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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü dalgalı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,30 değer 

artışı ile 102.908 seviyesinden kapattı. Sanayi endeksi günü %1,30 

değer artışı ile kapatırken, banka endeksinde %1,10 değer kaybı 

dikkat çekici idi. Bu hafta veri akışı olarak yurtiçinde yarın açıklanacak 

Eylül ayı enflasyon verisi öne çıkıyor. Yurtdışında ise bugün PMI 

verileri ile Çarşamba günü ABD’den açıklanacak olan ADP verileri ve 

son olarak Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam Raporu 

yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek hususlar olacaktır. 

Dün İspanya’da yapılan referandumun EURUSD paritesinde sınırlı 

etkisi olduğu görülüyor. Dolar endeksinin de zayıf PCE verisine 

rağmen 93 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği görülüyor.  Bu 

bağlamda GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer 

kaybettiğini ve Uzakdoğu Asya piyasalarında karışık bir seyir 

olduğunu görüyoruz. Bugün Borsa İstanbul’da alıcılı bir başlangıç 

olmasını ve günün ilerleyen saatlerinde yatay bir seyir olmasını 

bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 103,404, 103,901 ve 

104,481 dirençlerini ve 102,327, 101,746 ve 101,250 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Eylül ayı İstanbul TÜFE artışı %0,93 olarak gerçekleşti. 

▪ 12 aylık dış ticaret açığı Ağustos ayında 63 milyar dolardan 

(GSYİH’nin %7,5’i) 64 milyar dolara (GSYİH’nin %7,6’sı) yükseldi. 

▪ Tarım Bakanı Fakıbaba marketlerde ucuz et satışının 

olabileceğini işaret etti.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aksa Enerji – Şamlı RES 111 milyon ABD doları bedel ile Fernas 

Şirketler Grubu’na sattı. 

▪ Bizim Toptan – Bugün %50 bedelsiz sermaye artırımında 

bulunacak. Düzeltilmiş fiyat 7,8TL’dir. 

▪ Bankacılık Sektörü – BDDK binek araç satın alınması ile ilgili 

olarak taslak yönetmelik yayınladı. 

▪ Netaş - SPK OEP elindeki %48,04 oranındaki paylarının ZTE 

tarafından alınması nedeniyle oluşan zorunlu çağrı sürecini 

onayladı. 

▪ Otomotiv Sektörü – Hürriyet Gazetesi haberine göre 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında motor taşıt 

vergisi artışının Bakanlar Kurulu görüşmelerine göre tekrar 

azaltılmasının söz konusu olabileceğine değindi. 

▪ İkili işlemler monitörünü güncelledik. 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

2 Ekim          Gümrük Bakanlığı Eylül dış ticaret verileri

                     Ağustos İSO/Markit PMI 

3 Ekim          Eylül Enflasyon verileri

4 Ekim          Eylül Reel Efektif Kur Endeksi

                     Eylül Aylık Fiyat Gelişmeleri

5 Ekim          Haftalık Portföy Hareketleri

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

6 Ekim         Eylül Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 102,908 %0.3 -%1.2

BIST-30 126,115 %0.1 -%1.4

Banka 163,712 -%1.1 -%4.3

Sanayi 116,090 %1.3 %1.3

Hizmet 68,613 %0.6 -%0.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.99 11.98 12.00

2 yıllık bono faizi 11.89 11.93 11.80

10 yıllık bono faizi 10.97 10.99 10.99

Kur

USD/TL 3.55 %1.9 %3.2

EUR/TL 4.19 %0.4 %1.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.87 %1.1 %2.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 219 225 241

Ortalama işlem hacmi * 1.64 1.56 1.70

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.7x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.25x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.83x 0.74x

FD/Satışlar 1.32x 1.44x 1.30x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %39.8 %15.1

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.9 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.5 %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 

Eylül ayı İstanbul TÜFE artışı %0,93 olarak gerçekleşti 

İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı İstanbul TÜFE artışını %0,02 olarak açıkladı. Türkiye geneli 

TÜFE ile İstanbul ÜFE rakamları arasında daha çok gıda fiyatları açısından bir korelasyon 

olduğu biliniyor. Gıda fiyatları tarafına bakıldığında Eylül ayı İstanbul fiyat artışının %0,22 

olduğu görülüyor. Son 5 yıl içerisinde bakıldığında gıda fiyatlarının düşme eğiliminde 

olduğu görülüyor. Dolayısıyla Türkiye geneli gıda fiyatlarında da yukarı yönlü bir riski 

işaret ediyor.  

