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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün boyunca yatay seyir izleyen BİST-100 endeksi, öğleden 

sonra gelen alımların etkisi ile %0,36 artarak gün 106.525 

seviyesinden kapattı. 

Bugün yurt içinde Temmuz ayı enflasyon verisini takip ediyor 

olacağız. Kurum beklentimiz aylık enflasyonun %0 olarak 

gerçekleşmesi yönünde. Verinin beklentimiz dahilinde gelmesi 

durumunda yıllık enflasyon %10,9’dan %9,65’e geriliyor olacak. Yurt 

dışında ise PMI verileri günün en önemli verileri olacaktır. Bu sabah 

itibariyle, GOÜ hisse senetleri piyasaları hafif satıcılı seyrederken, 

GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı değer kaybettiğini 

görüyoruz. Türk lirası da negatif yönde ayrışmaktadır. 

Bugün Borsa İstanbul’da alıcılı bir başlangıç olmasını ve ilerleyen 

saatlerde olumlu seyrin devam etmesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-

100 endeksinde 106.918, 107.310 ve 107.781 dirençlerini ve 106.055, 

105.584 ve 105.191 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Temmuz ayı enflasyonu bugün 10:00’da açıklanacak.  

▪ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temmuz dış ticaret verileri yayınlandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Enka İnşaat - 850 bin adet hisseyi geri aldı. 

▪ Ford Otosan - Gölcük fabrikasındaki yıllık üretim kapasitesini 

290 bin adetten 330 bin adede artırma kararı aldı. 

▪ Migros - CarrefourSA Migros’un sahip olduğu 20 mağazayı (12 

Migros ve 8 Kipa) 20 milyon TL+KDV bedelle alacağını açıkladı. 

▪ Tüpraş – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ Enerji sektörü - Toplam 1000 MW’lık rüzgar enerji santrali 

ihalesi bugün yapılıyor. 

▪ Otomotiv sektörü - ODD verilerine göre hafif araç pazarı 

Temmuz’da düşük bazın etkisiyle yıllık %41 büyüyerek 82bin 

adet seviyesine ulaştı. 

▪ Bugün 2. çeyrek sonuçlarını açıklayacak şirketler: Aygaz, Ford 

Otosan, Halkbank, Tekfen 

 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

3 Ağustos -   Haftalık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

                       Temmuz TÜFE verileri

4 Ağustos -   Temmuz Reel Efektir Kur Endeksi

                       Temmuz Aylık Fiyat Gelişmeleri

7 Ağustos -   Hazine Nakit Bütçe verileri

8 Ağustos -   Haziran Sanayi Üretim Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 106,525 %0.4 -%0.6

BIST-30 130,724 %0.3 -%0.7

Banka 180,534 %0.0 -%0.7

Sanayi 116,365 %0.8 -%0.6

Hizmet 67,500 %0.0 -%0.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.98 11.98 11.93

2 yıllık bono faizi 11.55 11.55 11.52

10 yıllık bono faizi 10.59 10.57 10.61

Kur

USD/TL 3.53 -%0.8 %0.4

EUR/TL 4.18 %0.9 %4.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.85 %0.1 %2.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 227 227 214

Ortalama işlem hacmi * 1.76 1.64 1.59

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.6x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.29x 1.16x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.93x 0.82x

FD/Satışlar 1.32x 1.41x 1.27x

FD/FAVÖK 7.9x 7.9x 7.0x

Kar büyümesi %13.5 %32.3 %17.3

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.3 %14.6

Temettü verimi %2.9 %3.2 %3.7

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ağustos 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

Temmuz ayı enflasyonu bugün 10:00’da açıklanacak 

Kurum tahminimiz Temmuz ayı TÜFE aylık artışının %0 olacağı yönünde. Piyasa 

beklentisi ise %0,17’lik bir artışı işaret ediyor. Beklentilerimiz doğrultusunda bir 

gerçekleşme yıllık enflasyonu %10,9’dan %9,65’e taşıyacaktır – burada olumlu baz yılı 

etkisi özellikle önem kazanıyor.   

• Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda piyasa etkisinin sınırlı ama 

negatif olması beklenebilir / Beklentilerin daha altında gelmesi durumunda ise 

sınırlı-olumlu bir piyasa etkisi görmeyi bekleriz.   

• Enflasyon tahmin patikamız yıl sonuna kadar dalgalı bir görünümü işaret ediyor. 

