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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün %0,37 değer kazanan BİST-100 endeksi günü 97.978’den 

kapattı.  

Bugün yurtiçinde ve yurtdışında açıklanacak önemli bir veri 

bulunmamaktadır. İngiltere seçimlerinde çoğunluk sağlanamadı. 

Seçimler sonrası Pound değer kaybederken bundan sonraki 

aşamalarda seçim sonuçlarının Brexit sürecine olası etkileri 

değerlendiriliyor olacak. Son olarak, bugün Resmi Gazete’de Katar’da 

Türk askerinin konuşlandırılması ve Jandarma eğitimi konusunda 

imzalanan kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlk etapta Jandarma 

eğitim işbirliğinin ardından da asker konuşlandırılma sürecinin 

yapılacağı yaygın görüş olarak görülüyor.  

Bugün güne hafif alıcılı başlayan BIST-100 endeksinin gün içerisinde 

98.000 seviyesi üzerinde kalma çabasını gözlemleyeceğimizi, genel 

bir GOÜ satışı yada olumsuz bir haber etkisi olmadıkça, bu kanalın 

üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 98.168, 98.358 ve 98.666 dirençlerini ve 97.670, 97.362 

ve 97.171 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

 Üretim aktivitesi Nisan’da hızlandı. 

 Bono ve hisse piyasasında yabancı girişi devam etti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 TAV Havalimanları – Suudi Arabistan’daki 3 havalimanının 

işletme hakkını içeren sözleşme imzalandı. 

 Türk Havayolları – Mayıs ayı trafik verilerini açıkladı. 

 Verusa Holding - Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında 

sondaj çalışmalarına başlanmasına ilişkin gerekli izinler alındı. 

 Cam Sektörü - Şişecam Grubu şirketleri ile Kristal-İş Sendikası 

arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 

 Otomotiv Sektörü – OSD, Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

12 Haziran - Nisan Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     TCMB Haziran Beklenti Anketi

                     Hazine ihaleleri (14 ay, 5 yıl ve 6 yıl)

13 Haziran - Hazine ihaleleri (2 yıl, 7 yıl ve 10 yıl)

15 Haziran -  Mart İşgücü İstatistikleri

                      Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                      TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 97,978 %0.4 %0.6

BIST-30 120,323 %0.3 %0.6

Banka 164,979 -%0.3 %0.3

Sanayi 105,077 %0.7 %1.6

Hizmet 62,423 %0.6 -%0.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.98 11.97

2 yıllık bono faizi 11.09 10.99 11.04

10 yıllık bono faizi 10.49 10.34 10.45

Kur

USD/TL 3.54 %0.3 -%0.2

EUR/TL 3.98 %0.4 %2.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.76 %0.3 %1.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 208 207 201

Ortalama işlem hacmi * 1.53 1.64 1.66

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.2x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.92x 0.81x

FD/Satışlar 1.32x 1.34x 1.20x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %26.2 %17.9

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.7 %14.3

Temettü verimi %2.9 %3.3 %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 

Üretim aktivitesi Nisan’da hızlandı 

Arındırılmamış Nisan ayı sanayi üretimi, %3,2 olan piyasa beklentisinin üzerinde yükseliş 

göstererek %5,9 olarak gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise %6,7 

ile çok daha güçlü bir büyüme sergiledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi 

üretiminde de aylık bazda %2,3’lük önemli bir büyüme görüldü.  

 Güçlü Nisan verisinin 2Ç17 GSYİH Büyüme oranı için pozitif sinyaller verdiği 

görüşündeyiz.  

 TÜİK, önümüzdeki pazartesi günü GSYİH büyümesini açıklıyor olacak. 

Arındırılmamış GSYİH büyümesinin yıllık bazda %4 olmasını bekliyoruz. Piyasa 

beklentisi ise %3,8 düzeyinde.  

 Üretim aktivitesine Nisan ayında yine en büyük katkı ulaşım araçları üretiminden 

geliyor. İç talepten beslenen sektörlerdeki büyüme de veri üzerinde etkili oldu. 

Yatırım iştahını işaret eden sektörlerde ise herhangi bir ilerleme kaydedememiş 

durumda. 

