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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Türk lirasındaki zayıf seyrin yanı sıra öğleden sonra ABD’den 

gelen Şubat ayı ADP verilerinin beklentilerden çok daha güçlü 

gelmesi sonucu yükselen ABD faizleri ve Dolar endeksi, Borsa 

İstanbul’da satışların yoğunlaşmasına ve BİST-100 endeksi günü 

%1,4 değer kaybı ile kapatmasına neden oldu. Banka ve holding 

endekslerindeki değer kayıpları %2’den fazla oldu. 

Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, öğleden sonra 

AMB Başkanı Draghi’nin yapacağı konuşma günün en önemli haber 

akışı olacaktır. Öte yandan, yatırımcıların yarın ABD’den açıklanacak 

olan Tarım Dışı İstihdam raporuna da odaklanacaklarını ve veri 

açıklaması öncesinde bir pozisyonlarının değiştirebileceklerini 

düşünüyoruz. Ayrıca, yurtiçinde TCMB’nin alacağı likidite yönetimi 

tedbirlerinin ve oluşacak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin Türk 

lirasına olan etkisinin de yatırımcılar tarafından yakından takip 

edileceğini düşünüyoruz. Özellikle bugün sabah saatlerinde 

TCMB’nin bankalararası para piyasasındaki fonlama miktarını yarıya 

yarıya düşürmesi sonucunda ağırlıklı ortalama fonlama faizinin %10,6 

seviyelerinden %10,7’e yükselmesini bekliyoruz.  

Bugün GOÜ hisse senetleri piyasasına paralel olarak, Borsa 

İstanbul’da satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. 88.750 seviyesinin 

geçilmesi durumunda satışların hızlanabileceğini düşünüyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 90.589, 91.693 ve 92.419 dirençlerini ve 

88.759, 88.032 ve 86.928 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Sanayi Üretiminde yeni yıla olumlu başlangıç yapıldı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Migros – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak.  

 Otokar – Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2017-2021 Stratejik 

Planı’nı yayınladı. 

 Pegasus - İzAir'in %29,51'inin devralınması konusunda anlaşma 

sağladı. 

 Ülker Bisküvi – Dün gerçekleştirdiği analist telekonferansında 

2017 beklentilerini açıkladı.  

 Vakıfbank – Yönetim Kurulu, 4 Nisan’da hisse başına brüt 

0,2611752TL nakit temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 Vestel Elektronik – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Havacılık Sektörü – DHMİ, Şubat ayı yolcu trafik verilerini 

açıkladı. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

9 Mart - Haftalık yabancı portföy hareketleri 

              TCMB haftalık para ve banka göstergeleri

13 Mart - Ocak Ödemeler Dengesi

                TCMB Mart Beklenti Anketi

15 Mart - Şubat merkezi bütçe verileri

                Aralık dönemi işgücü istatistikleri

16 Mart - PPK toplantısı

                Ocak Kısa vadeli dış borç stoku

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 89,485 -%1.5 %0.2

BIST-30 109,851 -%1.6 %0.1

Banka 151,192 -%2.1 -%1.3

Sanayi 94,753 -%1.5 %0.4

Hizmet 57,676 %0.0 %2.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 10.61 10.62 10.38

2 yıllık bono faizi 11.46 11.39 11.12

10 yıllık bono faizi 11.33 11.17 10.95

Kur

USD/TL 3.70 %2.0 -%1.0

EUR/TL 3.91 %2.1 -%1.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.81 %2.0 -%1.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 183 186 179

Ortalama işlem hacmi * 1.36 1.33 1.32

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.0x 7.6x

PD/DD 1.09x 1.11x 1.00x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.80x 0.71x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.8x

Kar büyümesi %13.0 %18.7 %17.9

Özsermaye karlılığı %12.5 %13.0 %13.6

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 

Sanayi Üretiminde yeni yıla olumlu başlangıç yapıldı 

Aralık ayı yıllık sanayi üretimi yıllık %4,2 artış kaydederek piyasa beklentisi paralelinde 

gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi büyümesi ise %2,6 olarak 

gerçekleşti. İki ay boyunca zayıf bir performans sergileyen mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi üretimi büyümesinin Ocak ayında %1,3 artış kaydetmiş 

olması da bu yıla pozitif bir başlangıç yapıldığının bir diğer göstergesi oldu.  