Ağustos itibariyle destekleyici etkisini yitirecek olan baz, bazı vergi indirimlerinin 

geri alınacak olması ve özellikle giyim sektörü fiyatlarında ağırlıklandırıma 

yöntemindeki değişikliğin yukarı yönlü etkisi ile birlikte yıllık TÜFE’nin %11-

11,5’e doğru yükselişe geçebileceğini düşünüyoruz.  

• 2017 yıl sonu TÜFE beklentimizi %9,7’de tutuyoruz. 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temmuz dış ticaret verileri yayınlandı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 

Temmuz ayında ihracat  yıllık %28,6 artış kaydederek 12,6 milyar dolar, ithalat ise 

yıllık %45,8 artışla 21,4 milyar dolar oldu. 

• Böylelikle dış ticaret açığı Temmuz ayında yıllık%80 artış kaydederek 8,7 

milyar dolar oldu.  

• Dış ticaret hacmi ise yıllık bazda%39 artış gösterdi ve 34,7 milyar dolar olarak 

kayıtlara geçti. 

• İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz ayında %59 olarak gerçekleşti. Bu 

oran, geçen yılın aynı ayında %66,9 düzeyindeydi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugün açıklanacak olan 

TÜİK Temmuz ayı TÜFE 

verilerine ilişkin aylık 

artış beklentimiz %0 

seviyesinde bulunuyor. 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı verilerine 

göre dış ticaret açığı 

Temmuz ayında 

8,7milyar dolar oldu 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aygaz - Bugün 2Ç17 sonuçlarını açıklayabilir. Konsensüs beklentisi 155 milyon TL net 

kârdır. Tüpraş’ın beklentilerin üzerinde bir sonuç açıklamış olması Aygaz’ın da 

sonuçlarının güçlü geleceğine işaret etmektedir. 

Enka İnşaat – Şirket, 850 bin adet hisseyi 5,27-5,37 TL fiyat aralığından satın aldığını 

açıkladı. 

Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 39 TL) – Bugün 2. çeyrek finansal sonuçlarını 

açıklayacak. Bizim net kar beklentimiz 304 milyon TL iken konsensus 332 milyon 

TL’dir.    

Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 39 TL) - Yönetimin Transit ve Transit Custom 

modellerinin üretildiği Gölcük fabrikasındaki yıllık üretim kapasitesini 290 bin adetten 

330 bin adede artırma kararını duyurdu. Eylül 2018’de sona erecek kapasite artışı 

sonrası Ford Otosan’ın toplam kapasitesi %10 artışla 455 bin adede yükselecek. 

Toplam yatırım tutarı 52 milyon dolardır. Açıklanan 40 bin adet kapasite artışı şirketin 

daha önce paylaştığı 25 bin adet kapasite artış rakamının üzerindedir. Ford hafif 

marka ticari araç modellerine özellikle Avrupa’da artan talep kapasite artışında rol 

oynadı. Kapasite artışını modelimize yansıtacağız ve bugün Ford Otosan hisselerine 

pozitif hareket göreceğimizi düşünüyoruz. 

Halkbank – Bugün 2. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Net kar beklentimiz olan 963 

milyon TL, çeyreksel bazda %21 düşüşü, yıllık bazda %9 artışı ifade ediyor. Konsensus 

tahmini 990 milyon TL’dir. 

Migros (TUT, hedef fiyat 25 TL) - CarrefourSA Migros’un sahip olduğu 20 mağazayı 

(12 Migros ve 8 Kipa) 20 milyon TL artı KDV bedelle alacağını açıkladı. Migros Kipa 

satın alması sonrası 20 mağazayı Rekebet Kurulu kararları gereği kapatmak 

durumundaydı.  Migros’un mağazaların devri sonrası yaratacağı 20 milyon TL nakit 

piyasa değerinin %0,4’üne denk gelmektedir. Değerlememiz açısından nötr haberdir. 

Tekfen Holding – Bugün kapanış sonrası 2. çeyrek sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 

Piyasa net kar beklentisi 123 milyon TL’dir. 2Ç düşük sezon olmasına karşın, tüm 

segmentlerde ciro büyümesinin operasyonel iyileşmeye eşlik edeceğini bekliyoruz. 