 Öncü göstergeler, iyileşmenin Mayıs ayında da devam edeceğinin güçlü 

sinyallerini veriyor. 

Rapor için tıklayınız.  

Bono ve hisse piyasasında yabancı girişi devam etti 

Hisse piyasasında yabancı girişi son dört haftadır devam ediyor. 26 Mayıs – 2 

Haziran haftasında hisse senedi piyasasında 477,4 milyon dolarlık net yabancı girişi 

yaşandı. Böylece, yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen toplam net yabancı 

girişi 1,7 milyar dolardan 2,1 milyar dolara yükseldi.    

 Yabancı yatırımcılar bono piyasasında da üst üste dördüncü hafta da alıcı 

pozisyonunda olmayı sürdürdüler. 26 Mayıs – 2 Haziran haftasında yabancı 

yatırımcılar tahvil cephesinde (repo işlemleri hariç) net 114 dolarlık alım yaptı ve 

böylelikle yılbaşından bu yana bono piyasasında yaşanan giriş 2,18 milyar 

dolardan 2,3 milyar dolara yükseldi.  

 Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı ise %19,9’dan %20,1’a 

yükselerek Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Eurobond 

piyasasında ise 212 milyon dolarlık bir giriş yaşandı. 

 26 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında, TRY al – ZAR sat ikili işleminin piyasalarda 

hâkim olması ile birlikte yurt içi piyasaların olumlu ayrıştığını gördük. 

Rapor için tıklayınız.  

 

 

 

 

Arındırılmamış GSYİH 

büyümesinin yıllık bazda %4 

olmasını bekliyoruz. Piyasa 

beklentisi ise %3,8 

düzeyinde. 

26 Mayıs – 2 Haziran 

haftasında hisse senedi 

piyasasında 477,4, bono 

piyasasında ise (repo 

işlemleri hariç) 114 dolarlık 

net yabancı alımı görüldü. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Sanayi_uretimi_-_Nisan.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_26_Mayis_-_2_Haziran.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

TAV Havalimanları - TAV daha önce 16 Mart 2017 ve  24 Nisan 2017 tarihlerinde 

yaptığı özel durum açıklamasında Yanbu, Qassim ve Hail Havalimanları’nın 30 yıl süreyle 

işletilmesi konusunda yerel otorite GACA tarafından eşit paya sahip (%50) ortağı Al Rajhi 

Holding Group ile birlikte seçildiğini duyurmuştu. TAV yaptığı açıklamada bahsi geçen 

havalimanları için işletim süresi boyunca yolcu başına hizmet bedeli hem giden hem de 

gelen dış hat yolcular için 87 SAR (yaklaşık 23 ABD Doları) olarak belirlendiğini de 

duyurdu. 2016 yılında yaklaşık 3,6 milyon yolcuya hizmet veren havalimanları, öngörülen 

toplam 400 milyon ABD Doları yatırımlarla birlikte, yılda yaklaşık 11,5 milyon yolcuya 

hizmet verebilecek. Havalimanının devralınmasının ardından yeni terminal binası 

inşaatına başlanılacak olup, inşaat süresi 2-2,5 yıl olarak planlanmakta. 

Türk Havayolları - Mayıs ayı trafik verilerini açıkladı. Mayıs ayında toplam yolcu sayısı 

%4,5 artış ile 5,93 milyon olurken, iç hatlar %1,9 artış ile 2,61 milyon, dış hatlar %6,7 

büyüme ile 3,32 milyon olarak gerçekleşti. 

Konsolide doluluk oranı 320 baz puan iyileşme ile %77,6 oldu. Doluluk oranı, iç hatlarda 

168 baz puan artışla %86,7 olurken, dış hatlarda 349 baz puan iyileşme ile %76,2 oldu. 
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Verusa Holding - %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin sahip 

olduğu maden ruhsatlarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında sondaj 

çalışmalarına başlanmasına ilişkin gerekli tüm resmi izin ve yasal prosedürler 

tamamlandı. Şirket, sondaj çalışmalarına yarın itibariyle başlanacağını açıkladı. 

Cam Sektörü - Şişecam Grubu şirketleri ile Kristal-İş Sendikası arasında yürütülmekte 

olan 2017-2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma 

sağlandığı açıklandı. Anlaşma şartlarıyla ilgili hiçbir detay açıklanmadı. 