• Eylül ayı TÜFE artışının aylık %0,7 olarak gerçekleşeceği görüşündeyiz. Piyasa 

beklentisinin de aynı yönde olduğu görülüyor. Aylık enflasyon artışının 

beklentimiz dahilinde gelmesi durumunda yıllık TÜFE %10,68’den %11,26’ya 

yükseliyor olacak. 

Yıllık ticaret açığı Ağustos ayında hafif bir yükseliş kaydetti 

Ağustos ayı dış ticaret açığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ay başında açıkladığı resmi 

olmayan veriler dahilinde gerçekleşti. İhracat Ağustos ayında 13,3 milyar dolar olurken, 

ithalat 19,2 milyar dolar ve dış ticaret açığı 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

• Böylelikle 12 aylık dış ticaret açığı 63 milyar dolardan (GSYİH’nin %7,5’i) 64 

milyar dolara (GSYİH’nin %7,6’sı) yükseldi. Enerji ve altın harici dış ticaret açığının 

ise 27,3 milyar dolar ile neredeyse hiç değişme kaydetmediği görülüyor. Ağustos 

ayında manşet verideki bozulma büyük ölçüde enerji ticaretinden kaynaklandı.   

• Ağustos dış ticaret verileri 1,6 milyar dolar kadar cari işlemler açığını işaret 

ediyor. 

• Enerji ve altın harici ara malı ithalatı (euro cinsinden) ise Sanayi Üretimi 

büyümesinin Ağustos ayında güçlü kalmaya devam edeceğini gösteriyor. 

Rapor için tıklayınız.  

 

Tarım Bakanı Fakıbaba marketlerde ucuz et satışının olabileceğini 

işaret etti.  
Et fiyatlarının enflasyon sepeti içindeki ağırlığı %2,7’dir. Yılbaşından beri bakıldığında et 

fiyatlarının %10-25 aralığında artış gösterdiği dikkat çekti. Dolayısıyla et fiyatlarında 

sağlanabilecek kalıcı bir düşüşün manşet enflasyon üzerinde olumlu bir etkisinin 

olabileceğinin altını çizmek gerekir. Fakıbaba ayrıca ucuz etin marketlerde satılmasına 

yönelik BIM (TUT, hedef fiyat 65TL) ve A101 ile görüşmeler yapıldığını belirtti. BIM’in 

icra kurulu üyesi Galip Aykaç haberi doğrularken BIM’in ucuz eti marketlerde satma 

konusunda destek olacağını belirtti. Şu aşamada haberin değerleme etkisini nötr olarak 

değerlendiriyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Aksa Enerji – Şirket Balıkesir Şamlı RES’in 111 milyon ABD doları bedel ile Fernas 

Şirketler Grubu’na satışı konusunda anlaşmaya vardığını ve 35 milyon ABD doları 

tutarındaki ön ödemenin tahsil edildiğini açıkladı.  

Bizim Toptan (TUT, hedef fiyat 12,3TL)’nın %50 bedelsiz sermaye artırımı bugün 

gerçekleşecek. Düzeltilmiş fiyat 7,8TL’dir. 

Bankacılık Sektörü – BDDK yayınlamış olduğu yönetmelik taslağında tüketicilere, binek 

araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya 

yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai 

fatura değeri doksan bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamayacağını 

açıkladı. Bu oran, nihai fatura değeri doksan bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, 

bedelin doksan bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, doksan bin Türk 

Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanacağını ve ikinci el binek 

araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacağını belirtti. BDDK 31 

Aralık 2013’de yayınlamış olduğu yönetmelikte nihai fatura miktarını 50.000 TL olarak 

belirlemişti. 

