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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün beklentiden yüksek gelen TÜFE rakamına bağlı olarak Borsa 

İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir söz konusu idi ve günü %0.31 değer 

kaybı ile 88.669 seviyesinden kapattı. 

Bugün veri ve haber akışı olarak zayıf bir gün olup, Borsa İstanbul’un 

daha çok küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak hareket 

edeceğini düşünüyoruz. Takip edilecek en önemli veri ise ABD 

tarafından Türkiye saatiyle 17:00’de gelecek olan Fabrika siparişleri 

verisi olacak. Öte yandan, Tüpraş’taki ve İş Bankası’ndaki temettü 

ödemelerinin de BİST-100 endeksi üzerinde etkisi olmasını 

bekliyoruz.  

Kur tarafına bakıldığında TL’nin göreceli olarak güçlü kaldığını ve 

burada özellikle TCMB tarafından ağırlıklı ortalama fonlama 

maliyetinin kademeli olarak yükseltilmesinin etkili olduğunu 

düşünüyoruz. Dün itibariyle AOFM 11,47% olarak gerçekleşti. Bir 

önceki gün ise %11,35 seviyesindeydi.  

Bugün hafif satıcılı bir seyir beklediğimiz BİST-100 endeksinde, 

destek seviyesinin 88,300’de olduğunu ve bu seviyenin aşağı yönlü 

geçilmesi durumunda ise, gerilemenin 88.000’e kadar sürebileceğini 

düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda, BİST-100 endeksinin 5-22 

günlük üssel hareketli ortalamalarının satış yönünde sinyal verdiğini 

de belirtiriz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 88.967, 89.265 ve 

89.460 dirençlerini ve 88.474, 88.279 ve 87.982 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Yılsonu TÜFE tahminini %9,7’ye revize ediyoruz. 

 PMI, büyümeye ilişkin olumlu sinyaller vermeye devam ediyor 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Emlak Konut - Mart ayı satış sonuçlarını açıkladı. 

 İş Bankası – Bugün hisse başına brüt 0,2611752 TL nakit kar payı 

ödemesi gerçekleştirecek. 

 Otokar – 145,40 TL hedef fiyat ile tavsiyemizi AL’a yükselttik. 

 Tüpraş - Bugün hisse başına brüt 6,218 TL nakit kar payı 

ödemesi gerçekleştirecek. 

 Türk Traktör – 75 milyon TL’lik tahvil ihracı gerçekleştirecek. 

 Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: Aksa 

Akrilik, Aygaz, Şeker Finansal Kiralama 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

4 Nisan - Mart Reel Efektif Kur Endeksi

7 Nisan - Hazine Mart Nakit Bütçe verileri

10 Nisan - Şubat Sanayi Üretimi verileri

11 Nisan - Şubat Ödemeler Dengesi İstatistikleri

17 Nisan - TCMB Beklenti Anketi

                  Ocak dönemi istihdam verileri

                  Mart ayı Merkezi Bütçe verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 88,669 -%0.3 -%1.1

BIST-30 108,629 -%0.4 -%1.3

Banka 148,191 -%0.2 -%2.3

Sanayi 95,308 -%0.7 -%0.4

Hizmet 56,849 %0.0 -%1.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.47 11.47 11.33

2 yıllık bono faizi 11.36 11.36 11.56

10 yıllık bono faizi 10.93 10.93 10.87

Kur

USD/TL 3.64 %1.2 -%2.3

EUR/TL 3.88 -%0.7 -%1.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 %0.3 -%1.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 189 183

Ortalama işlem hacmi * 0.93 1.07 1.17

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.8x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.09x 0.98x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.78x 0.70x

FD/FAVÖK 8.0x 7.5x 6.6x

Kar büyümesi %13.4 %19.4 %17.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.1 %13.7

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.8

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 

Yılsonu TÜFE tahminini %9,7’ye revize ediyoruz 

Mart ayı TÜFE artışı, %0,6 olan piyasa beklentisinin ve %0,56 olan kurum beklentimizin 

oldukça üzerinde gelerek %1,02 olarak gerçekleşti. Böylelikle yıllık enflasyon %10,13’ten 

%11,29’a çıkarak 2008 yılının Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Mart 

ayı verileri TCMB’nin enflasyon beklenti patikasının da üzerinde gerçekleşti.  

 Enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeleri arasındaki güçlü ilişki nedeniyle, 

piyasa bekleyişleri tarafında da yukarı yönlü revizyonların gelme ihtimalini 

görüyoruz. 

 Çekirdek enflasyon göstergeleri bir kez daha kur geçişkenliğinin gecikmeli 

etkilerini ortaya koydu. 

 Kur geçişkenliği etkisinin yanı sıra, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış da Mart 

ayı enflasyonunda görülen yükselişin bir diğer önemli nedeni olarak karşımıza 

çıkıyor.  

 Yıl sonu TÜFE tahminimizi %9,2’den %9,7’ye revize ediyoruz. Bu noktada, 

manşet enflasyonun Mayıs ayı itibariyle %12 seviyesine ulaşabileceğini 

düşünmekle birlikte, 2017 yılı içerisinde tek haneye düşme olasılığını oldukça 

azalmış görüyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

 

PMI, büyümeye ilişkin olumlu sinyaller vermeye devam ediyor 

Mart ayı İSO/Markit PMI verisi 52,3 olarak gerçekleşerek Mart 2014’ten bu yana en 

yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye İmalat PMI Endeksi verisi geçtiğimiz yılın Şubat 

ayından bu yana 50 eşik değerinin altında seyrediyordu. 

 PMI endeksinin Mart ayında 50 eşik değerinin üzerine çıkması, ekonomik 

aktivitede canlanmayı işaret etti.   

 Alt kalemler incelendiğinde; üretim hacmindeki toparlanma, toplam 

siparişlerdeki yükseliş ve istihdamdaki artış ile birlikte iyileşmenin genele 

yayıldığı görülüyor.  

 Mart ayı PMI verisi 50 seviyesinin üzerinde gelmiş olmasına rağmen bu 

canlanmanın kalıcı olup olmayacağını takip ediyor olacağız. 

 1Ç17’de baz etkisi büyüme açısından destekleyici olmayacak olsa da ilk 

tahminlerimize kıyasla daha olumlu bir büyüme görünümü olasılığını yüksek 

görüyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

 

Mart ayı TÜFE artışı, %0,6 

olan piyasa beklentisinin ve 

%0,56 olan kurum 

beklentimizin oldukça 

üzerinde gelerek %1,02 

olarak gerçekleşti. 

Mart ayı İSO/Markit PMI 

verisi 52,3 olarak 

gerçekleşerek Mart 

2014’ten bu yana en yüksek 

seviyesine ulaştı. 

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

Emlak Konut GYO – Mart ayı satış sonuçlarını açıkladı. 

Şirket yapılan kampanyaların etkisiyle, Mart ayında 1.779 konut sattığını ve 2,055 milyar 

TL ön satış hasılatı elde ettiğini açıkladı. Satılan konut sayısı, aylık bazda %89 ve yıllık 

bazda ise %301’lik artışı işaret ediyor. Öte yandan, elde edilen ön satış hasılatı, aylık 

bazda %175 ve yıllık bazda ise %533’lük artışı işaret ediyor. 

1Ç17 itibariyle, Şirket 2.833 adet konut satmış olup, yıllık bazda %136 artış kaydetmiştir. 

Şirket bu satışlardan 2,878 milyar TL gelir elde etmiş olup, yıllık bazda %290’lık artış 

kaydedilmiştir. Ortalama m² satış fiyatı ise, çeyrek bazında %38 ve yıllık bazda %51’lik 

artarak, 7.011 TL olarak gerçekleşmiştir. Emlak Konut GYO, 1Ç17’de yabancılara 82 

konut satmış ve bu değer toplam satılan konutların %2.9’unu oluşturmuştur. 

Yabancılara yapılan satışlardan şirket 69 milyon TL ön satış geliri elde etmiş olup, bu 

değer toplam ön satış hasılatının %2.4’ünü oluşturmaktadır. 

Ayrıca, Emlak Konut GYO yapmış olduğu satış kampanyası ile ilgili olarak da bilgi verdi. 

Şirket yapılan kampanya sırasında 1,127 konut satıldığını ve bu konutların satın 

alınması sırasında kullanılan konut kredisi miktarının 750 milyon TL olduğunu açıkladı. 

