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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu   

Cuma günü ABD’den gelen Eylül ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi 

500K olan piyasa beklentisinin oldukça altında gelerek 194K olarak 

gerçekleşirken, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verilerinin ise 

beklentilerden daha iyi bir performans ortaya koyduğu takip edildi. Zayıf 

istihdam artışı karşısında ücretlerde medyan beklenti üzerinde gerçekleşen 

artış, piyasalarda son dönemde etkili olan stagflasyon endişelerini 

besleyerek risk iştahını olumsuz etkiledi. Küresel borsalarda zayıf bir seyri 

ön plandaydı. ABD borsaları günü düşüşle tamamlarken, Avrupa borsaları 

ise karışın bir seyir izledi. Ons altın veri sonrasında hızlı bir yükseliş 

gerçekleştirirken, dolar endeksinde 94 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı 

olamamaya devam ettiği izlendi. GoÜ para birimlerinde satış ağırlık bir 

hareket gözlemlenirken, TL’nin dolar karşısında en fazla değer kaybeden 

ikinci GoÜ para birimi konumunda yer aldığı görüldü. USDTRY paritesi ise 

8,97 üzerini test ederek rekor tazeledi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 437,19 baz 

puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi %19,02’ye yükseldi. Piyasalarda bu 

sabahki görünüme baktığımızda Asya borsalarının yeni haftaya pozitif 

başladığını görmekteyiz. ABD endeks vadelilerinde ise satıcılı bir seyrin ön 

plana çıktığını izliyoruz. 

Bugün yurt içinde Ağustos ayına ilişkin Ödemeler Dengesi ve İşgücü 

İstatistikleri verileri ile Hazine doğrudan satışları takip edilecek. Yurt 

dışında ise takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. 

BIST100 Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından 1.400 

puan seviyesinin üzerinde haftalık kapanış sinyali verse de, kapanışa 

yakın gelen satışlarla 1.400 puan seviyesinin altında bir günlük kapanış 

gerçekleştirdi. Bu hafta ilk olarak 1.400 puan seviyesinin üzerinde günlük 

kapanış gerçekleştirmek, yukarı yönlü hareketlerin ilk hedefi olacak. 

Bunun gerçekleşmesi durumunda 1.415-1.425 puan aralığı 

hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.385 puan desteği önemli 

bir destek olarak ön plana çıkıyor Küresel taraftan sert bir satış dalgası 

gelmediği sürece, içeride 1.385 puan seviyesinin altında bir günlük 

kapanış gerçekleşmesi bu hafta baz senaryomuzda bulunmuyor.   

Ekonomi ve Politika Haberleri 

11 – 15 Ekim haftası veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz.  

▪ Saat 10:00’da Ağustos ayına ilişkin Ödemeler Dengesi ve İşgücü 

İstatistikleri verileri açıklanacak. 

▪ Hazine altına dayalı tahvil ve kira sertifikası satışı yapacak.  

▪ İSO/Markit İhracat İklim Endeksi Eylül’de 54,7’ye geriledi. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ THYAO –Bölünme İşlemlerine İişkin.  

▪ VESBE–  Sermaye Artırımı hk. 

▪ 3Ç2021 Bilanço Takvimi 

 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

11 Ekim   Ağustos Ödemeler Dengesi 

                Ağustos İşgücü İstatistikleri

                Hazine doğrudan satışları

12 Ekim   Ağustos Sanayi Üretimi 

13 Ekim   Eylül Konut Satış verileri

14 Ekim   Haftalık yabancı portföy hareketleri (1 - 8 Ekim)

                 Haftalık para & banka istatistikleri (1 - 8 Ekim)

15 Ekim   Ekim Piyasa Katılımcıları Anketi

                Ağustos Kısa vadeli dış borç stoku verileri 

                Eylül Merkezi Yönetim Bütçe verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.398 %0,1 -%0,2

BIST-30 1.500 %0,0 %0,1

Banka 1.242 -%0,6 %0,0

Sanayi 2.476 %0,3 %0,1

Hizmet 1.139 %0,1 -%0,8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19,50 19,50 20,50

AOFM 18,00 18,00 19,00

2 yıllık bono faizi 17,94 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 19,02 18,49 17,31

Kur

USD/TL 8,90 %0,6 %5,9

EUR/TL 10,28 %0,3 %3,5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,59 %0,5 %4,7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 163 164 174

