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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi dün günü gerileme ile (%0,1) 109.639 seviyesinden 

kapattı. 

Bugün yurtiçinde ve yurtdışında açıklanacak önemli bir veri 

bulunmuyor. Ancak jeopolitik haber akışının piyasalar lehine bir 

gelişme göstermediği görülüyor. ABD ve Kuzey Kore arasında artan 

gerilim bugün içerisinde global risk iştahı üzerinde bir miktar 

olumsuz etkisi olabilir.  Kur tarafına bakıldığında ise daha sakin bir 

görünüm dikkat çekiyor.   

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı seyrin devamını bekliyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 110.163, 110.686 ve 111.050 dirençlerini 

ve 109.275, 108.911 ve 108.387 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

▪ Sanayi üretimi 2Ç’de olumlu bir görünüm sergiledi.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anadolu Efes – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ Anadolu Efes - AB Inbev’le Rusya ve Ukrayna faaliyetlerini 

birleştirmeyi planladığını ve %50:50 müşterek yönetilen bir şirket 

kuracağını açıkladı. 

▪ Bizim Toptan – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ Ereğli Demir Çelik – 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

▪ Hedef Girişim Sermayesi – Bugün bedelsiz pay dağıtımı 

gerçekleştirecek. 

▪ 2. çeyrek sonuçlarını açıklayan diğer şirketler: ALCAR, BAGFS, 

JANTS, KLMSN, ORGE, SASA, SKBNK, TRGYO 

▪ Bugün 2. çeyrek sonuçlarını açıklayacak şirketler: Emlak Konut 

GYO, Vakıfbank 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

8 Ağustos -   Haziran Sanayi Üretim Endeksi

10 Ağustos - Haftalık Portföy Hareketleri

                       TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

11 Ağustos - Haziran Ödemeler Dengesi İstatistikleri

15 Ağustos - Mayıs İşgücü İstatistikleri

                       Temmuz Merkezi Bütçe verileri

                       Hazine İhalesi ( 7 yıl)

21 Ağustos - Hazine İhalesi (5 yıl)

                       Merkezi Yönetim Borç Stoku

22 Ağustos - Hazine İhaleleri (2 yıl, 10 yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 109,639 -%0.1 %3.3

BIST-30 134,782 -%0.1 %3.4

Banka 186,163 %0.2 %3.1

Sanayi 120,472 %0.0 %4.4

Hizmet 68,214 -%0.7 %1.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.98 11.98

2 yıllık bono faizi 11.65 11.60 11.55

10 yıllık bono faizi 10.67 10.66 10.57

Kur

USD/TL 3.53 %0.3 -%2.8

EUR/TL 4.17 %0.2 %0.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.85 %0.3 -%1.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 234 227 208

Ortalama işlem hacmi * 1.84 1.71 1.64

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.7x 8.3x

PD/DD 1.10x 1.33x 1.19x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.96x 0.84x

FD/Satışlar 1.32x 1.44x 1.30x

FD/FAVÖK 7.9x 8.1x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %33.9 %16.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.4 %14.7

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
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Sanayi üretimi 2Ç’de olumlu bir görünüm sergiledi 

Arındırılmamış Haziran sanayi üretimi yıllık bazda %3,6 oranında bir gerileme 

kaydederken, burada en önemli faktörün geçen seneye göre daha az çalışma günü 

sayısı olduğu görüldü. Zira takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda 

%3,4 oranında büyüme gösterdi. Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış üretim ise 

aylık bazda %0,4 oranında sınırlı bir gerileme kaydetti. 

• Artışların imalat sektörü alt kalemleri çerçevesinde genele yayıldığı görülüyor. 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık artışlarına baktığımızda, 

manşet veriye en yüksek katkının otomotiv (0,6 yüzde puan) ve makine ve 

teçhizat dışındaki metalik ürünler sektörleri (0,6 yüzde puan) imalatlarından 

kaynaklandığı görüldü.  

• Temmuz ayına gelindiğinde özellikle takvim ve köprü günleri etkisinin pozitif 

yansımasının önemli oranda hissedileceğini ve sanayi üretiminin yıllık bazda 

iki haneli bir artışı işaret edebileceğini düşünüyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Efes (TUT, hedef fiyat: 23 TL) – İkinci çeyrekte 175 milyon TL net kar ile 

açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, bizim beklentimiz olan 283 milyon TL’den ve 256 

milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %2 azaldı. Şirket, 1Ç17'da 85 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 3.757 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 yükseldi. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3.707 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirket, 2Ç17'de 677 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %9 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa 

beklentisi olan 707 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 210 baz puan azalarak %18 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %3 azalarak 3.645 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi 

ise 1.272 milyon TL (2Ç16: 1.474 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %11 (2Ç16: %14,5) olarak kaydedildi. 