Tüpraş - 2Ç17 sonuçlarını 1.457 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakam, 992 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir ve yıllık bazda yüzde %341 

artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %68 arttı. Net kar rakamının piyasa ve bizim 

beklentilerimizin çok üzerinde gerçekleşmesinin en önemli nedenleri daha yüksek bir 

FAVÖK (piyasa ve bizim beklentimizin sırasıyla %13 ve %7 üzerinde), ertelenmiş vergi 

geliri ve kur farkı karı yazılmasıdır. Tüpraş’ın net satışları 12.631 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 arttı. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 12.060 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç17'de 

1.480 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %134 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1.314 

milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 423 baz puan artarak %11,7 oldu. Şirketin FAVÖK’ü bölgesel rafineri 

marjlarındaki artıştan olumlu yönde etkilenirken, petrol fiyatlarındaki hafif düşüş ise 

şirketin stok zararı yazmasına neden olmuştur. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 
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yüzde %4 artarak 5.892 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -2.294 

milyon TL (2Ç16: -2.384 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı -%5,1 (2Ç16: -%7) olarak kaydedildi. Beklentilerden daha iyi 

gerçekleşen ikinci çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. 

Enerji sektörü - Toplam 1000 MW’lık rüzgar enerji santrali ihalesi bugün yapılıyor. 

Toplam yatırımın 1 milyar doları geçmesi beklenirken, Türkiye’de yerli rüzgar tribünü 

ve ekipman fabrikası kurulması da dahil önemli yatırımlar bulunuyor. İhaleye 8 

konsorsiyum katılırken, ihalenin en düşük veren 5 konsorsiyum üyesi arasında 

geçmesi bekleniyor. Açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede elektrik üretim fiyatının 7 

$cent/kWh ile başlaması ve 4-4,5 $cent/kWh kadar düşmesini bekliyoruz. Türbinlerin 

yerlilik oranı asgari %65 olacak. Halka açık şirketlerden EnerjiSA (SAHOL iştiraki) 

Danimarkalı Vestas ile katılırken, ZOREN ise Alman Nordex ile konsorsiyum ortağı 

olarak ihaleye girecek. 

Otomotiv sektörü - ODD verilerine göre hafif araç pazarı Temmuz’da düşük bazın 

etkisiyle yıllık %41 büyüyerek 82bin adet seviyesine ulaştı. Darbe girişimi ve Ramazan 

Bayramı nedeniyle iş günlerinin az olması Temmuz 2016’da %30 pazar daralmasına 

neden olmuştu. Temmuz 2017’de binek araç pazarı %37 büyürken hafif ticari araç 

pazarı %54 yıllık yükseldi. 7A17 verilerine göre hafif araç satışları %3 azalırken, binek 

araç pazarı %4 daraldı ve hafif ticari pazarı %2 büyüdü. Temmuz’da görülen 

büyümenin olağandışı olduğunu düşünüyor ve büyüme rakamlarının Ağustos ve Eylül 

aylarında normalize olacağını düşünüyoruz. Ekim ve Kasım’da ise yüksek baz sonrası 

satışlarda sert düşüşler görebiliriz. Bu nedenle 2017’de yurtiçi hafif araç pazarı için %9 

daralma beklentimizi koruyoruz.  

Temmuz verilerine göre Tofaş (TUT, hedef fiyat 33TL) satışlarını %81 yıllık artırırken, 

Ford Otosan (TUT, hedef fiyat 39TL) satışlarını %53 yükseltti. Doğuş Otomotiv (TUT, 

hedef fiyat 9,4TL) ise satışlarını %9 yıllık artırdı. Haber Tofaş ve Ford Otosan açısından 

olumlu. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün gün boyunca yatay seyir izleyen BİST-100 endeksi, öğleden sonra gelen alımların 

etkisi ile %0,36 artarak gün 106.525 seviyesinden kapattı. 

Bugün yurt içinde Temmuz ayı enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Kurum 

beklentimiz aylık enflasyonun %0 olarak gerçekleşmesi yönünde. Verinin beklentimiz 

dahilinde gelmesi durumunda yıllık enflasyon %10,9’dan %9,65’e geriliyor olacak. Yurt 

dışında ise PMI verileri günün en önemli verileri olacaktır. Bu sabah itibariyle, GOÜ 

hisse senetleri piyasaları hafif satıcılı seyrederken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına 

karşı değer kaybettiğini görüyoruz. Türk lirası da negatif yönde ayrışmaktadır. 