Ortalama işlem hacmi * 2,21 2,21 2,21

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12,4x 5,7x 4,9x

PD/DD 1,17x 0,89x 0,79x

PD/DD (Banka) 0,57x 0,38x 0,34x

FD/Satışlar 1,18x 1,82x 1,57x

FD/FAVÖK 7,8x 9,6x 8,9x

Kar büyümesi -%7,1 %107,9 %15,0

Özsermaye karlılığı %9,5 %16,0 %15,2

Temettü verimi %1,1 %5,5 %6,1

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_11_-_15_Ekim.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

11 – 15 Ekim haftası veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz 

Saat 10:00’da Ağustos ayına ilişkin Ödemeler Dengesi ve İşgücü 
İstatistikleri verileri açıklanacak  

Bugün saat 10:00’da Ağustos Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak. Ağustos ayında 

cari işlemler dengesinin 400 milyon dolar açık vermesini bekliyoruz. Piyasa medyan 

tahmininin ise 235 milyon dolarlık bir cari açığı işaret ettiği takip ediliyor. 

Beklentilerimiz doğrultusunda bir cari işlemler açığı gelmesi durumunda yıllık açık 

27,8 milyar dolardan 24 milyar dolarak gerileyecek.  

• Pandeminin etkilerinin hafiflemesi ile gerek ihracat gerekse turizm 

sektöründe önemli ilerlemeler kaydedildi. Buna ek olarak altın ithalatının da 

yıllık ortalamalarının altına gerilemesinin cari açık üzerindeki baskıyı azalttığı 

takip edildi. Bu gelişmeler ışığında turizm sektörünün özellikle olumlu 

performansı ile beraber cari işlemler açığı/ GSYİH beklentimiz %2,4 

seviyesinde. 

Bugün yine aynı saatte Ağustos ayına yönelik İşgücü İstatistikleri verilerini 

karşılayacağız. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranının Temmuz ayında bir 

önceki ayki %10,6 seviyesinden %12,6’ya yükseldiği görüldü. Hatırlanacağı üzere bir 

önceki aya hızlı bir düşüşle %12,7 seviyesinden %10,6’ya gerileme kaydedilmiş ve 

oynaklık dikkat çekmişti. Tarım dışı işsizlik oranında da aynı paralel de %12,3 

seviyesinden %13,9’a yükseliş kaydedildi. Daha geniş tanımlı işsizlik göstergelerinde 

de yükseliş izlenirken, mevsimsel etkilerden arındırılmış atıl işgücü oranında %22,4 

seviyesinden %23,6’ya yükseliş gösterdiği görüldü.  

• Söz konusu yükselişte işgücüne katılım oranındaki artışın etkisinin olduğu 

izleniyor. Buna göre işgücüne katılım oranı %50,3 seviyesinden %51,2’ye 

yükseliş kaydetti. Burada ayrıca kısa çalışma ödeneği, işten fesih yasakları gibi 

desteklerin haziran ayında sona ermesinin etkileri de göz ardı edilmemeli. 

Diğer taraftan İşgücü istatistiklerin aylık frekansta açıklanamaya başlaması ile 

beraber verilerin önemli bir oynaklık sergilediklerini belirtmek lazım. 

Hazine altına dayalı tahvil ve kira sertifikası satışı yapacak 

Hazine bugün Ekim’de 3 yıl vadeli altın tahvili & 3 yıl vadeli altına dayalı kira 

sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek. Ay başından beri iç piyasalardan toplam 

15,4 milyar TL borçlanan Hazine’nin Ekim ayı içerisinde 46,2 milyar TL’lik iç borç 

servisi karşılığında 40 milyar TL iç borçlanma hedefi mevcut.  

İSO/Markit İhracat İklim Endeksi Eylül’de 54,7’ye geriledi  

İSO/Markit İhracat İklim Endeksi Eylül ayında 55,9’dan 54,7 seviyesine geriledi. Veri ile 

birlikte açıklanan notta ihracat pazarlarındaki talep koşullarının üçüncü çeyreğin 

sonunda belirgin şekilde iyileşmeye devam ettiği, ancak yılın başlarında COVID-19 

kısıtlamalarının kaldırılmasına bağlı olarak izlenen hızlı toparlanmanın ardından 

büyümenin yavaşlamaya devam ettiğine yönelik işaretlerin dikkat çektiği vurgulandı. 

• Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda, Hollanda ve Yunanistan’da 

aktivitedeki genişlemelerin hız kaybettiği vurgulanırken, Almanya’da üretim 

artışının Şubat’tan beri en düşük oranda gerçekleştiği ifade edildi. 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_11_-_15_Ekim.pdf
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• Birleşik Krallık’ın büyüme hızının üst üste dört ay yavaşladığı, ABD’de ise 

üretimin yükselmeye devam etmesine rağmen ekonomik aktivitedeki artış 

hızının Eylül’de son bir yılın en zayıf düzeyinde kaydedildiği ifade edildi. 

• Notta ayrıca Orta Doğu’nun büyük bir bölümünde talep koşulları üçüncü 

çeyreğin sonunda belirgin iyileşme gösterdiği vurgulandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

THYAO– 24.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında; Ortaklığımız'ın 

21.05.2021 tarih ve 128 sayılı kararı ve 08.10.2021 tarih ve 228 sayılı Yönetim Kurulu 

Kararı kapsamında devam eden Ortaklığımız kargo biriminin "iştirak modeli ile 

kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" yöntemi ile bölünerek THY Hava Kargo 

Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne ("THY Kargo") devredilmesine yönelik kısmi bölünme 

işleminin 31.12.2020 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi 

öngörülürken söz konusu kısmi bölünme işlemi için Ortaklığımız'ın 30.06.2021 tarihli 

ara dönem finansal tablolarının esas alınmasına karar verilmiştir. 

VESBE - 20.08.2021 ve 01.09.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, 

Şirketimizin 190.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000 TL 

tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, %742 oranında bedelsiz 

olarak artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 

6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından 

onaylanmıştır. 

Bilanço Tarihi Açıklanan Şirketlerin Bilanço Takvimi 

 

 

 

 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

18 Ekim 2021 19 Ekim 2021 20 Ekim 2021 21 Ekim 2021 22 Ekim 2021

TAVHL DERHL

25 Ekim 2021 26 Ekim 2021 27 Ekim 2021 28 Ekim 2021 29 Ekim 2021

AKGRT AKBNK GARAN TOASO

TOASO

1 Kasım 2021 2 Kasım 2021 3 Kasım 2021 4 Kasım 2021 5 Kasım 2021

YKBNK ENJSA CCOLA AKSA MGROS

TTKOM MPARK

AEFES

8 Kasım 2021 9 Kasım 2021 10 Kasım 2021 11 Kasım 2021 12 Kasım 2021

PGSUS

BIMAS

3Ç21 - Sonuç Açıklama Takvimi
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Cuma günü ABD’den gelen zayıf Tarım Dışı verisinin ardından dolar endeksi 94 seviyesi 

altına sarksa da endeksteki düşüşlerin sınırlı kalmaya ve 94 seviyesi altındaki 

hareketlerin kalıcı olamamaya devam ettiği izlendi. Endeks günü 94,10 seviyesinden 

tamamladı. GoÜ para birimlerinde satıcılı bir seyir izlenirken, TL’nin dolar karşısında en 

fazla değer kaybeden ikinci GoÜ para birimi konumunda yer aldığı ve olumsuz ayrıştığı 

takip edildi. Bu çerçevede USDTRY paritesi 8,9755 seviyesini test ederek rekor 

tazelemesinin ardından günü 8,97 seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık 

CDS primi 437,19 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi %19,02’ye yükseldi.   

USDTRY bu sabah saatlerinde 8,9476 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise 

94,15 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise %1,6130 seviyesinde 

hareket ettiği gözlemleniyor. Teknik göstergeler kurda Cuma günkü sert yükselişin 

ardından kısa vadeli bir aşağı yönlü düzeltme yaşanabileceğinin sinyalini verse de, 

genel yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ediyor. Teknik göstergelerin ürettikleri 

sinyaller doğrultusunda kurun kısa vadede 8,80 seviyesi üzerindeki hareketini 

koruyabileceği ve 8,80 – 90 bandında işlem görebileceği görüşündeyiz. Kurdaki yükseliş 

hareketinin hız durumunda 9 psikolojik seviyesini takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması 

yükselişin hız kazanmasına yol açabilir. Kurun 8,80 seviyesi altına inmesi durumunda ise 

8,75, 8,7250 ve 8,70 seviyeleri izlenecek.   