 Öncü göstergelerin Şubat ayına ilişkin karışık sinyaller verdiği görülüyor. Reel 

Kesim Güven Endeksi ve PMI verileri, özellikle ihracat görünümündeki 

iyileşmenin etkisiyle bir miktar düzeltme kaydetti. Ancak, yıllık bazda %11 

düşüş kaydeden otomotiv sektörü satış verisi, Şubat ayı üretimine yönelik 

olumsuz bir sinyal verdi. Yine, enerji ve altın harici ara malı ithalatı (euro 

bazında) Şubat ayı sanayi üretiminde bir düşüş yaşanabileceğinin altını 

çiziyor. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Migros – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bizim net zarar tahminimiz 214 

milyon TL iken, piyasa beklentisi 220 milyon TL seviyesindedir. 

Artan müşteri trafiği ve satış alanındaki %5’lik büyüme dolayısıyla net satışlarda %19 

büyüme öngörüyoruz. FAVÖK marjında maliyet tarafındaki enflasyonel baskılar ve 

promosyon kampanyaları nedeniyle daralma öngörüyoruz. Net zarar, çeyreksel bazda 

TL’nin Euro karşısındaki değer kaybı nedeniyle 4. çeyrekte kaydedilecek. 

Otokar - Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) 2017-2021 Stratejik Planı’nı yayınladı. 

Yayınlanan planda Altay Tankı Projesi’nin çeşitli aşamaları ile ilgili hedeflerin 

konulduğunu görüyoruz. Buna göre, SSM Tank Tankı seri üretim sözleşmesini 2017 yılı 

içerisinde imzalamayı ve 2019 yılı içerisinde üretim hattı kalifikasyon testlerini 

tamamlamayı hedefliyor. SMM ayrıca 2020’de 15 adet, 2021’de 20 adet tankın 

üretilmesini öngörüyor. 

Performans Göstergeleri 2017 2018 2019 2020 2021 

Altay Seri Üretim Projesi 

Sözleşmesi’nin imzalanması 
%100     

Üretim hattı kalifikasyon 

testlerinin tamamlanma oranı 
 %30 %70   

Altay Tankı üretim adeti    15 20 

 

Söz konusu plan ve Otokar yönetimi ile yaptığımız görüşme sonrasında, Otokar’ın seri 

üretime hak kazanacağı düşüncemizi koruyor ve 250 adet tankın teslimini kapsayan 

Öncü göstergelerin 

Şubat ayına ilişkin 

karışık sinyaller 

verdiği görülüyor. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Sanayi_uretimi_-_Ocak.pdf
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sözleşmenin 4Ç17 içerisinde imzalanmasını bekliyoruz. Stratejik Plan’da belirtilen 

takvimin SSM’ye yeni bir ihale açmak ve bunu sonuçlandırmak için yeterli zaman 

tanımayacağını öngörüyoruz. Bu anlamda planın, projenin ‘doğal yüklenicisinin’ Otokar 

olduğu yönündeki düşüncemizi doğruladığına inanıyoruz. 

Planın değerlemeye olan etkisi ise aşağıda incelenmektedir: 

Stratejik Plan’da belirtilen detayları modelimize dahil ettik ve ünite bazında satışlar ile 

sermaye yatırımlarının zamanlamasında revizyona gittik. Önceki tahminimiz 2018’de 10 

adet tank, 2019-2022 arasında 50’şer adet tank ve 2023’te 40 adet tank şeklindeydi. 

Yeni plana göre ise 2020 ve 2021’de sırasıyla 15 ve 20 adet tank söz konusuyken geri 

kalan 215 adet tankın 2022-2014 arasında teslim edileceğini öngörüyoruz. Sermaye 

yatırımları ile ilgili olarak ise 2018’de 36 milyon Euro, 2019’da 84 milyon Euro harcama 

öngörüyoruz. Önceki tahminimiz 2017 için 84 milyon Euro, 2018 için 36 milyon 

Euro’ydu. 

