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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün pozitif seyir izleyen Borsa İstanbul endeksi günü %1,62 değer 

artışı ile 103.929 puandan kapattı. GMYO, sanayi ve banka 

endekslerindeki değer artışları dikkat çekici olup, hizmet 

endeksindeki değişimin daha sınırlı olduğu görüldü.  

Bugün 2018-2020 dönemine ait Orta Vadeli Programı açıklanacak 

olup, orta vadeli büyüme dinamikleri konusunda fikir verecektir. 

Yurtdışında ise, ABD’de açıklanacak olan Dayanıklı Mal Siparişleri 

verileri yatırımcılar tarafından takip edilecektir. Diğer taraftan ABD 

Başkanı Trump’ın vergi reformuna ilişkin detayları bugün 

paylaşabileceği ile ilgili haberlerin de piyasa üzerinde en etkili unsur 

olmaya aday olduğunu düşünüyoruz.  

Bu sabah itibariyle Uzakdoğu Asya hisse senedi piyasalarında hafif 

satıcılı bir seyir söz konusu iken GOÜ para birimlerinde ABD dolarına 

karşı hafif değer kaybettiğini görüyoruz. Dün yaşanan kuvvetli 

yükselişin ardından sonra, BİST-100 endeksinin güne alıcılı 

başlanmasını ve günün ilerleyen saatlerinde yatay seyir izlemesini 

beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 104,574, 105,220 ve 

106,302 dirençlerini ve 102,847, 101,764 ve 101,119 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Başbakan Yardımcısı Şimşek 13:00’de 2018-20 OVP’yi açıklayacak. 

▪ Hazine Eylül ayında piyasadan toplamda 9,4 milyar TL borçlandı.   

Şirket Raporu 

▪ Doğtaş Kelebek - Şirket Ziyaret Notu 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Beyaz eşya satışları Ağustos 2017’de yıllık %6 yükselişle 861 bin 

adede ulaştı. 

▪ Bizim Toptan - Bedelsiz sermaye artırımının 2 Ekim’de 

başlayacağını duyurdu. 

▪ Çemtaş – Kontinü Isıl İşlem Fırını yatırımının montaj 

çalışmalarının tamamlandığını ve test çalışmalarına başlandı. 

▪ Doğtaş Kelebek – 3.5 milyon TL tutarında sipariş aldı. 

▪ Enka İnşaat – Bugün hisse başına brüt 0,0359 TL (0,0305 TL net) 

kâr payı dağıtımı yapacak. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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-100 103,929 %1.6 -%0.9

BIST-30 127,894 %1.6 -%0.6

Banka 170,668 %1.8 -%1.0

Sanayi 115,946 %2.4 -%0.3

Hizmet 67,836 %0.3 -%1.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.99 11.99 12.00

2 yıllık bono faizi 11.86 11.89 11.69

10 yıllık bono faizi 10.98 11.04 10.84

Kur

USD/TL 3.53 %1.3 %1.6

EUR/TL 4.17 -%0.2 %1.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.85 %0.5 %1.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 221 226 237

Ortalama işlem hacmi * 1.59 1.58 1.67

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.9x 7.7x

PD/DD 1.10x 1.27x 1.13x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.87x 0.77x

FD/Satışlar 1.32x 1.44x 1.30x

FD/FAVÖK 7.9x 7.9x 7.1x

Kar büyümesi %13.5 %39.3 %14.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.9 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.4 %4.1

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 Yardımcısı Şimşek 13:00’de 2018-20 OVP’yi açıklayacak  

Başbakan Yardımcısı Şimşek bugün saat 13:00’de 2018-20 Orta Vadeli Programı 

açıklayacak. Programa ilişkin birkaç detayı birkaç gün öncesinde Başbakan Yıldırım 

katıldığı bir TV programında dile getirmişti. Buna gör 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. 

Hazine Eylül ayında piyasadan toplamda 9,4 milyar TL borçlandı  

Hazine dün gerçekleştirdiği 2 yıl vadeli tahvil ihalesi ile piyasalardan toplamda 923 

milyon TL borçlandı. İhalede talep – satış rasyosu 6,7x ile oldukça yüksek gerçekleşti. 