Anadolu Efes (TUT, hedef fiyat: 23 TL) – AB Inbev’le Rusya ve Ukrayna faaliyetlerini 

birleştirmeyi planladığını ve %50:50 müşterek yönetilen AB Inbev- Efes isimli bir şirket 

kuracağını açıkladı. Taraflar bu doğrultuda bağlayıcı olmayan sözleşme imzaladı. Due 

diligence süreci ve yasal izinlerin tamamlanması sonrası birleşme süreci 

sonuçlanacaktır. AB Inbev 2016’da SAB Miller’ı satın aldığından beri Anadolu Efes’te 

%24 paya sahipti. Yeni kurulacak şirkette AB Inbev Rusya ve Ukrayna operasyonlarının 

başındaki Dmitry Shpakov’un CEO adayı olarak belirlendi. 2012’de SAB Miller’ın 

Anadolu Efes Rusya operasyonlarıyla birleştiği süreçte Anadolu Efes’in %24 hissesi ve 

Rusya ve Ukrayna operasyonları 1,9 milyar dolardan değerlenmişti ve 12,8x 

FD/FAVÖK çarpanı belirlenmişti. Anadolu Efes’in 2018 FD/FAVÖK rasyosu 7,2x 

seviyesinde 3 yıllık ortalaması 11,3x’ın altında işlem görmektedir. Haber sonrası 

bugün hissede pozitif etki bekliyoruz. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Sanayi_uretimi_-_Haziran.pdf
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Alarko Carrier – 2Ç17’de 9,1 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %64 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %18 azaldı. Net satışlar 

133 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 

büyüdü. Şirket, 2Ç17'de 8 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %122 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 313 baz puan artarak %6,4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda yüzde %43 azalarak 56 milyon TL olarak gerçekleşti.   

Bağfaş – Şirket 2Ç17’de 15 milyon TL zarar açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 0,1 

milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 

3,2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 74 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa 

beklentisi olan 95 milyon TL'nin altında gerçekleşti. Şirket, 2Ç17'de 6 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 gerileme 

gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 13 milyon TL'nin altında 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 365 baz puan 

azalarak %7,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 artarak 341 milyon 

TL olarak gerçekleşti.  

Bizim Toptan (TUT, hedef fiyat: 12,3 TL) – İkinci çeyrekte 10 milyon TL net zarar 

açıkladı. Açıklanan rakam, bizim tahminimiz olan 7 milyon TL’den fazla iken, piyasa 

beklentisi ile uyumludur. Net satışlar yıllık bazda %2 arttı ve 727 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Brüt marj 90 baz puan iyileşme göstererek %7,9’a ulaştı. Faaliyet giderleri 

/ net satışlar oranı 90 baz puan artarak %7,5’e geldi. Bunda personel ve kira 

giderlerindeki çift haneli artışlar etkili oldu. FAVÖK marjı 180 baz puan gerileyerek 

%1,1 oldu. Şirketin operasyonel performansı beklentimizle uyumlu. Bu nedenle 

yılsonu tahminimizi ve TUT tavsiyemizi koruyoruz. 

Emlak Konut GYO – Bugün 2. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisi olan 

237 milyon TL net kar, yıllık bazda %48, çeyreksel bazda %26 düşüşü işaret ediyor.  

Ereğli Demir Çelik – 2Ç17 sonuçlarını 867 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan 

net kar rakamı, 811 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %173 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 azaldı. Net 

satışlar 4.684 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%76 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4.392 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. Erdemir’in satış hacmi 2Ç17’de 2,3 milyon tona ulaştı (geçen 

senenin aynı dönemine göre %6 arttı) ve ortalama ton fiyatı 561 dolar olarak 

gerçekleşti (%34 artış geçen yılın aynı dönemine göre). Şirket, 2Ç17'de 1.209 milyon 

TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %116 

büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1.199 milyon TL ile 

uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 487 baz 

puan artarak %25,8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %78 

azalarak -225 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 5.302 

milyon TL (2Ç16: 3,588 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %34,7 (2Ç16: %32,3) olarak kaydedildi. Erdemir’in faaliyet karı 

beklentilerle uyumlu gerçekleşmekle birlikte net kar rakamı beklentilerin biraz 

üzerinde gerçekleşti (piyasanın %7, bizim beklentimizin ise %17 üzerinde). Açıklanan 

sonuçlara piyasa tepkisinin hafif pozitif olmasını bekliyoruz. 
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Hedef Girişim Sermayesi – Bugün %40 oranında bedelsiz pay dağıtımı 

gerçekleştirecek. 