Doğuş Otomotiv (TUT, hedef fiyat 9,4 TL) – Doğuş Grubu yönetim kurulu başkan 

yardımcı Süleyman Sözen ve aile üyeleri 152,5bin adet 8,37-8,47TL fiyattan Doğuş 

Otomotiv hissesi alındığını açıkladı. Sözen ailesinin Doğuş Otomotiv’de payı %0,1125’e 

yükseldi. 

Netaş - SPK Netaş’ın OEP elindeki %48,04 oranındaki paylarının ZTE tarafından alınması 

nedeniyle oluşan zorunlu çağrı sürecini onayladı. Buna göre, çağrı fiyatı 3,0801 USD 

olarak belirlenirken, döviz kuru da 3,5292 TL veya çağrı sürecinin başlayacağı günden bir 

gün önceki kurun yüksek olanı alınarak hesaplanacak. Bu durumda zorunlu çağrı fiyatı 

minimum 10,87 TL olacak. Hissenin Cuma günkü kapanış fiyatı 13,86 TL olduğu 

düşünülürse zorunlu çağrıya katılımın düşük olacağını tahmin ediyoruz.  

Otomotiv sektörü - Hürriyet Gazetesi haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü 

konuşmasında motor taşıt vergisi artışının Bakanlar Kurulu görüşmelerine göre tekrar 

azaltılmasının söz konusu olabileceğine değindi. Geçen hafta açıklanan Orta Vadeli 

Program’a göre Ocak 2018’den geçerli olacak motor taşıt vergisinin %40-68 artacağı 

açıklanmıştı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise bu sabahki röportajında motor 

taşıt vergisi artışının sadece 2018 itibariyle satın alınacak araçları kapsayacağını ve 

yoldaki 21 milyon aracın bu kapsama dahil edilmeyeceğini belirtti. Açıklamalar sonrası 

motor taşıt vergisi etkileriyle ilgili görüşümüzü koruyor, MTV artışının 2018 öncesi talebi 

öne çekeceğini ve 2018’de binek araç talebini olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz.  
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İKİLİ İŞLEMLER MONİTÖRÜ 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü dalgalı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,30 değer artışı ile 102.908 

seviyesinden kapattı. Sanayi endeksi günü %1,30 değer artışı ile kapatırken, banka 

endeksinde %1,10 değer kaybı dikkat çekici idi.  

Bu hafta veri akışı olarak yurtiçinde yarın açıklanacak Eylül ayı enflasyon verisi öne 

çıkıyor. Yurtdışında ise bugün PMI verileri ile Çarşamba günü ABD’den açıklanacak olan 

ADP verileri ve son olarak Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam Raporu 

yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek hususlar olacaktır.  

Dün İspanya’da yapılan referandumun EURUSD paritesinde sınırlı etkisi olduğu 

görülüyor. Dolar endeksinin de zayıf PCE verisine rağmen 93 seviyesinin üzerinde 

kalmaya devam ettiği görülüyor.  Bu bağlamda GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı 

değer kaybettiğini ve Uzakdoğu Asya piyasalarında karışık bir seyir olduğunu görüyoruz.  

Bugün Borsa İstanbul’da alıcılı bir başlangıç olmasını ve günün ilerleyen saatlerinde yatay 

bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 103,404, 103,901 ve 

104,481 dirençlerini ve 102,327, 101,746 ve 101,250 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Geçtiğimiz hafta 3,59 seviyesi üzerini test ettikten sonra, Trump’ın yeni vergi reform 

paketinin hayal kırıklığı yaratması ve ABD PCE verisinin beklentilerin altında 

gerçekleşmesi sonrasında geri çekilen USDTRY paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 

3,57’lis eviyelerden işlem görüyor. Kurun kısa vadede yeniden 3,60 seviyesine doğru 

yönelmesi ve bu seviyeyi aşma çabası içerisine girmesini beklemekteyiz. Ancak, yurt içi 

yerleşiklerin 3,60 seviyesi civarını kar realizasyonu bölgesi olarak algılayabileceklerini ve 

ellerindeki DTH’ları bu bölgeden yeniden TL’ye dönmek isteyeceklerini 

düşündüğümüzden dolayı, kurun 3,60 seviyesini aşmakta zorlanabileceğini ve bu 

seviyeden 3,53’e doğru geri çekilebileceğini düşünüyoruz. Kurda kısa vadede 3,52 

seviyesi altında kalıcı bir seyir görmeyi beklemiyoruz. Bugün ABD’den gelecek olan 