Son olarak, SSM’nin üretilecek tank adeti ile ilgili olarak ilk kez somut bir takvim ortaya 

koyduğunu görüyoruz. Yeni plan, bizim önceki beklentimize göre 2 yıllık bir sapmayı 

ifade ettiğinden dolayı, değerlememize hafif negatif etki yapmaktadır. İlk 

hesaplamalarımız, seri üretim projesinin net bugünkü değerinin 532 milyon TL 

olduğunu gösteriyor. Önceki hesaplamamız 635 milyon TL değer ortaya koyuyordu. 

Buna göre, hisse başına değer 26,50 TL’den %16 gerileyerek 23 TL’ye gelmiştir. 

2 Şubat 2017 tarihli raporumuzda, Otokar’ın mevcut işlerini hisse başına 121,80 TL, 

Altay Tankı Projesi’ni hisse başına 26,50 TL olarak değerlemiştik. Son gelişmeler üzerine, 

Otokar için belirlediğimiz hedef fiyatta değişikliğe gitmeyi değerlendiriyoruz. 

Pegasus –  Bağlı şirketi İzAir’in pay sahiplerinden Air Berlin ile Air Berlin'in elinde 

bulunan ve İzAir sermayesinin %29,51'ine tekabül eden toplam 1.755.683.263 adet 

payın 1,2 milyon Avro alım bedeli karşılığında devralınması konusunda anlaşma sağladı. 

Ülker Bisküvi - Ülker Bisküvi dün gerçekleşen analist telekonferansında beklentilerini 

açıkladı. Şirket 2017’de 4.35 milyar TL ciro (yıllık %11 büyüme) ve yatay VAFÖK marjı 

bekliyor. Ocak ve Şubat verilerinin bütçe dahilinde gerçekleştiğini belirttiler. Şirket 

Kasım 2017’de sona erecek sendikasyon kredisinin yenilenmesi için görüşmelere devam 

ettiğini açıkladı. Yıldız Holding’in Kazakistan operasyonlarının satın alınma sürecinin 

Mart sonuna kadar sonuçlanabileceğini belirttiler. 

Vakıfbank -31 Mayıs’ta dağıtılmak üzere hisse başına brüt 0,048TL nakit kar payı 

dağıtımını Genel Kurul’un onayına sunulacağını açıkladı. Temettü verimi %0,9. 

Vestel Elektronik –  4. çeyrekte 99 milyon TL net zarar açıkladı. Yıllık bazda 

operasyonel karlılıkta görülen iyileşmeye rağmen, şirket 147 milyon kur farkı gideri ve 

187 milyon TL türev gideri açıkladı. Net satışlar 4. Çeyrekte %8 yıllık bazda 2.776 milyon 

TL seviyesine geriledi. Tüketici elektroniği segmenti cirosu 1.763 milyon TL’de görülen 

yıllık %20 daralma, konsolide ciroyu da aşağı çekti. Fatih tablet projesi teslimatlarının 2. 

çeyrekte sona ermesi, Euro Cup sonrası zayıflayan TV satışları ve yüksek baz etkisi 

ciroda gerilemeye neden oldu. Beyaz eşya kategorisinde ise %26 yıllık satış büyümesi 

gerçekleşti. Brüt marj konsolide bazda 520 baz puan artışla %23,7 seviyesine ulaştı. 

Fatih tablet projesinin marjlara negatif etkisinin sona ermesi, yükseliş trendindeki hücre 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Otokar_2_subat_2017fb39ab73-7483-4.pdf
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fiyatlarına rağmen düşük fiyatlı stoğun katkısı ve artan ihracat gelirleri marj büyümesini 

destekledi. FAVÖK marjı 340 baz puan yükselişle %10,3 seviyesine yükseldi. Şirket 1. 

Çeyrekte beyaz eşya tarafında talepte görülen iyileşmenin devam etmesini bekliyor 

ancak yükselen hammadde maliyetleri nedeniyle beyaz eşya marjında daralma 

bekleniyor. 