Hazine’nin borçlanma maliyeti ise piyasa seviyesine yakın gerçekleşerek %11,91 oldu.  

• Hazine, dünkü tahvil ihalesi ile birlikte Eylül ayı borçlanmasını tamamladı. 

Böylelikle Hazine ay başından bu yana gerçekleştirdiği toplam 5 ihale ile birlikte 

piyasalardan toplamda 9,4 milyar TL borçlandı -- Hazine’nin Eylül ayı borçlanma 

projeksiyonu da bu paraleldeydi. 

• Geri çevirme rasyosu %164 gibi yüksek bir oranda oluşmuş durumda.  

• Yeni arzlarla beraber faiz seviyelerinde bir düşüşün çok kısa vade içerisinde 

beklememek gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede özellikle Ekim ayı piyasa 

itfasının (10,7 milyar TL) oldukça yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

gelecek ay faizler üzerindeki etkinin daha fazla olması beklenebilir. 

• Hazine piyasa itfası karşılığında, Ekim ayında 6 ihale ile beraber toplam 16,4 

milyar TL borçlanmayı hedefliyor. 
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Şirket Raporu 

Doğtaş Kelebek - Şirket Ziyaret Notu 

Geçen hafta Cuma günü, Doğtaş Kelebek şirketinin yönetim kurulu başkanı ve genel 

müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen analist toplantısına katıldık. Toplantı sonrası 

izlenimlerimiz olumlu olup, Türkiye’nin dağınık ve parçalı mobilya piyasasında şirketin iyi 

bir büyüme hikayesi yaratabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde, şirketin en 

önemli yatırım temalarının güçlü satış büyümesiyle birlikte faaliyet kar marjların iyileşme 

göstermesi ve borçluluk oranlarında düşüş sağlanması olarak özetleyebiliriz. Mevcut 

piyasa fiyatlarında, Doğtaş Kelebek son 12 aylık çarpanlarına bakıldığında FD/Satış 

bazında 2,32x ve FD/FAVÖK bazında 20x ile işlem görmektedir.  

Toplantının Ana Başlıkları 

Yönetimin yeni uygulamaları sayesinde; gelir büyümesi, yükselen marjları ve düşük 

çalışma sermaye seviyesi etkisiyle, Doğtaş Kelebek senenin ilk yarısında kuvvetli faaliyet 

sonuçları açıklamıştır.  

Yönetimi, demografik etkiler ve rekabet ortamının da etkisiyle, Türkiye mobilya 

sektörünün büyüme dinamikleri noktasında oldukça olumlu bulduk. Türkiye mobilya 

pazarı 2010-2016 dönemleri arasında senelik %16 oranında büyürken, aynı yıllar 

içerisinde bu oran markalı ürünlerde bu oranın %50 üzerinde, markasız ürünler de ise 

ortalamadan %20 daha düşük büyüme kaydetmiştir. Bu durumun önümüzdeki yıllarda 

da devam edeceğini bekleyen şirket yönetimi, 2017 yılının ikinci yarısında 50 mağaza, 

2018 yılında ise 60-80 mağaza açmayı planlamaktadır. Yönetimin orta vadeli satış 

büyüme hedefi senelik %30 seviyesinde bulunuyor.  

Yönetimin tedarik zincirinde optimizasyon konusuna odaklanmış olmasını ileriki 

dönemde marjların seyri açısından kritik bir nokta olarak görüyoruz. Bu bağlamda, şirket 

yönetimi önümüzdeki dönemde fason üretimin toplam üretim içindeki payını mevcut 

%32’ler seviyesinden 2018 yılında %50 seviyesine taşımayı planlamaktadırlar. Son olarak, 

şirketin önümüzdeki dönemde satış hacimlerinin artması ile birlikte ölçek ekonomisinden 

de faydalanmasını beklemekteyiz. Şirket yönetiminin 2018 yılındaki FAVÖK marj hedefleri 

%18 seviyesinde bulunuyor. Bizce yönetimin marj hedefi ulaşılabilir gözükmektedir.  