Bugün yurt içinde Ağustos ayına ilişkin Ödemeler Dengesi ve İşgücü İstatistikleri verileri 

ile Hazine doğrudan satışları takip edilecek. Yurt dışında ise takip edilecek önemli bir 

veri akışı bulunmuyor. 
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EUR/USD 

ABD’den gelen zayıf Tarım Dışı verisinin ardından EURUSD paritesinde 1,1585 seviyesi 

üzerine doğru bir hareket görülse de dolar endeksinde 94 seviyesi altındaki hareketin 

kalıcı olmaması paralelinde paritedeki kazançların da kısa süre içerisinde silindiği takip 

edildi. Bununla birlikte dolar endeksinde günü 94 seviyesi üzerinde tamamlarken, 

EURUSD paritesi ise haftayı 1,1577 seviyesinden kapattı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1575 seviyesinden işlem görüyor.  Teknik 

göstergeler paritedeki genel düşüş eğiliminin korunduğunun sinyalini verirken, dolar 

endeksinde 94 seviyesi üzerinde tutunma çabasının devam ettiğini görüyoruz. Bu 

çerçevede EURUSD paritesinde 1,16 seviyesi üzerindeki hareketlerin kalıcı olmakta 

zorlanabileceği ve paritedeki genel düşüş eğiliminin korunabileceğine ilişkin 

beklentimizi sürdürmekteyiz. Paritenin kısa vadeli güçlü bir direnç konumunda bulunan 

1,1650 seviyesi altında hareket edebileceği ve 1,16 – 1,1650 bandındaki hareketlerin 

satış fırsatı olarak sınırlı kalabileceği görüşümüzü koruyoruz. Teknik göstergelerin 

ürettikleri sinyaller doğrultusunda önümüzdeki döneme ilişkin 1,15 – 1,1650 bandını ön 

plana çıkarmakla birlikte risklerin aşağı yönlü olmaya devam edebileceğini 

düşünmekteyiz.  

Bugün yurt dışında takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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XAU/USD 

ABD’den Cuma günü gelen zayıf istihdam ve güçlü ücret artışları verilerinin ardından 

artan stagflasyon beklentileri çerçevesinde altının ons fiyatı 1750$ seviyelerinden 1776$ 

seviyesi üzerine doğru yükseliş kaydetti. Ancak ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde hızlanan 

yükseliş hareketi ons altındaki kazançların korunmasına engel oldu. Artan tahvil 

getirileri paralelinde kazançlarını kısa süre içerisinde dilen ons altın, günü 1757,55$ 

seviyesinden yatay kapattı.  

Bir süredir bültenlerimizde piyasalarda artan stagflasyon endişelerinin ons altında 

yukarı yönlü çabaları destekleyebileceğini, ancak alternatif getirilerde devam etmekte 

olan yükseliş eğiliminin bu çabaları sınırlayabileceğini ifade etmekteyiz. Cuma günü ons 

altında görülen fiyatlamanın bu durumun net bir örneği olduğunu belirtebiliriz. Altının 

ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1755,86$ seviyesinden işlem görüyor. Stagflasyon 

fiyatlamaları enflasyon karşısında en önemli güvenli liman konumunda yer alan ons 

altında yukarı yönlü bir eğilim oluştursa da Fed’in yakın zamanda başlayan olacak 

tapering programı ve paralelinde tahvil getirilerinde hızlanması beklenen yükseliş 

hareketi de değerli metaller için olumsuz bir zemini işaret ediyor. Bu iki fiyatlama 

arasında sıkışan ons altında bir süre yön arayışının etkili olması beklenebilir. Dolar 

endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki görünümün değerli metallerdeki görünüm açısından 

önemli olduğunu ve bu cephedeki yükselişin sürmesi durumunda ons altındaki yukarı 

yönlü çabaların sınırlı kalabileceğini ifade etmekte fayda var. Teknik görünümde ise 

göstergelerin kısa vade için 1725$ – 1800$ bandını ön plana çıkarmakta olduğunu 

görüyoruz.   

Bugün yurt dışında takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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XAG/USD 

Gümüş fiyatlarının ABD verilerinin ardından 23$ seviyesi üzerini test ettiği ancak 

kazançların kalıcı olamadığı gözlemlendi. Verinin ardından 23,19$ seviyesine kadar 

yükselen gümüş fiyatları, ABD 10 yıllıklarında hızlanan yükseliş hareketi ve dolar 

endeksindeki düşüşlerin sınırlı kalması paralelinde kısa süre içerisinde 23$ seviyesi 

altına geri dönüş gerçekleştirdi. Gümüş fiyatları günü 22,65$ seviyesinden yatay bir 

seyirle tamamladı. 