Havacılık sektörü – DHMİ, Şubat ayı trafik verilerini açıkladı. Buna göre, Şubat 

ayında toplam yolcu trafiği yıllık bazda %5 düştü. Düşüş, iç hatlarda %4,2, dış 

hatlarda %7,4 olarak gerçekleşti. 

TAV Havalimanları’nın işlettiği havalimanlarında toplam yolcu trafiği %6 azaldı. 

İç hatlarda %3,7, dış hatlarda %8 azalma görüldü. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün Türk lirasındaki zayıf seyrin yanı sıra öğleden sonra ABD’den gelen Şubat ayı 

ADP verilerinin beklentilerden çok daha güçlü gelmesi sonucu yükselen ABD faizleri 

ve Dolar endeksi, Borsa İstanbul’da satışların yoğunlaşmasına ve BİST-100 endeksi 

günü %1,4 değer kaybı ile kapatmasına neden oldu. Banka ve holding 

endekslerindeki değer kayıpları %2’den fazla oldu. 

Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, öğleden sonra AMB Başkanı 

Draghi’nin yapacağı konuşma günün en önemli haber akışı olacaktır. Öte yandan, 

yatırımcıların yarın ABD’den açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam raporuna da 

odaklanacaklarını ve veri açıklaması öncesinde bir pozisyonlarının 

değiştirebileceklerini düşünüyoruz. Ayrıca, yurtiçinde TCMB’nin alacağı likidite 

yönetimi tedbirlerinin ve oluşacak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin Türk 

lirasına olan etkisinin de yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini 

düşünüyoruz. Özellikle bugün sabah saatlerinde TCMB’nin bankalararası para 

piyasasındaki fonlama miktarını yarıya yarıya düşürmesi sonucunda ağırlıklı 

ortalama fonlama faizinin %10,6 seviyelerinden %10,7’e yükselmesini bekliyoruz.  

Bugün GOÜ hisse senetleri piyasasına paralel olarak, Borsa İstanbul’da satıcılı bir 

seyir olmasını bekliyoruz. 88.750 seviyesinin geçilmesi durumunda satışların 

hızlanabileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 90.589, 91.693 ve 

92.419 dirençlerini ve 88.759, 88.032 ve 86.928 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, kurda 3,70 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı olmasının zor 

olduğunu belirtmiş, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki pozitif ayrışmanın temel 

bir sebebe dayanmıyor oluşu ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi 

sebebiyle kurdaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini ifade etmiştik. 

Öngördüğümüz üzere 3,70 seviyesi altında kalıcı olamayan USDTRY paritesi, dün sabah 

saatlerinde sert bir yükseliş kaydederek yeniden 3,70 seviyesi üzerine çıktı. Öğle 

saatlerinde ADP tarafından açıklanan Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisinin 190 binlik 

beklentinin oldukça üzerinde gelerek 298 bin olarak gerçekleşmesi sonrasında 

yükselişini hızlandıran kur, 3,7490 seviyesine kadar yükselerek yatırımcılarımıza alım 

fırsatları verdi. Kurun bu sabah saatlerinde 3,75 seviyesi üzerinde hareket ettiği 

görülüyor. Bugün kurdaki kısa vadeli gidişat üzerinde etkili olabilecek bir verimiz yok. 

Bu noktada kurun, 3,75 seviyesi civarındaki seyrinin önemli olduğu görüşündeyiz. 

Teknik göstergelerin aşırı alıma işaret ettiği kurda, 3,75 seviyesi üzerinde 

tutunulamaması durumunda kısmi bir geri çekilme hareketi görebiliriz. Kur, 3,75’i 

aşamaması halinde kazançlarının bir kısmını geri verebilir. Ancak, söz konusu bir geri 

çekilmenin yaşanması durumunda, düşüş hareketinin istikrar kazanmasını 

beklemiyoruz. Dolar endeksindeki yükselişin devam ediyor olması ve gelişmekte olan 