Emlak Konut GYO ve yüklenici müteahhitler bankalar 168 milyon TL komisyon ödemiş 

olup, bu rakamın %35’i Emlak Konut GYO tarafından ödenmiştir.  

Şirketin 1Ç17’de yapmış olduğu ön satış rakamları şirketin beklentilerini ciddi miktarda 

aşmış olup, şirketin 2017 yılının ilk yarısı için vermiş olduğu beklentinin, satış adedi 

olarak %71’inin satış geliri olarak da %88’sini oluşturmuştur. 

Dünkü kapanış değeri olan, 2.89 TL’ye göre, Emlak Konut GYO net aktif değerine göre 

%44 iskontolu işlem görmekte olup, son bir yılda ortalama net aktif değeri iskontosu 

%41 olarak kaydedilmiştir. 

İş Bankası - Bugün hisse başına brüt 0,2611752 TL nakit kar payı ödemesi 

gerçekleştirecek. Temettü verimi %3,9. 

Otokar – 145, 40 TL hedef fiyatla tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın (SSM) 7 Mart’ta 2017-2021 Stratejik Planı’nı 

açıklamasının ardından yatırımcılar Otokar hissesi için görüşlerini şiddetli şekilde 

aşağıya çektiler. Yatırımcıların toplu üretimin ilk iki yılındaki hacimleri toplam proje 

büyüklüğü ile ilişkilendirdiğini ve proje değerini düşürdüklerini düşünüyoruz. Bu görüşe 

katılmıyoruz ve Otokar’ın SSM’ye sunduğu teklife bağlı kalarak, 250 tankın beş yıl 

içerisinde teslimini öngören varsayımımızı koruyoruz. Bizce son dönemdeki olumsuz 

hisse performansı Otokar’ın temel göstergeleriyle örtüşmüyor. Bu nedenle 145,40 TL 

hedef fiyat ile tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

Tüpraş - Bugün hisse başına brüt 6,218 TL nakit kar payı ödemesi gerçekleştirecek. 

Temettü verimi %7,0. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Otokar_4_Nisan_2017.pdf
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Türk Traktör - yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 

1092 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, toplam 75 milyon TL 

nominal değerli tahvil ihraç edecek. Tahvilin getirisinin belirlenmesinde kullanılacak ek 

getiri oranının ise 190 baz puan olarak belirlenmesi planlanıyor. İhracın 7 Nisan’da 

tamamlanması bekleniyor. 

Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve temettü verimleri: Aksa 

Akrilik (%9,4), Aygaz (%10,2), Şeker Finansal Kiralama (%5,7) 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün beklentiden yüksek gelen TÜFE rakamına bağlı olarak Borsa İstanbul’da hafif 

satıcılı bir seyir söz konusu idi ve günü %0.31 değer kaybı ile 88.669 seviyesinden 

kapattı. 

Bugün veri ve haber akışı olarak zayıf bir gün olup, Borsa İstanbul’un daha çok 

küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak hareket edeceğini düşünüyoruz. 

Takip edilecek en önemli veri ise ABD tarafından Türkiye saatiyle 17:00’de gelecek 

olan Fabrika siparişleri verisi olacak. Öte yandan, Tüpraş’taki ve İş Bankası’ndaki 

temettü ödemelerinin de BİST-100 endeksi üzerinde etkisi olmasını bekliyoruz.  

Kur tarafına bakıldığında TL’nin göreceli olarak güçlü kaldığını ve burada özellikle 

TCMB tarafından ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin kademeli olarak 

yükseltilmesinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Dün itibariyle AOFM 11,47% olarak 

gerçekleşti. Bir önceki gün ise %11,35 seviyesindeydi.  

Bugün hafif satıcılı bir seyir beklediğimiz BİST-100 endeksinde, destek seviyesinin 

88,300’de olduğunu ve bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise, 

gerilemenin 88.000’e kadar sürebileceğini düşünüyoruz. Teknik olarak 

baktığımızda, BİST-100 endeksinin 5-22 günlük üssel hareketli ortalamalarının satış 

yönünde sinyal verdiğini de belirtiriz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 88.967, 