Bugün Borsa İstanbul’da alıcılı bir başlangıç olmasını ve ilerleyen saatlerde olumlu 

seyrin devam etmesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 106.918, 107.310 

ve 107.781 dirençlerini ve 106.055, 105.584 ve 105.191 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dolar endeksi, Fed başkanlarından gelen güvercin açıklamaların da etkisi ile birlikte 

dün düşüş hareketini genişleterek 92,50’li seviyelere kadar geriledi ve Mayıs 2016’dan 

bu yana en düşük seviyeyi test etmiş oldu. Ancak, dolar endeksindeki sert düşüşün 

sürüyor olmasına rağmen USDTRY paritesindeki gerilemenin oldukça sınırlı kaldığını 

gördük. Akşam saatlerinde ise kur, Türk lirasındaki negatif ayrışmanın etkisi ile birlikte 

düşüş hareketine ara vererek sert bir yükseliş kaydetti ve 3,54 seviyesi üzerini test etti. 

Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde genel olarak pozitif 

bir seyrin hâkim olduğu ancak Türk lirasının dolar karşısında %0,14’lük değer kaybıyla 

en kötü performans sergileyen para birimlerinden biri olduğu görülüyor. Bugün yurt 

içi piyasalarda Temmuz ayı TÜFE verilerini izliyor olacağız. Kurum tahminimiz Temmuz 

ayı TÜFE aylık artışının %0 olacağı yönünde. Piyasa beklentisi ise %0,17’lik bir artışı 

işaret ediyor. Beklentilerimiz doğrultusunda bir gerçekleşme yıllık enflasyonu 

%10,9’dan %9,65’e taşıyacaktır – burada olumlu baz yılı etkisi özellikle önem 

kazanıyor. Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda piyasa etkisinin sınırlı 

ama negatif olması beklenebilir / Beklentilerin daha altında gelmesi durumunda ise 

sınırlı-olumlu bir piyasa etkisi görmeyi bekleriz. ABD cephesinde de bugün veri akışı 

yoğun olacak. Ayrıca, bugün öğle saatlerinde gerçekleşecek olan İngiltere Merkez 

Bankası faiz kararı ve Enflasyon Raporu sunumu önemli olacak. Başkan Mark Carney’in 

rapor sunumu esnasında şahin açıklamalarda bulunması beklenebilir. Kurun gün 

içerisinde 3,54 seviyesi üzerinde tutunması durumunda 3,55 seviyesini 

hedefleyebileceğini düşünüyoruz. 3,55 – 3,5550 bandı kısa vadede sert yükseliş 

hareketlerinde önemli bir direnç görevi görebilir. 3,50 – 3,52 bandının sert geri 

çekilmelerde bir tampon görevi göreceğini ve kısa vadeli alım fırsatları vermeye 

devam edeceğini düşünüyoruz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 3,5361 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 

Dolar endeksi, Fed başkanlarından gelen güvercin açıklamaların da etkisi ile birlikte 

dün düşüş hareketini genişleterek 92,50’li seviyelere kadar geriledi ve Mayıs 2016’dan 

bu yana en düşük seviyeyi test etmiş oldu. Dolar endeksindeki düşüşün etkisi ile 

birlikte dün 1,19 seviyesi üzerini test ederek 2015 yılının Ocak ayından bu yana en 

yüksek seviyesine yükselen EURUSD paritesi, daha sonra kazançlarının bir kısmını geri 

vererek yeniden 1,18’li seviyelere dönüş yaptı. Paritenin bu sabah saatleri itibariyle 

1,1850 seviyesinden işlem görmekte olduğu görülüyor. Paritedeki kısa vadeli gidişat 

açısından bugün Euro Bölgesi ve ABD’den gelecek olan yoğun veri akışı önemli 

olacaktır. EURUSD paritesindeki teknik 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 1,15 seviyesine doğru sert bir geri çekilme gerçekleştirebileceğini 

düşünüyoruz. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1850 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 

Dün sabahki bültenimizde, 1278 – 1280 bandının önemli bir direnç bölgesi olduğunu 

ve altının bu seviyeleri aşamaması durumunda mevcut rallisini sonlandırabileceğini 

belirtmiş ve olası satış fırsatlarının değerlendirilmesini önermiştik. Dolar endeksindeki 

zayıflamanın devam ediyor olmasına rağmen, ETF alımlarının yavaşlaması ile birlikte 

yükseliş hareketini durdurdu ve 1275 seviyesi eşiğinden yönünü aşağı çevirerek 

1250’li seviyelere kadar indi. Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre toplam talep bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %10 azalarak 953,4 tona geriledi ve 2015 yılının ikinci 