İmalat PMI Endeksi verilerini takip ediyor olacağız. Akşam saat 21:00’da ise Dallas Fed 

Başkanı Kaplan’ın Konuşması gerçekleşecek. Bu hafta içerisinde gerçekleşecek olan 

konuşma ve açıklamalar da dolar endeksi üzerinde hareketlilik yaratabilir. Fed Başkanı 

Janet Yellen, 4 Ekim Çarşamba günü bankacılık konferansı açılış konuşmasını 

gerçekleştirecek. Yellen’ın konuşması esnasında para politikasına ve faiz artırımlarına 

yönelik ifadeler yakından izleniyor olacak. Ayrıca, 5 & 6 Ekim tarihlerinde birçok Fed 

başkanının konuşması gerçekleşiyor olacak.  Bu hafta içerisinde gerçekleşecek olan 

konuşmaları yakından takip ediyor olacağız. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5718 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,5720 seviyesi direnç, 3,5636 seviyesi ise destek konumunda. 3,5720 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5800, 3,5636 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5500. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Katalonya'da yasa dışı ilan edilmesine ve oy kullanılmasını engellemek için getirilen 

bilumum yasağa rağmen dün gerçekleştirilen yapılan bağımsızlık referandumu sona erdi. 

Brexit kararı ile birlikte Avrupa Birliği üzerindeki risklerin iyice artığı bir dönem 

sonrasında, Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki referandum sonrası süreç yakından takip 

edilecek. Referandum sonrasında bağımsızlık sürecinin tartışmalı geçmesi ve İspanya 

hükümetinin referandumunu tanımamaya devam etmesi, Euro Bölgesinin geleceğine 

yönelik endişeleri tırmandırabilir. Bu da, euro üzerindeki satış baskısını artırabilecek ve 

dolardaki yükselişi tırmandırabilecek risk faktörü olarak ön plana çıkıyor. Dolar 

endeksindeki yükseliş hareketi ve Almanya seçimlerinin ardından zayıflayan euro, 

EURUSD paritesinin kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmasına ve 1,17’li seviyelere 

kadar gerilemesine neden olmuş durumda. Bu noktada paritenin, kanal kırılmasının 

ardından düşüş eğilimini sürdürebileceğini ve kısa vadede 1,17 seviyesi altını hedef 

alabileceğini düşünmekteyiz. Bugün içerisinde ABD & Avrupa’dan gelecek olan İmalat 

PMI Endeksi verilerini takip ediyor olacağız. Ayrıca, Fed Başkanı Janet Yellen’ın 4 Ekim 

Çarşamba günü gerçekleştireceği bankacılık konferansı açılış konuşması yakından 

izleniyor olacak. Yellen’ın konuşması esnasında para politikasına ve faiz artırımlarına 

yönelik ifadeler yakından izleniyor olacak. Ayrıca, 5 & 6 Ekim tarihlerinde birçok Fed 

başkanının konuşması gerçekleşiyor olacak.  Bu hafta içerisinde gerçekleşecek olan 

konuşmaları yakından takip ediyor olacağız. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1763 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 

Fed başkanlarından gelen şahin açıklamalar ve son dönemde ABD’den gelen enflasyon & 

büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde bir performans sergilemesi sonrasında 1350’li 

seviyelerden yönünü aşağı çeviren ve yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran altın fiyatları, 

düşüş eğilimini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Bu hafta içerisinde gerçekleşecek olan 

konuşma ve açıklamalar da dolar endeksi ve altın fiyatları üzerinde hareketlilik yaratabilir. 