Jantsa – İkinci çeyrekte 10 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %119 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %6 arttı. Net satışlar 68 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %55 arttı. Şirket, 

2Ç17'de 13 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %158 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 761 baz puan artarak %19 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %87 

artarak 22 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 82 milyon TL (2Ç16: 

71 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %40,4 

(2Ç16: %42,9) olarak kaydedildi. 

Klimasan – İkinci çeyrekte 11 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 14 milyon TL net kar açıklamıştı. 2Ç17’de şirketin zarar açıklamasındaki 

en önemli neden şirketin Eurobond portföyünden kaydetmiş olduğu 24 milyon TL 

zarardır. Net satışlar 163 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %54 arttı. Şirket, 2Ç17'de 19 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %23 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 291 baz puan azalarak %11,7 oldu. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %38 artarak 75 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme 

sermayesi ise 137 milyon TL (2Ç16: 113 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %36,3 (2Ç16: %36,1) olarak kaydedildi. 

Orge Elektrik – İkinci çeyrekte 8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %59 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %6 arttı. Net 

satışlar 20 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 

azaldı. Şirket, 2Ç17'de 10 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %63 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 2099 baz puan artarak %51,2 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda sabit kalarak -23 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Sasa Polyester – İkinci çeyrekte 32 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %5 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %59 azaldı. Net 

satışlar 407 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%37 arttı. Şirket, 2Ç17'de 48 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %30 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 60 baz puan azalarak %11,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %27 artarak 466 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Şekerbank – İkinci çeyrekte 26 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

çeyreksel bazda %5 ve yıllık bazda %164 artışı işaret etmektedir. Artan ticari zararların 

etkisiyle azalan gelirlere rağmen, düşen faaliyet giderleri ve yatay seyreden 

provizyonlar net karın %5 artmasına neden oldu. Bankanın kredileri, çeyrek bazında 

%11 büyüdü ve büyümede TL kredi artışı önemli rol oynadı. Net faiz marjı 18 baz 

puan geriledi. Bunun altında yatan sebepler TÜFE endeksli kağıtlardan elde edilen 

gelirlerdeki azalma ve artan fonlama maliyetleridir. Net faiz gelirleri ise %2 büyüdü. 

Aktif kalitesi göreceli olarak zayıf gerçekleşti. Takibe dönüşen kredilerin toplam 

kredilere oranı %5,7 olarak kaydedildi ve çeyreksel bazda 92 bp gerileme düştü. 

Spesifik risk maliyetleri 275 baz puan olarak kaydedilirken, brüt risk maliyetleri 283 
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baz puan olarak gerçekleşti. Bankanın özsermaye karlılığı %4 olarak gerçekleşti ve 

çeyreksel bazda yatay kaldı. 

Torunlar GYO – İkinci çeyrekte 130 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 127 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %25 azaldı. Şirket, 1Ç17'da 33,4 milyon TL zarar açıklamıştı.  

Vakıfbank – Bugün 2. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bizim tahminimiz 811 milyon TL 

net kar iken, piyasa beklentisi 843 milyon TL’dir.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

BİST-100 endeksi dün günü gerileme ile (%0,1) 109.639 seviyesinden kapattı. 

Bugün yurtiçinde ve yurtdışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Ancak 

jeopolitik haber akışının piyasalar lehine bir gelişme göstermediği görülüyor. ABD ve 

Kuzey Kore arasında artan gerilim bugün içerisinde global risk iştahı üzerinde bir 

miktar olumsuz etkisi olabilir.  Kur tarafına bakıldığında ise daha sakin bir görünüm 

dikkat çekiyor.   

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı seyrin devamını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 110.163, 110.686 ve 111.050 dirençlerini ve 109.275, 108.911 ve 108.387 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dolar Endeksi’ndeki yatay seyrin dün Türkiye saatiyle 17:00’de gelen yeni iş imkanları 

verisinin rekor yüksek seviyeyi işaret etmesi sonrasında yukarı yönlü hareket ettiği 

görüldü. Bu çerçevede 93,3 seviyelerindeki endeks 93,8’e yükseldi. Söz konusu artışın 

gelişmekte olan ülke kurları üzerinde de hafif bir baskı yarattığı görüldü. İstihdam 

piyasasına ilişkin diğer bir güçlü veri sonrasında Cuma günü gelecek olan ABD 

enflasyon verisinin daha çok önem kazandığını düşünüyoruz. Enflasyona ilişkin tekrar 

bir hayal kırıklığı yaşanması durumunda da Dolar Endeksinde yeniden 93 seviyelerine 

gerileme görülebilir. Aksi bir durumunda ise endeksteki güçlenmenin bir miktar daha 

hız kazanması beklenebilir.  