89.265 ve 89.460 dirençlerini ve 88.474, 88.279 ve 87.982 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Türkiye Mart ayı TÜFE artışı, %0,6 olan piyasa beklentisinin ve %0,56 olan kurum 

beklentimizin oldukça üzerinde gelerek %1,02 olarak gerçekleşti. Böylelikle yıllık 

enflasyon %10,13’ten %11,29’a çıkarak 2008 yılının Ekim ayından bu yana en yüksek 

seviyesine ulaştı. Dün sabah saatlerinde TCMB'nin gecelik repo ile fonlama 

yapmamasının ardından 3,6330'lardan 3,6245'e kadar gerileyen USDTRY paritesi, 

enflasyon verisi sonrası yeniden yükselişe geçerek 3,65 seviyesinin üzerini test etti. Yeni 

haftanın ilk işlem gününde yurt içi piyasalarda yüksek enflasyonun yarattığı satış baskısı 

hakimken, gelişmekte olan ülke piyasaları genelinde de endişeli bir hava hâkimdi. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Güney Afrika'nın kredi notunu 

yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmesi sonrasında sert satış baskılarına maruz kalan 

randın tüm gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde satış baskısı yarattığı görüldü. 

Güney Afrika randı, bu sabah saatlerinde dolar karşısında en fazla değer kaydeden 

gelişmekte olan ülke para birimi olarak karşımıza çıkıyor. USDTRY paritesinin teknik 

görünümüne baktığımızda kurun bu sabah saatleri itibariyle 3,64 seviyesi üzerinde 

tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Bu seviyesi üzerinde tutunulması durumunda mevcut 

yükseliş çabasının ilk etapta 3,65 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünüyoruz. 

Teknik göstergelerin yükseliş hareketlerini desteklediği USDTRY paritesinin kısa vadede 

3,65 – 3,67 bandını hedef alması beklenebilir. Bugün ABD’den gelecek olan Fabrika 

Siparişleri verisi ve FOMC üyesi Tarullo’nun konuşması yakından izleniyor olacak. Yurt 

içi piyasalarda ise Mart ayı Reel Efektif Döviz Kuru açıklanacak. Kurdaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,6306 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,6409 seviyesi direnç, 3,6305 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,6409 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,6545, 3,6305 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,6182. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinin haftanın ilk işlem gününde düşüş 

hareketine ara verebileceğini ve 1,0650 – 1,07 seviyeleri arasında yatay bir bantta 

hareket edebileceğini belirtmiştik. Öngördüğümüz üzere dün 1,0650 – 1,0680 seviyeleri 

arasında seyreden parite, günü yükselişle kapatarak kayıplarının ufak bir kısmını geri 

aldı. 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kıramayan dolar endeksinin dün 

sabahki bültenimizde belirttiğimiz geri çekilme hareketini gerçekleştirmiş olması, 

EURUSD paritesindeki düşüş hareketini durduran en önemli etmen olarak karşımıza 

çıkıyor. Bu noktada, dolar endeksinin bu sabah saatleri itibariyle halen daha 50 günlük 

hareketli ortalaması altında seyrediyor olması nedeniyle, EURUSD paritesinin bir süre 

1,0650 – 1,0700 seviyeleri arasında görece güçlü bir seyir izlemesi beklenebilir. Ancak 

dolar endeksinin 50 günlük ortalamasını yukarı yönlü kırması durumunda 102 seviyesi 

yeni hedef haline gelecektir. Bu da EURUSD paritesindeki yükseliş çabalarının satış 

fırsatı olarak sınırlı kalmasına neden olabilir. Bugün ABD’den gelecek olan Fabrika 

Siparişleri verisi ve FOMC üyesi Tarullo’nun gerçekleştireceği konuşmanın yanı sıra, 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin öğle saatlerinde gerçekleştireceği 

konuşmasını da yakından izliyor olacağız. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0667 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,0645 seviyesi destek, 1,0673 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,0673 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0698, 

1,0645 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,0624. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksinin 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kıramaması sonrasında 

yükselişine ara vermesi, altın fiyatlarının ve 200 günlük hareketli ortalamasını yukarı 

yönlü kırmasını ve yeniden 1250 seviyesi üzerine çıkmasını sağladı. Ayrıca, gelişmekte 

olan ülke piyasalarında Güney Afrika kaynaklı risklerin devam ediyor olması, 

piyasalardaki güvenli liman talebinin yeniden artmasına neden oldu. Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu S&P’nin Güney Afrika'nın kredi notunu yatırım yapılabilir 

seviyenin altına çekmesi sonrasında sert satış baskılarına maruz kalan randın tüm 

gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde satış baskısı yarattığı görüldü. Dün 

itibariyle 13,59 seviyesine kadar tırmanan ve geçtiğimiz haftaki kayıplarının bir kısmını 

geri alan VIX endeksi de piyasalardaki güvenli liman talebinin arttığını işaret ediyor. 