ülke para birimlerinde bu sabah saatleri itibariyle satıcılı bir seyrin hâkim olması, 

kurdaki geri çekilmelerin alım fırsatı orak sınırlı kalabileceğini işaret ediyor. Kurdaki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 3,7505 seviyesinden 

işlem gören USDTRY paritesinde 3,7342 seviyesi destek, 3,7535 seviyesi ise direnç 

konumunda bulunuyor. 3,7342 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki 

destek seviyemiz 3,7195, 3,7535 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki 

direnç seviyemiz 3,7702 olarak karşımıza çıkıyor. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

EURUSD paritesindeki kısa vadeli gidişat açısından bugün gerçekleşecek olan Avrupa 

Merkez Bankası (ECB) toplantısı ve toplantının ardından Başkan Draghi’nin 

gerçekleştireceği basın konferansı oldukça belirleyici olacak. ECB’nin son toplantısında 

Draghi, gevşeme yanlısı bir konuşma yaparak euronun sert bir şekilde değer 

kaybetmesine neden olmuştu. ECB’nin son toplantısından bu yana Euro Bölgesi Yıllık 

TÜFE’si 2013 yılından bu yana ilk defa %2’ye yükseldi.  Ancak, TÜFE’deki bu artışın 

temel nedenini enerji fiyatlarındaki yükseliş oluşturuyor. Dolayısı ile Bölgede, istenen 

talep artışı henüz sağlanabilmiş değil. Bu nedenle Banka, bugünkü toplantısı 

sonucunda parasal genişleme programında ya da faizlerde herhangi bir değişiklik 

yapmasa dahi, gerekli olması durumunda mevcut gevşemenin dozunun 

artırılabileceğini söylemini yineleyebilir. Bu da, euro üzerinde baskı oluşturabilir. Bunun 

yanı sıra, Euro Bölgesinin dağılma ihtimalinin Ağustos ayından itibaren tekrar artış 

içerisinde olduğunu görüyoruz. Bahsedilen olasılık ise %25’in üzerinde. Euro Bölgesinin 

geleceğine ilişkin artan endişelerin parite tarafında hemen fiyatladığını ve Euro’da 

değer kaybına neden olduğunu görüyoruz. Gelecek dönemde Hollanda, Fransa ve 

Almanya seçimlerinin yanı sıra Yunanistan ekonomisine ilişkin yeniden artan endişelerin 

parite üzerinde etkili olduğunu da belirtmek gerekir.  Bu sabah saatleri itibariyle 

1,0530’luı seviyelerden işlem göre EURUSD paritesinde, teknik göstergelerin aşırı satımı 

işaret ettiğini görüyoruz. Bu noktada paritenin sabah saatlerinde yukarı yönlü bir 

düzeltme hareketi yapabileceğini ve kayıplarının bir kısmını geri verebileceğini 

düşünüyoruz. Ancak, EURUSD paritesindeki kısa – orta vadeli düşüş beklentimiz halen 

daha devam ediyor. Yükseliş hareketlerinin satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam 

etmesi beklenebilir. EURUSD paritesindeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,0530 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

1,0524 seviyesi destek, 1,0553 seviyesi ise direnç konumunda. 1,0524 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 1,0495, 1,0553 direncinin yukarı 

yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 1,0580. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarının düşüşü eğilimini gün içerisinde devam 

ettirmesini beklediğimizi belirtmiştik. Dolar endeksindeki yükseliş hareketinin sürmesi 

ile birlikte 1205’li seviyelere kadar inen altın, yaklaşık son 1 ayın en düşük seviyelerine 

gerilemiş durumda. Dün öğle saatlerinde ADP tarafından açıklanan Tarım Dışı İstihdam 

Değişimi verisinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi, dolar endeksindeki yükselişi 

hızlandırdı. 50 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmayı başaran ve 102 seviyesi 

üzerine yerleşen dolar endeksi ise, altın fiyatlarındaki satış hareketini hızlandırdı. Ayrıca, 

petrol fiyatlarında görülen sert satış baskısının da altın üzerinde etkili olduğunu 

belirtebiliriz. Yüksek stok dataları nedeniyle düşüş kaydeden petrol fiyatları,  küresel 

enflasyonist beklentileri baskılayarak, enflasyon karşısındaki en önemli güvenli liman 

olan altının değer kaybetmesinde rol oynuyor. Bu sabah saatlerinde zayıf seyrini 

sürdürmekte olan altında, 1200 seviyesi üzerinde tutunulması durumunda kısa vadeli 

yukarı yönlü bir düzeltme hareketi görebileceğimizi düşünüyoruz. 1200 seviyesinin 

altına inilmemesi durumunda altın fiyatları kayıplarının bir kısmını telafi edebilir. 