Bugün veri takvimine bakıldığında yurtiçi ve yurtdışı tarafta oldukça sakin bir gün 

olduğu görülüyor. Ancak jeopolitik çerçevedeki haber akışının piyasalar lehine 

gelişmediğini belirtmek gerekir. Zira ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginliğin 

giderek artmasının risk iştahı üzerinde bir miktar etkili olması beklenebilir. 

Ancak sabah kotasyonlarına baktığımızda Dolar Endeksinde yatay bir görünüm 

karşımıza çıkıyor. USD/TL tarafında ise 3,53 üzerinde bir seviyede açılış görülüyor. 

Mevcut gelişmeler çerçevesinde kısa vadede kur tarafındaki dar bant tahminimizi 

yineliyor ve gün içinde USD/TL’nin 3,525-3,535 aralığında seyretmesini bekliyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,475 -%0.2 -%0.1 %2.1 %7.2 %10.5

DAX 12,292 %0.3 %0.3 -%0.8 %5.6 %7.1

FTSE 7,543 %0.1 %1.6 %2.6 %4.3 %5.6

Nikkei 19,996 -%1.3 -%1.7 -%0.9 %4.4 %3.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109,639 -%0.1 %3.3 %9.5 %23.4 %40.3

Çin 3,282 -%0.3 -%0.4 %1.7 %2.8 %5.4

Hindistan 32,014 -%0.4 -%1.8 %1.7 %12.5 %19.7

Endonezya 5,811 -%0.1 -%0.3 -%0.1 %8.1 %9.6

Rusya 1,990 %1.0 %2.5 %4.0 -%8.5 -%10.9

Brezilya 67,899 -%0.1 %2.1 %8.9 %4.5 %12.7

Meksika 51,329 -%0.1 %0.3 %2.5 %8.7 %12.5

Güney Afrika 55,980 -%0.3 %1.1 %7.9 %7.9 %10.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %10.4 %8.6 -%1.4 -%4.3 -%21.9

EM VIX 16 %4.6 %8.4 -%2.4 -%8.4 -%29.8

MOVE 47 %0.9 -%5.3 -%11.0 -%31.1 -%33.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5336 %0.1 %0.2 -%2.1 -%5.0 %0.3

Brezilya 3.1265 %0.0 %0.0 -%4.0 %0.3 -%3.8

Güney Afrika 13.3782 %1.1 %0.8 -%0.8 -%0.3 -%2.6

Çin 6.7064 -%0.2 -%0.2 -%1.4 -%2.3 -%3.4

Hindistan 63.6325 -%0.3 -%0.7 -%1.4 -%5.3 -%6.3

Endonezya 13313 -%0.1 -%0.1 -%0.6 -%0.1 -%1.2

CDS *

Türkiye 171.6 -1.2 -8.7 -21.3 -49.7 -25.1

Brezilya 194.8 -0.9 -11.3 -31.7 -26.1 -11.1

Güney Afrika 175.0 1.6 -8.3 -26.0 -10.5 a.d.

Endonezya 108.9 -0.6 -1.2 -11.6 -17.9 -10.9

Rusya 151.2 -3.9 -6.8 -11.3 -22.6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.7 0.0 0.9 -0.1 -0.2 -0.7

Brezilya %9.9 0.0 -0.1 -0.6 -0.5 a.d.

Güney Afrika %8.6 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.4

Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.1

Endonezya %6.9 0.0 0.0 -0.3 -0.7 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.8 0.00 0.37 -0.51 -0.62 -1.01

Brezilya %4.5 0.00 -0.14 -0.40 -0.34 -1.01

Güney Afrika %4.4 -0.05 -0.15 -0.14 -0.10 -0.43

Endonezya %3.6 0.00 -0.05 -0.25 -0.33 -0.75

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 52.14 -%0.4 %0.7 %11.2 -%5.4 -%8.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.17 -%0.4 %0.0 %10.7 -%6.1 -%8.5

Altın - USD / oz 1256.4 -%0.1 -%1.3 %3.6 %1.5 %9.1

Gümüş - USD / t oz. 16.389 %0.8 -%2.2 %5.2 -%7.4 %2.5

Commodity Bureau Index 443.92 %0.3 %0.6 -%0.7 %2.2 %4.9

* 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. 

 