Otomotiv Sektörü – OSD Mayıs verilerine göre Ford Otosan’ın ihracatı %45 ve Tofaş’ın 

ihracatı %8 yıllık büyüdü. 5 aylık verilere göre Ford Otosan’ın ihracatı %13 artarken, 

Tofaş’ın ihracatı yıllık %21 yükseldi. İhracat performansı şirketlerin beklentilerine 

paraleldir. (Nötr) (TOASO – TUT – Hedef Fiyat: 28 TL) (FROTO – TUT - Hedef Fiyat: 39 TL) 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün %0,37 değer kazanan BİST-100 endeksi günü 97.978’den kapattı.  

Bugün yurtiçinde ve yurtdışında açıklanacak önemli bir veri bulunmamaktadır. İngiltere 

seçimlerinde çoğunluk sağlanamadı. Seçimler sonrası Pound değer kaybederken bundan 

sonraki aşamalarda seçim sonuçlarının Brexit sürecine olası etkileri değerlendiriliyor 

olacak. Son olarak, bugün Resmi Gazete’de Katar’da Türk askerinin konuşlandırılması ve 

Jandarma eğitimi konusunda imzalanan kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlk etapta 

Jandarma eğitim işbirliğinin ardından da asker konuşlandırılma sürecinin yapılacağı 

yaygın görüş olarak görülüyor.  

Bugün güne hafif alıcılı başlayan BIST-100 endeksinin gün içerisinde 98.000 seviyesi 

üzerinde kalma çabasını gözlemleyeceğimizi, genel bir GOÜ satışı yada olumsuz bir 

haber etkisi olmadıkça, bu kanalın üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz. Gün içinde BİST-

100 endeksinde 98.168, 98.358 ve 98.666 dirençlerini ve 97.670, 97.362 ve 97.171 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Süper Perşembe’yi geride bırakmış durumdayız. Avrupa Merkez Bankası dün 

gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda enflasyon tahminlerini aşağı çekerken, büyüme 

tahminlerini yükseltti ve Banka enflasyondaki artışın büyük ölçüde enerji fiyatlarından 

kaynaklandığı gerçeğini yineledi. Faizlerde herhangi bir değişiklik yapmayan Avrupa 

Merkez Bankası’nın karar açıklaması sonrasında Mario Draghi sahneye çıktı. Draghi’nin 

parasal genişlemeye duyulan ihtiyacın halen daha devam ettiğini ifade etmesinin 

ardından euro sert bir şekilde değer kaybederken, dolar endeksi 97,30 seviyesi üzerinde 

çıktı. İngiltere tarafına bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde netleşen resmî sonuçlara 

göre İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerinde elini kuvvetlendirmek ve 

parlamentoda sandalye sayısını artırmak için gittiği erken seçimlerde sahip olduğu 

çoğunluğu yitirdi. Theresa May’in Brexit öncesi güç kaybetmesi, hali hazırda oldukça 

çetin ve sert geçmesi beklenen Brexit sürecini yumuşatabilir. Yani, mevcut durum 

beklendiği kadar kötü bir sonuç doğurmayabilir. Ancak May’in güç kaybı ilk etapta risk 

iştahı açısından olumsuz algılanacaktır. Süper Perşembe’nin son gelişmesi ise eski FBI 

Başkanı James Comey’in ifadesiydi. Önceden yayınladığı konuşma metninin dışında 

çarpıcı bir açıklamada bulunmayan Comey, piyasalar üzerinde hareketlilik yaratmadı. Bu 

sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde genel olarak satıcılı bir 

seyir söz konusu. Ancak Türk lirası, Süper Perşembe’nin geride kalmış olmasının da 

verdiği rahatlama ile birlikte dolar karşısında dirayetli bir tutum sergiliyor. Ancak, petrol 

fiyatlarındaki sert düşüşün devam ettiğini ve fiyatların son 5 haftanın dip seviyesine 

indiğini görüyoruz. Bu da TL üzerindeki pozitif havanın dağılmasına neden olabilir. 