2018 yılında şirketin nakit yaratma kapasitesinin, yüksek satış büyümesi, iyileşen marjlar 

ve daha düşük net çalışma sermayesi ihtiyacı sayesinde daha yüksek olmasını 

beklemekteyiz. Böylelikle kuvvetli nakit yaratımı etkisiyle de borçluluk oranlarında 

istenilen düşüşün yakalanma ihtimali de artmaktadır. 

Rapora ulaşmak için BURAYA tıklayınız. 

 

 

 

 

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

Beyaz eşya satışları Ağustos 2017’de yıllık %6 yükselişle 861 bin adede ulaştı. 

8A17’deki büyüme yıllık %24’tü. Ağustos ihracat %7 yıllık artışla 2 milyon adede 

yükselirken üretim %5 büyüdü. Yurtiçi pazardaki büyüme Ağustos’ta beklendiği gibi 

yavaşladı. Bilindiği üzere Arçelik 2017 büyüme beklentisi %10’a revize etmişti. Bu veriyi 

dikkate alarak önümüzdeki aylarda satışlarda durgunluk bekliyoruz.  

 

Bizim Toptan (TUT, hedef fiyat 12,3TL) bedelsiz sermaye artırımının 2 Ekim’de 

başlayacağını duyurdu. %50 bedelsiz sermaye artırımı sonrası Bizim Toptan’ın sermayesi 

60 milyon TL’ye yükselecek. 

 

Çemtaş – Şirket Kontinü Isıl İşlem Fırını yatırımının montaj çalışmalarının tamamlandığını 

ve test çalışmalarına başlanıldığını açıkladı. Test çalışmalarının 2017 yılı 4. çeyrek sonuna 

kadar devam etmesi ve bu süre sonunda Kontinü Isıl İşlem Fırınının devreye alınması 

planlanmaktadır. 

Doğtaş Kelebek – Şirket Çiftçi Towers Projesi'nin tüm hareketli mobilyalarının imalatı 

hususunda, KDV hariç 3.500.000 TL tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşme 

konusu işler bir yıl içerisinde tamamlanacaktır.   

Enka İnşaat – Bugün hisse başına brüt 0,0359 TL (0,0305 TL net) kâr payı dağıtımı 

yapacak. Temettü verimi: %0,7 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün pozitif seyir izleyen Borsa İstanbul endeksi günü %1,62 değer artışı ile 103.929 

puandan kapattı. GMYO, sanayi ve banka endekslerindeki değer artışları dikkat çekici 

olup, hizmet endeksindeki değişimin daha sınırlı olduğu görüldü.  

Bugün 2018-2020 dönemine ait Orta Vadeli Programı açıklanacak olup, orta vadeli 

büyüme dinamikleri konusunda fikir verecektir. Yurtdışında ise, ABD’de açıklanacak olan 

Dayanıklı Mal Siparişleri verileri yatırımcılar tarafından takip edilecektir. Diğer taraftan 

ABD Başkanı Trump’ın vergi reformuna ilişkin detayları bugün paylaşabileceği ile ilgili 

haberlerin de piyasa üzerinde en etkili unsur olmaya aday olduğunu düşünüyoruz.  

Bu sabah itibariyle Uzakdoğu Asya hisse senedi piyasalarında hafif satıcılı bir seyir söz 

konusu iken GOÜ para birimlerinde ABD dolarına karşı hafif değer kaybettiğini 

görüyoruz. Dün yaşanan kuvvetli yükselişin ardından sonra, BİST-100 endeksinin güne 

alıcılı başlanmasını ve günün ilerleyen saatlerinde yatay seyir izlemesini beklemekteyiz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 104,574, 105,220 ve 106,302 dirençlerini ve 102,847, 

101,764 ve 101,119 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Fed Başkanı Janet Yellen dün Ohio’da gerçekleştirdiği konuşmasında, enflasyondaki 

belirsizliğe rağmen Fed’in kademeli faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini belirtti. 