Tüm bu faktörlerin etkisiyle birlikte yeniden 1250 seviyesi üzerine çıkan atlın fiyatlarının 

bu sabah saatlerinde güçlü görünümünü koruduğu görülüyor. Altının 1250 seviyesi 

üzerinde tutunabilmesi durumunda bir sonraki hedefi 1260 seviyesi olabilir. Altın 

fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1256,21 işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1255 seviyesi destek, 1262 seviyesi ise 

direnç konumunda. 1262 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1265, 1255 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1250. 

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 2,359 -%0.2 %0.7 -%1.0 %9.7 %5.4

DAX 12,257 -%0.5 %2.2 %1.9 %15.4 %6.8

FTSE 7,283 -%0.5 -%0.1 -%1.2 %2.9 %2.0

Nikkei 18,983 -%1.0 -%2.1 -%3.4 %12.3 -%1.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 88,669 -%0.3 -%1.1 -%1.2 %15.1 %13.5

Çin 3,223 %0.4 -%1.4 %0.1 %7.2 %3.8

Hindistan 29,910 %1.0 %2.3 %3.7 %5.6 %12.3

Endonezya 5,607 %0.8 %2.0 %4.8 %3.2 %6.7

Rusya 2,009 %0.6 -%0.2 -%2.3 %1.2 -%10.0

Brezilya 65,211 %0.3 %1.4 -%2.4 %9.9 %8.3

Meksika 48,819 %0.6 -%1.0 %3.0 %1.9 %7.0

Güney Afrika 52,458 %0.8 %1.4 %1.4 %0.8 %3.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %0.1 -%1.0 %13.0 -%8.8 -%11.8

EM VIX 16 %2.9 -%8.9 -%7.6 -%26.9 -%26.3

MOVE 61 %0.9 -%2.3 -%6.9 %1.3 -%14.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6453 %0.2 %0.8 -%1.6 %20.8 %3.5

Brezilya 3.115 -%0.2 -%0.4 %0.0 -%2.9 -%4.2

Güney Afrika 13.6868 %2.0 %7.4 %5.1 %0.7 -%0.4

Çin 6.8872 %0.0 %0.1 %0.3 %3.2 -%0.8

Hindistan 65.0262 %0.3 %0.0 -%2.7 -%2.3 -%4.3

Endonezya 13323 %0.0 %0.1 -%0.4 %2.6 -%1.1

CDS *

Türkiye 240.3 1.0 2.9 -7.1 20.6 -14.2

Brezilya 226.3 -2.9 -8.1 16.6 7.5 87.9

Güney Afrika 191.0 -0.5 -1.7 -19.6 a.d. a.d.

Endonezya 126.9 -0.6 -3.7 3.5 6.9 37.8

Rusya 165.7 -1.0 -8.1 9.3 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.9 0.0 1.2 -0.3 1.3 -0.5

Brezilya %10.0 -0.1 -0.1 -0.2 -1.5 a.d.

Güney Afrika %9.0 0.1 0.3 0.3 0.4 0.1

Hindistan %6.7 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.1

Endonezya %7.0 0.0 -0.1 -0.5 0.0 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.5 -0.03 0.99 -0.39 0.99 -0.39

Brezilya %4.7 -0.06 -0.15 -0.11 0.20 -0.77

Güney Afrika %4.8 0.09 0.29 0.27 0.79 -0.06

Endonezya %3.9 -0.01 0.01 -0.06 0.60 -0.47

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 53.12 %0.5 %4.7 -%5.0 %4.4 -%6.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 50.24 -%0.7 %5.3 -%5.8 %2.9 -%6.5

Altın - USD / oz 1250.8 %0.3 -%0.4 %2.0 -%4.4 %8.6

Gümüş - USD / t oz. 18.212 -%0.2 %0.7 %2.9 -%3.5 %13.9

Commodity Bureau Index 429.7 -%0.3 -%0.3 -%1.1 %6.9 %1.6

* 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. 

 


