen hafta 

ABD Başkanı Donald Trump, liderliğimizin fazla hayatta kalamayacağını söyleyerek en 

sonunda ülkemize savaş ilan etmiş oldu. Tüm dünya ilk savaş ilan eden tarafın ABD 

olduğunu hatırlamalı” dedi. Ri ayıca, ABD’nin Kuzey Kore hava sahasına girmemiş olsa 

bile ABD’nin stratejik bombardıman uçaklarını vurma hakları olduğunu belirtti. Kuzey 

Kore Dışişleri Bakanının bu açıklamalarının ardından hazine tahvilleri yükselirken, altın 

fiyatları yeniden 1300 seviyesi üzerine çıktı. Bu noktada: ABD tarafındaki tüm olumsuz 

senaryoların fiyatlanmış olması ve Fed cephesinden beklentilerden şahin açıklamalar 

geliyor olması ile birlikte, dolar endeksinin kısa vadede 91 – 91,50 seviyelerinin altına 

gelmekte zorlanacağını düşünüyoruz. Dolayısı ile kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü 

kırmış olan alt fiyatlarının, mevcut yukarı yönlü düzeltmesinin ardından düşüş hareketine 

kaldığı yerden devam etmesi ve düşüşünü 1280 seviyesi altına taşıması beklenebilir. Altın 

fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1313,10 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1310 seviyesi destek, 1314,34 

seviyesi ise direnç konumunda. 1314,34 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1320,78, 1310 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1305. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,497 -%0.2 -%0.3 %2.2 %6.5 %11.5

DAX 12,595 %0.0 %0.3 %3.5 %4.4 %9.7

FTSE 7,301 -%0.1 %0.7 -%1.4 -%0.5 %2.2

Nikkei 20,398 -%0.1 %0.4 %4.8 %5.8 %6.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102,270 -%1.8 -%4.0 -%6.8 %13.2 %30.9

Çin 3,342 %0.1 -%0.4 %0.4 %2.3 %7.7

Hindistan 31,627 -%0.9 -%2.4 %0.1 %7.5 %18.8

Endonezya 5,895 -%0.1 %0.0 -%0.5 %5.8 %11.1

Rusya 2,069 %0.9 %0.5 %4.5 %1.4 -%7.3

Brezilya 74,443 -%1.3 -%2.0 %4.7 %16.6 %23.6

Meksika 50,368 %0.1 %0.2 -%2.0 %2.6 %10.4

Güney Afrika 55,840 %0.0 %0.3 -%1.4 %7.8 %10.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %6.5 %0.6 -%9.5 -%18.3 -%27.3

EM VIX 18 %15.9 %22.5 %7.5 -%2.1 -%20.9

MOVE 51 %1.2 %1.9 %1.1 -%18.5 -%28.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5496 %1.6 %1.7 %3.2 -%1.8 %0.8

Brezilya 3.1597 %1.1 %0.7 %0.0 %1.1 -%2.8

Güney Afrika 13.3317 %0.6 %0.2 %2.4 %4.6 -%3.0

Çin 6.6215 %0.5 %0.7 -%0.4 -%3.7 -%4.7

Hindistan 65.1225 %0.5 %1.5 a.d. %0.1 -%4.1

Endonezya 13326 %0.1 %0.5 -%0.1 %0.1 -%1.1

CDS *

Türkiye 192.2 6.8 23.3 -9.4 -47.6 -10.3

Brezilya 205.1 4.1 23.7 -19.7 0.5 -1.3

Güney Afrika 191.9 6.6 21.6 -11.4 a.d. a.d.

Endonezya 101.8 -0.5 9.5 -12.4 -16.8 -6.0

Rusya 151.4 5.6 13.9 -13.5 -6.4 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.0 0.0 1.3 0.4 0.2 -0.4

Brezilya %9.8 0.1 0.0 -0.3 -0.3 a.d.

Güney Afrika %8.5 0.0 0.1 -0.1 0.1 -0.5

Hindistan %6.6 0.0 0.0 a.d. -0.1 0.1

Endonezya %6.3 -0.1 -0.2 -0.5 -0.8 -1.7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 0.10 0.61 0.21 -0.34 -0.77

Brezilya %4.4 0.03 0.06 -0.05 -0.44 -1.06

Güney Afrika %4.6 0.00 0.24 0.13 0.10 -0.25

Endonezya %3.4 -0.02 0.01 -0.17 -0.49 -0.97

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 59.02 %3.8 %6.4 %12.6 %16.3 %3.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.22 %3.1 %4.6 %9.1 %9.4 -%2.8

Altın - USD / oz 1307.1 %1.1 %0.0 %1.1 %4.1 %13.5

Gümüş - USD / t oz. 17.059 %0.9 -%0.1 %0.1 -%5.6 %6.7

Commodity Bureau Index 428.97 %0.0 %0.4 -%1.5 -%0.4 %1.4

* 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. 

 

 