Yellen’ın Aralık ayında faiz artırılacağına yönelik beklentileri beslemesi sonrasında dolar 

endeksindeki yükseliş hız kazandı. Bunun yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi 

reform paketini bugün açıklayacağı ifade ediliyor. Trump’ın ABD ekonomisindeki 

büyümeyi hızlandıracak önlem paketleri açıklanacağına yönelik beklentiler ve Yellen’ın 

şahin açıklamalarının etkisi ile birlikte dolar endeksinin 93,20 seviyesi üzerini test ettiğini 

gördük. Dolar endeksi dünkü yükseliş hareketi sonrasında orta vadeli düşüş kanalını 

yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Dolayısı ile endeksin bir süre 93 seviyesi civarında 

dalgalanmasını, ancak daha sonrasında kanal kırılmasının da etkisi ile birlikte yükseliş 

hareketini sürdürmesi ve 94,50 seviyesine doğru ilerlemesi beklenebilir. Bugün ABD’den 

gelecek olan Dayanıklı Mal Siparişleri verilerini yakından izliyor olacağız. Yarın ise yine 

ABD’den gelecek olan büyüme verileri takip edilecek. Dün 3,55 seviyesi üzerinde 

tutunamayan USDTRY paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 3,54’lüs eviyelerden işlem 

görüyor. Bu noktada kurun, bugün içerisinde yeniden 3,55 seviyesi üzerini 

deneyebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca 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 3,5477 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,55 seviyesi direnç, 3,5430 seviyesi ise destek konumunda. 3,55 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5636, 3,5430 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5296. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, 1,19 seviyesi altına inerek kısa vadeli yükseliş kanalını resmi 

olarak aşağı yönlü kırmış bulunan EURUSD paritesinin, ilk etapta 1,18 seviyesi altını hedef 

alacak şekilde düşüş hareketini hızlandırabileceğini ifade etmiştik. Dolar endeksindeki 

yükselişin devam etmesi ve euronun Merkel’e olan desteğin zayıflaması sonrasında 

değer kaybetmesi ile birlikte 1,18 seviyesi altına sarkan EURUSD paritesi, 1758 seviyesine 

gerileyerek yaklaşık son 1 ayın dip seviyesine indi. Dolar endeksi dünkü yükseliş hareketi 

sonrasında orta vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Dolayısı ile endeksin 

bir süre 93 seviyesi civarında dalgalanmasını, ancak daha sonrasında kanal kırılmasının da 

etkisi ile birlikte yükseliş hareketini sürdürmesi ve 94,50 seviyesine doğru ilerlemesi 

beklenebilir. Bununla birlikte EURUSD paritesinin de mevcut düşüş hareketini 1,16’lı 

seviyelere doğru sürdürmesini beklemekteyiz. Bugün ABD’den gelecek olan Dayanıklı 

Mal Siparişleri verilerini yakından izliyor olacağız. Yarın ise yine ABD’den gelecek olan 

büyüme verileri takip edilecek. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,1773 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

1,1758 seviyesi destek, 1,1818 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1818 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1861, 1,1758 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1711. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış olan altın 

fiyatlarının, mevcut yukarı yönlü düzeltmesinin ardından düşüş hareketine kaldığı yerden 

devam etmesinin ve yeniden 1300 seviyesi altını hedeflemesinin beklenebileceğini ifade 

etmiştik. Fed Başkanı Janet Yellen dün Ohio’da gerçekleştirdiği konuşmasında, 

enflasyondaki belirsizliğe rağmen Fed’in kademeli faiz artırımlarına devam etmesi 

gerektiğini belirtti ve Yellen’ın Aralık ayında faiz artırılacağına yönelik beklentileri 

beslemesi sonrasında dolar endeksindeki yükseliş hız kazandı. Dolar endeksindeki 

yükselişin hızlanması ile birlikte, öngördüğümüz üzere düzeltme hareketi esnasındaki 

kazançlarının büyük kısmını geri veren altın fiyatları, yeniden 1300 seviyesi altına 

gerilemiş durumda. Dolar endeksi dünkü yükseliş hareketi sonrasında orta vadeli düşüş 

kanalını yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Dolayısı ile endeksin bir süre 93 seviyesi civarında 

dalgalanmasını, ancak daha sonrasında kanal kırılmasının da etkisi ile birlikte yükseliş 

hareketini sürdürmesi ve 94,50 seviyesine doğru ilerlemesi beklenebilir. Bununla birlikte 

altın fiyatlarının ise düşüş hareketini 1280 seviyesine doğru sürdürmesi beklenebilir. 