Fed Başkanı Janet Yellen, 4 Ekim Çarşamba günü bankacılık konferansı açılış konuşmasını 

gerçekleştirecek. Yellen’ın konuşması esnasında para politikasına ve faiz artırımlarına 

yönelik ifadeler yakından izleniyor olacak. Ayrıca, 5 & 6 Ekim tarihlerinde birçok Fed 

başkanının konuşması gerçekleşiyor olacak.  Kısa vadeli görünümde ise: ABD Başkanı 

Donald Trump’ın yeni vergi reform paketinin hayal kırıklığı yaratması ve Cuma günü 

ABD’den gelen PCE verisinin beklentilerin altında bir performans sergilemesine rağmen 

93 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran dolar endeksinin, yükseliş hareketini sürdürmesi 

ve 94,50 seviyesine doğru ilerlemesi beklenebilir. Bununla birlikte altın fiyatlarının da 

düşüş hareketini kısa vadede 1260 seviyesini hedef alacak şekilde sürdürmesi 

beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1273,91 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1272 

seviyesi destek, 1275 seviyesi ise direnç konumunda. 1275 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1277,76, 1272 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1270. 

 

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 2,519 %0.4 %0.7 %1.7 %6.6 %12.5

DAX 12,829 %1.0 %1.9 %5.7 %4.2 %11.7

FTSE 7,373 %0.7 %0.8 -%0.9 %0.7 %3.2

Nikkei 20,356 %0.1 -%0.1 %3.5 %7.8 %6.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102,908 %0.2 -%1.2 -%6.5 %15.7 %31.7

Çin 3,349 %0.3 -%0.1 -%0.5 %3.9 %7.9

Hindistan 31,284 %0.0 -%2.0 -%1.9 %5.6 %17.5

Endonezya 5,901 %0.3 %0.4 %1.0 %6.3 %11.8

Rusya 2,077 %0.3 %1.2 %3.3 %4.1 -%7.0

Brezilya 74,294 %1.0 -%1.5 %3.3 %14.3 %23.4

Meksika 50,346 %0.4 %0.1 -%1.4 %3.7 %10.3

Güney Afrika 55,580 %1.1 -%0.5 -%1.7 %6.8 %9.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%0.4 -%0.8 -%18.7 -%16.7 -%32.3

EM VIX 16 -%1.9 %5.2 -%7.3 -%1.1 -%28.2

MOVE 53 %2.0 %4.7 %2.9 -%13.3 -%26.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5633 %0.1 %1.9 %3.4 -%2.3 %1.1

Brezilya 3.1623 -%0.6 %1.2 -%0.1 %1.4 -%2.7

Güney Afrika 13.559 %0.3 %2.3 %4.5 %4.0 -%1.3

Çin 6.6528 -%0.1 %1.0 %0.9 -%3.4 -%4.2

Hindistan 65.2762 -%0.4 %0.7 %2.0 %0.6 -%3.9

Endonezya 13472 -%0.2 %1.2 %1.0 %1.2 %0.0

CDS *

Türkiye 187.3 -2.8 4.6 13.8 -45.6 -8.7

Brezilya 196.6 -4.6 0.2 -0.7 12.3 -10.6

Güney Afrika 186.2 -4.6 5.4 10.2 a.d. a.d.

Endonezya 104.4 -1.8 3.9 -3.4 -12.3 -7.9

Rusya 142.3 -3.1 -0.4 -1.7 -1.4 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.0 0.0 1.2 0.4 -0.1 -0.4

Brezilya %9.7 0.0 0.1 -0.3 -0.4 a.d.

Güney Afrika %8.6 -0.1 0.1 0.0 -0.2 -0.4

Hindistan %6.7 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.1

Endonezya %6.5 0.0 0.1 -0.3 -0.6 -1.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.0 -0.05 0.54 0.18 -0.45 -0.84

Brezilya %4.4 -0.02 0.02 -0.06 -0.38 -1.06

Güney Afrika %4.7 0.00 0.03 0.17 0.11 -0.21

Endonezya %3.5 -0.04 0.11 -0.02 -0.37 -0.84

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 57.54 %0.2 %1.2 %10.7 %9.8 %1.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 51.67 %0.2 %2.0 %11.3 %4.4 -%3.8

Altın - USD / oz 1281.5 -%0.3 -%0.9 -%2.4 %2.2 %11.3

Gümüş - USD / t oz. 16.676 -%1.0 -%1.3 -%4.3 -%8.5 %4.3

Commodity Bureau Index 427.32 -%0.1 -%0.4 -%1.7 -%1.1 %1.0

* 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. 

 

 