Altındaki kısa vadeli gidişat açısından yarın öğle saatlerinde ABD’den gelecek olan 

resmi Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve Saatlik Ortalama Kazançlar verileri önemli olacak. 

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

1025,43 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1200 seviyesi destek, 

1207,02 seviyesi ise direnç konumunda. 1207,02 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1213, 1200 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1195. 

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 2,363 -%0.2 -%1.4 %2.4 %11.1 %5.5

DAX 11,967 %0.0 -%0.8 %2.8 %13.2 %4.2

FTSE 7,335 -%0.1 -%0.7 %1.5 %8.2 %2.7

Nikkei 19,254 %0.2 -%1.4 %2.0 %13.7 %0.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89,485 -%1.5 %0.2 %0.7 %16.1 %14.5

Çin 3,241 -%0.8 -%0.5 %0.9 %4.4 %3.5

Hindistan 28,902 -%0.1 %0.1 %1.9 %0.2 %8.4

Endonezya 5,394 %0.0 -%0.2 %0.4 %2.2 %1.9

Rusya 2,025 -%1.1 -%0.5 -%7.5 -%1.3 -%9.3

Brezilya 64,718 -%1.6 -%3.4 -%0.4 %11.6 %7.5

Meksika 47,539 %0.3 %0.2 %0.7 %2.3 %4.2

Güney Afrika 51,300 -%0.2 -%0.7 -%1.2 -%3.8 %1.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %3.6 -%5.4 %3.6 -%5.2 -%15.5

EM VIX 18 %5.7 -%2.2 %3.3 -%10.5 -%20.9

MOVE 67 %0.9 -%5.0 -%3.1 %1.0 -%7.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7466 %1.8 %2.6 %0.7 %27.0 %6.3

Brezilya 3.17 %1.6 %2.5 %1.7 -%1.3 -%2.5

Güney Afrika 13.1313 %1.2 %0.8 -%2.1 -%7.1 -%4.4

Çin 6.9131 %0.2 %0.5 %0.7 %3.7 -%0.5

Hindistan 66.7012 %0.0 -%0.2 -%0.7 %0.4 -%1.8

Endonezya 13350 %0.0 -%0.1 %0.2 %2.2 -%0.9

CDS *

Türkiye 237.0 0.7 -7.0 -11.8 49.4 9.0

Brezilya 229.4 10.8 1.1 -23.2 50.8 136.3

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

Endonezya 129.0 2.8 -2.5 -14.3 23.1 53.6

Rusya 167.0 5.1 -4.1 -13.8 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.3 0.2 1.6 0.4 1.8 -0.1

Brezilya %10.4 0.1 0.2 0.0 -1.7 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.1 -0.2 0.0 -0.3

Hindistan %6.9 0.0 -0.1 0.1 -0.2 0.3

Endonezya %7.4 0.0 -0.1 -0.1 0.5 -0.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.8 0.04 1.30 0.31 1.39 -0.08

Brezilya %5.1 0.14 0.26 0.29 0.71 -0.37

Güney Afrika %4.6 0.08 0.03 0.06 0.75 -0.27

Endonezya %4.0 0.03 0.11 0.08 0.77 -0.34

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 53.11 -%5.0 -%5.8 -%3.6 %6.2 -%6.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 50.28 -%5.4 -%6.6 -%3.9 %5.6 -%6.4

Altın - USD / oz 1209.4 -%0.6 -%3.2 -%2.3 -%9.6 %5.0

Gümüş - USD / t oz. 17.257 -%1.3 -%6.4 -%2.5 -%11.9 %7.9

Commodity Bureau Index 431.68 -%0.2 -%0.9 -%0.6 %6.1 %2.0

* 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. 

 