Bugün ABD’den gelecek olan Dayanıklı Mal Siparişleri verilerini yakından izliyor olacağız. 

Yarın ise yine ABD’den gelecek olan büyüme verileri takip edilecek. Altın fiyatlarındaki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1293,81 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1292,67 seviyesi destek, 1297,89 

seviyesi ise direnç konumunda. 1297,89 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1302,76, 1292,67 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 

ise bir sonraki destek seviyemiz 1287,90. 

 

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 2,497 %0.0 -%0.4 %2.2 %6.6 %11.5

DAX 12,605 %0.1 %0.3 %3.6 %5.1 %9.8

FTSE 7,286 -%0.2 %0.1 -%1.6 -%0.1 %2.0

Nikkei 20,330 -%0.4 -%0.3 %4.1 %6.7 %6.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103,929 %1.6 -%0.9 -%5.3 %15.9 %33.0

Çin 3,344 %0.0 -%0.7 %0.4 %2.3 %7.7

Hindistan 31,600 -%0.6 -%3.0 -%0.6 %7.5 %18.0

Endonezya 5,864 -%0.1 -%0.7 -%0.9 %5.8 %10.6

Rusya 2,071 %0.1 %1.1 %4.6 %2.9 -%7.2

Brezilya 74,319 -%0.2 -%2.2 %4.6 %15.6 %23.4

Meksika 50,359 %0.0 %0.2 -%2.0 %2.1 %10.3

Güney Afrika 55,070 -%1.4 -%1.7 -%2.8 %6.5 %8.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%0.4 -%0.1 -%10.2 -%18.6 -%27.6

EM VIX 18 %0.4 %14.6 %5.3 -%1.7 -%20.6

MOVE 51 -%0.9 %1.6 %3.6 -%19.2 -%29.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5422 -%0.2 %1.6 %2.9 -%2.0 %0.5

Brezilya 3.1661 %0.2 %1.0 %0.0 %1.3 -%2.6

Güney Afrika 13.3738 %0.3 %0.4 %2.6 %5.0 -%2.7

Çin 6.64 %0.3 %0.9 %0.4 -%3.4 -%4.4

Hindistan 65.445 %0.5 %1.7 %2.4 %0.6 -%3.7

Endonezya 13377 %0.4 %0.7 %0.3 %0.5 -%0.7

CDS *

Türkiye 192.0 -0.2 26.5 -5.3 -47.6 -10.3

Brezilya 205.0 -0.1 27.2 -21.7 0.5 -1.3

Güney Afrika 191.1 -0.9 24.4 a.d. a.d. a.d.

Endonezya 103.3 1.5 10.2 -11.1 -16.8 -6.0

Rusya 149.7 -1.7 15.7 -10.4 -6.4 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.0 -0.1 1.2 0.4 0.1 -0.4

Brezilya %9.7 0.0 0.0 -0.4 -0.3 a.d.

Güney Afrika %8.5 a.d. 0.1 0.0 -0.2 -0.4

Hindistan %6.7 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2

Endonezya %6.4 0.1 -0.1 -0.4 -0.7 -1.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 -0.02 0.59 0.19 -0.37 -0.79

Brezilya %4.5 0.01 0.05 -0.05 -0.43 -1.04

Güney Afrika %4.6 0.00 0.24 0.13 0.10 -0.25

Endonezya %3.4 0.03 0.05 -0.13 -0.46 -0.94

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 58.44 -%1.0 %6.0 %12.6 %15.2 %2.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 51.88 -%0.7 %4.9 %11.4 %8.7 -%3.4

Altın - USD / oz 1297.7 -%0.7 -%0.7 -%0.9 %3.3 %12.7

Gümüş - USD / t oz. 16.804 -%1.5 -%2.3 -%3.7 -%7.1 %5.1

Commodity Bureau Index 427.59 -%0.3 -%0.3 -%1.8 -%0.8 %1.1

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 