Ayrıca, İngiltere’deki seçim sonuçlarının yarattığı belirsizlik ortamı da gelişmekte olan 

ülke para birimleri açısından olumsuz bir ortam yaratabilir. Dolar endeksinin de 97 

seviyesi üzerindeki hareketine devam ettiğini ve yükseliş çabasını sürdürdüğünü göz 

önünde bulunduracak olursak: USDTRY paritesinin bugün içerisinde 3,52 seviyesi 

üzerinde tutunmasını beklemekle birlikte, önümüzdeki dönemle 3,57 – 3,60 bandına 

doğru yükselişe geçebileceğini düşünüyoruz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,5244 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,5296 seviyesi direnç, 3,5191 seviyesi ise destek konumunda. 3,5296 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5430, 3,5191 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5041. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda enflasyon tahminlerini 

aşağı çekerken, büyüme tahminlerini yükseltti. Draghi 2017 büyüme beklentisinin 

%1,8'den %1,9'a, 2018 büyüme beklentisinin %1,7’den %1,8’e, 2019 büyüme 

beklentisinin ise %1,6’dan %1,7’ye yükseltildiğini belirtti. Enflasyonda ise 2017 tahmini 

%1,7'den %1,5'e, 2018 için %1,6'dan %1,3'e, 2019 %1,7'den %1,6'ya düşürüldü. Draghi 

enflasyon tahminlerinin düşük petrol fiyatları nedeniyle aşağı yönlü revize edildiğini, 

çekirdek enflasyonun henüz ikna edici şekilde yönünü yukarı çevirmediğini belirtti ve 

"enflasyon gelecek aylarda şu anki seviyelerde dalgalanacak. Enflasyonda sabırlı 

olmalıyız" dedi. Draghi ayrıca, enflasyonda son dönemde görülen artışın büyük ölçüde 

enerji fiyatlarından kaynaklandığı gerçeğini yineledi. Draghi’nin deflasyon riski olmadığını 

ve bu nedenle faizlerin düşürülebileceği ifadesini metinden çıkardıklarını belirtmesine 

rağmen, parasal genişlemeye duyulan ihtiyacın halen daha devam ettiğini ifade etmesi 

euroda sert satış baskıları yaşanmasına neden oldu. Eurodaki düşüş ile birlikte yükseliş 

geçen dolar endeksi ise 97,30 seviyesinin üzerine çıktı.  Dolar endeksinin bu sabah 

saatleri itibariyle 97 seviyesi üzerindeki hareketine devam ettiğini ve yükseliş çabasını 

sürdürdüğünü görüyoruz. EURUSD paritesinin mevcut seviyelerdeki seyrinin kalıcı 

olmasını beklememekle birlikte, paritenin kısa vadede ilk etapta 1,11 seviyesine doğru 

geri çekilebileceğini düşünmekteyiz. Yatırımcılarımıza paritedeki olası satış fırsatlarını 

değerlendirmelerini öneriyoruz. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,1208 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

1,1207 seviyesi destek, 1,1239 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1239 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1285, 1,1207 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1188. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Avrupa Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda enflasyon tahminlerini 

aşağı çekerken, büyüme tahminlerini yükseltti. Faizlerde herhangi bir değişiklik 

yapmayan Avrupa Merkez Bankası’nın karar açıklaması sonrasında Mario Draghi sahneye 

çıktı. Draghi deflasyon riski olmadığını bu nedenle faizlerin düşürülebileceği ifadesini 

metinden çıkardıklarını belirtmesine rağmen, parasal genişlemeye duyulan ihtiyacın 

halen daha devam ettiğini ifade etmesi euroda sert satış baskıları yaşanmasına neden 

oldu. Eurodaki düşüş ile birlikte yükseliş geçen dolar endeksi ise 97,30 seviyesinin 

üzerine çıktı.  İngiltere tarafına bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde netleşen resmî 

sonuçlara göre İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerinde elini 

kuvvetlendirmek ve parlamentoda sandalye sayısını artırmak için gittiği erken seçimlerde 

sahip olduğu çoğunluğu yitirdi. Theresa May’in Brexit öncesi güç kaybetmesi, hali 

hazırda oldukça çetin ve sert geçmesi beklenen Brexit sürecini yumuşatabilir. Yani, 

mevcut durum beklendiği kadar kötü bir sonuç doğurmayabilir. Ancak May’in güç kaybı 

ilk etapta risk iştahı açısından olumsuz algılandı ve piyasadaki risk iştahı yükseldi. Dolar 

endeksindeki yükseliş ile birlikte yönünü aşağı çeviren altın fiyatlarında, dolar endeksinin 

güvenli liman talebindeki artışı baskıladığı görülüyor. Dolar endeksindeki yükseliş 

hareketinin devam etmesi durumunda altın fiyatlarındaki düşüşün sürdüğünü görebiliriz. 

Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1275,44 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1275 seviyesi destek, 1277,76 

seviyesi ise direnç konumunda. 1277,76 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1283,88, 1275 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1272. 

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 2,434 %0.0 %0.2 %1.5 %7.7 %8.7

DAX 12,714 %0.3 %0.8 -%0.3 %13.5 %10.7

FTSE 7,450 -%0.4 -%1.2 %1.5 %7.1 %4.3

Nikkei 19,909 %0.9 -%0.4 %1.2 %5.8 %5.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 97,978 %0.4 %0.6 %2.8 %29.4 %25.4

Çin 3,150 %0.2 %1.6 %2.4 -%2.4 %1.7

Hindistan 31,213 -%0.2 -%0.2 %4.3 %16.7 %17.2

Endonezya 5,703 -%0.1 -%0.8 %0.0 %7.3 %7.5

Rusya 1,874 %0.3 %0.2 -%6.4 -%15.1 -%16.1

Brezilya 62,756 -%0.7 %0.7 -%5.3 %3.7 %4.2

Meksika 49,087 -%0.4 %0.0 -%1.7 %4.6 %7.5

Güney Afrika 51,959 -%0.3 -%1.7 -%4.1 %2.1 %2.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%2.2 %2.7 %4.0 -%19.6 -%27.6

EM VIX 16 -%3.0 -%4.0 -%3.4 -%23.4 -%30.0

MOVE 54 -%1.9 -%0.5 -%3.0 -%26.5 -%25.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5248 -%0.7 %0.0 -%1.7 %2.4 %0.0

Brezilya 3.2614 -%0.3 %0.3 %2.0 -%3.4 %0.4

Güney Afrika 12.9175 %0.6 %0.2 -%5.2 -%5.4 -%6.0

Çin 6.8003 %0.1 -%0.1 -%1.5 -%1.3 -%2.1

Hindistan 64.2125 -%0.2 -%0.4 -%0.1 -%4.7 -%5.5

Endonezya 13298 -%0.1 a.d. -%0.1 %0.1 -%1.3

CDS *

Türkiye 196.4 -0.6 0.9 -9.3 -48.6 -30.9

Brezilya 239.3 0.4 3.2 21.1 -65.9 39.9

Güney Afrika 187.3 2.8 -3.4 -7.9 a.d. a.d.

Endonezya 119.3 -0.8 -2.5 -2.6 -29.0 29.3

Rusya 157.1 2.7 3.8 -6.7 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.5 0.0 0.7 0.0 -0.7 -0.9

Brezilya %10.9 0.0 0.1 0.7 -0.9 a.d.

Güney Afrika %8.5 0.0 0.0 -0.2 -0.4 -0.4

Hindistan %6.5 0.0 -0.1 -0.4 0.1 0.0

Endonezya %6.9 0.0 a.d. -0.1 -0.6 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 0.04 0.58 -0.13 -0.73 -0.80

Brezilya %4.8 0.00 0.01 0.06 -0.60 -0.69

Güney Afrika %4.5 0.00 0.03 -0.11 -0.31 -0.42

Endonezya %3.6 0.01 a.d. -0.21 -0.56 -0.70

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 47.86 -%0.4 -%5.5 -%3.0 -%11.2 -%15.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 45.64 -%0.2 -%5.6 -%1.7 -%10.2 -%15.0

Altın - USD / oz 1276.3 -%1.1 %0.7 %4.0 %9.1 %10.8

Gümüş - USD / t oz. 17.414 -%1.2 %0.8 %7.5 %2.3 %8.9

Commodity Bureau Index 436.78 %0.3 %0.6 %2.2 %3.0 %3.2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 
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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. 

 