çeyreğinden beri en düşük seviyesini gördü. Düşüşün neredeyse tamamı, geçtiğimiz 

yılın zirvesine göre alımlarını %76 azaltan ETF yatırımcılarından kaynaklandı. Exchange 

traded ürünlere (ETP) yönelik talebin azalması ile birlikte gerileyen altın fiyatlarında, 

yukarıda 1278 – 1280 bandının önemli bir direnç olarak çalışmaya devam edeceğini 

düşünüyoruz. Altının bugün içerisinde, dünkü sert gerilemenin ardından 1260 seviyesi 

civarında sakin bir seyir izlemesi beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1262,51 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1262 seviyesi destek, 1265,28 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1265,28 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1270, 1262 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1260. 

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 2,478 %0.0 %0.0 %2.0 %7.8 %10.7

DAX 12,181 -%0.6 -%1.0 -%2.4 %4.5 %6.1

FTSE 7,411 -%0.2 -%0.5 %0.5 %3.1 %3.8

Nikkei 20,080 -%0.3 -%0.3 -%0.1 %5.9 %4.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106,525 %0.4 -%0.6 %6.0 %20.5 %36.3

Çin 3,285 -%0.3 %0.8 %2.5 %4.3 %5.5

Hindistan 32,477 -%0.4 -%0.1 %3.6 %14.6 %21.5

Endonezya 5,824 -%0.4 -%0.3 -%1.8 %8.2 %9.5

Rusya 1,965 %1.3 %1.7 %3.3 -%11.7 -%12.0

Brezilya 67,136 %0.9 %3.3 %6.1 %3.4 %11.5

Meksika 51,200 %0.0 -%0.8 %2.2 %8.4 %12.2

Güney Afrika 55,200 -%0.3 %0.7 %5.8 %5.6 %9.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %1.9 %7.1 -%8.4 -%13.8 -%26.8

EM VIX 15 %0.2 %2.4 -%8.9 -%16.2 -%35.1

MOVE 49 -%2.5 %3.1 -%11.8 -%30.3 -%31.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5321 %0.1 -%0.1 -%0.7 -%5.5 %0.2

Brezilya 3.1136 -%0.4 -%0.8 -%5.7 -%0.2 -%4.2

Güney Afrika 13.2056 -%0.5 %2.3 %0.0 -%1.4 -%3.9

Çin 6.7217 %0.1 -%0.5 -%1.2 a.d. -%3.2

Hindistan 63.7025 -%0.6 -%1.0 -%1.8 -%5.4 -%6.2

Endonezya 13324 %0.0 -%0.1 -%0.3 -%0.2 -%1.1

CDS *

Türkiye 179.3 -2.3 -3.1 -12.1 -57.2 -5.3

Brezilya 205.5 -1.6 -7.3 -27.0 -29.4 14.5

Güney Afrika 179.7 -1.9 -6.4 -13.0 -20.7 a.d.

Endonezya 109.8 -0.9 -1.2 -5.3 -25.2 3.9

Rusya 159.3 -2.6 -2.4 -5.4 -31.2 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 0.0 0.8 0.0 -0.4 -0.8

Brezilya %9.9 -0.1 -0.2 -0.6 -0.8 a.d.

Güney Afrika %8.6 0.0 0.1 -0.2 -0.2 -0.3

Hindistan %6.5 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.1

Endonezya %6.9 0.0 0.0 0.0 -0.7 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.9 -0.04 0.43 -0.32 -0.72 -0.96

Brezilya %4.6 -0.08 -0.04 -0.34 -0.44 -0.94

Güney Afrika %4.6 0.00 -0.07 0.00 -0.09 -0.29

Endonezya %3.6 -0.05 -0.14 -0.15 -0.49 -0.75

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 52.36 %1.1 %2.7 %5.4 -%7.4 -%7.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.59 %0.9 %1.7 %5.4 -%7.4 -%7.7

Altın - USD / oz 1271.8 -%0.1 %1.8 %4.3 %4.5 %10.4

Gümüş - USD / t oz. 16.733 -%0.2 %1.9 %4.3 -%4.0 %4.7

Commodity Bureau Index 442.27 %0.2 %0.2 -%1.3 %1.7 %4.5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ağustos 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   10 

 

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. 

 