Gümüş bu sabah saatlerinde 22,68$ seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik 

üzerinden de görülebileceği gibi gümüş fiyatları kısa vadeli bir düşüş kanalı içerisinde 

hareket ediyor. Kanalın üst sınırı, yani kanal direnci bugün itibariyle 23,50$ seviyesine 

denk gelmekte. Diğer yandan 50 günlük hareketli ortalamanın da bu seviyeden geçtiği 

görülüyor. Bununla birlikte 23,50$ seviyesinin yukarıda güçlü bir direnç konumunda yer 

aldığını görüyoruz. Dolayısı ile gümüşteki yükseliş hareketlerinin istikrar sağlaması ve 

bir trende dönüşmesi için 23,50$ direncinin yukarı yönlü kırılması önem arz ediyor. 

Gümüşteki düşüş kanalının alt ve üst sınırlarını göz önünde bulundurduğumuzda kısa 

vade için 21$ – 23,50$ bandının ön plana çıktığını görüyoruz. Bu noktada, dolar endeksi 

ve ABD 10 yıllıklarındaki görünümün değerli metaller için belirleyici olmaya devam 

ettiğini ve bu cephedeki yükselişin sürmesi durumunda gümüşteki yukarı yönlü 

çabaların sonuçsuz kalabileceğini ifade etmekte fayda var.  

Bugün yurt dışında takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4.391 -%0,2 %0,8 -%1,5 %6,4 %16,9

DAX 15.206 -%0,3 %0,3 -%2,6 -%0,2 %10,8

FTSE 7.096 %0,2 %1,0 %0,9 %2,6 %9,8

Nikkei 28.049 %1,6 %0,2 -%6,2 -%4,3 %3,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.398 %0,1 -%0,2 -%2,8 %0,3 -%5,3

Çin 3.592 %0,4 %0,6 -%2,6 %4,5 %3,8

Hindistan 60.059 %0,2 %1,4 %3,2 %21,3 %26,0

Endonezya 6.482 -%0,3 %1,9 %6,0 %6,5 %8,1

Rusya 4.238 %0,2 %3,9 %5,9 %21,6 %28,9

Brezilya 112.833 %2,0 -%0,1 -%1,3 -%4,1 -%5,2

Meksika 51.137 %0,5 %0,1 -%0,7 %7,4 %16,0

Güney Afrika 65.243 %0,1 %2,5 %1,5 -%2,9 %9,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 -%3,9 -%11,3 %4,5 %10,7 -%17,5

EM VIX 23 -%3,2 -%11,0 %9,5 %13,0 -%7,4

MOVE 60 -%2,1 %4,0 %4,6 -%0,7 %21,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,9694 %1,0 %1,2 %5,9 %10,2 %20,5

Brezilya 5,5085 -%0,2 %2,7 %3,5 -%1,1 %6,0

Güney Afrika 14,9277 -%0,2 %0,3 %5,2 %2,8 %1,6

Çin 6,4437 a.d. a.d. -%0,3 -%1,6 -%1,3

Hindistan 74,9938 %0,3 %1,2 %1,9 %0,6 %2,6

Endonezya 14223 %0,0 -%0,6 -%0,2 -%2,1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19,0 0,2 0,5 1,7 0,7 6,1

Brezilya %10,9 -0,2 -0,1 -0,2 1,5 a.d.

Hindistan %6,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5

Endonezya %6,2 0,0 0,0 0,1 -0,2 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,8 0,10 0,02 0,75 -0,09 1,44

Brezilya %4,4 0,02 0,06 0,47 0,20 1,16

Güney Afrika %4,5 0,04 0,00 0,48 -0,11 a.d.

Endonezya %2,5 0,02 0,15 0,38 0,30 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 82,39 %0,5 %3,9 %13,5 %30,4 %59,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 79,35 %1,3 %4,6 %14,5 %33,1 %63,5

Altın - USD / oz 1756,8 -%0,1 -%0,1 -%1,9 %0,0 -%7,2

Gümüş - USD / t oz. 22,694 %0,2 %0,8 -%5,5 -%11,3 -%13,8

Commodity Bureau Index 562,43 %0,4 %1,1 %1,4 %10,1 %26,7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz

Genel Müdürlük

Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55

Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89

Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
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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. 


