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Piyasa Yorumu

Piyasa gündemi ve veri takvimi

BİST-100 endeksi Cuma günün günü %1,2’lik yükselişe 1.541
seviyesinden tamamladı.

11 Ocak Ekim Dönemi İşgücü İstatistikleri

Cuma günü 90,24 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 90
seviyesinin hemen üzerinde tamamlayan dolar endeksi, yükselişini
üçüncü güne taşıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %0,1190 seviyesine
kadar çıkarak yükselişine devam etti. GOÜ para birimlerinde Cuma günü
satıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer
kaybeden ikinci GOÜ para birimi olduğu görüldü. Bununla birlikte
USDTRY paritesi haftanın son işlem gününde 7,3080 – 7,4150 bandına
hareket etmesinin ardından günü 7,38 civarından yükselişle tamamladı.
Türkiye 5 yıllık CDS primi 311,07 baz puan olurken, 10 yıllık tahvil faizi
ise %13,11 seviyesinde yatay seyretti. Bu sabah saatlerinde Asya
borsalarının ve ABD endeks vadelilerinin satıcılı bir seyir izlediğini
görmekteyiz.

14 Ocak Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (31 Ara. - 8 Oca.)
Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (31 Ara. - 8 Oca.)
Aralık Konut Satış İstatistikleri
15 Ocak Kasım Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
Aralık Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmeleri

Bugün yurt içi piyasalarda Ekim Dönemi İşgücü İstatistikleri ve Kasım Ayı
Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi
Ocak Ayı Sentix Yatırımcı Güveni verisi takip edilecek.
BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, Cuma günkü
yorumumuzda; “Seans içi sıkışmaların ve hacimde daralmanın mevcut
olduğunu görüyoruz. 1526 direncine doğru alışla açılıp gün içerisinde
yeniden 1505 ve 1500 desteklerine geri çekilmeler olabilir.” demiştik.
Cuma günü işlem hacmi 37 milyar TL’ye ulaşarak kanal direncinin
üzerine çıkıldı ve günü tamamladı. Bugün 1533.7 üzerinde kalıp,
1558.5’e doğru yönelmesini bekleyebiliriz. 1533.7 kısa vadede
güçlenmenin teyit noktasıdır. Bu destek kırılması durumunda 1509’a
geri çekilme görülür.
Ekonomi ve Politika Haberleri
11 – 15 Ocak haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte
bulabilirsiniz.
▪

Bugün saat 10:00’da Ekim Dönemi İşgücü İstatistikleri ve Kasım Ayı
Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak.

▪

İSO/Markit İhracat İklim Endeksi Aralık ayında 50,5’e yükseldi.

▪

Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık nakit bütçe verilerini açıkladı.

Şirket ve Sektör Haberler

Kasım Ödemeler Dengesi verileri
13 Ocak Kasım Sanayi Üretimi verileri

Hisse senedi piyasası
BIST-100
BIST-30
Banka
Sanayi
Hizmet

Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi
AOFM
2 yıllık bono faizi
10 yıllık bono faizi
Kur
USD/TL
EUR/TL
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR)

BIST-100
F/K
PD/DD
PD/DD (Banka)
FD/Satışlar
FD/FAVÖK
Kar büyümesi
Özsermaye karlılığı
Temettü verimi

AEFES – 4Ç20 satış verileri

▪

GARAN – İdari ceza hk.

▪

ISCTR – 2021 beklentilerini açıkladı.

▪

THYAO – Aralık ayı trafik verilerini açıkladı.

% değişim
1 gün 1 hafta

1.541
1.694
1.649
2.445
1.236

%1,2
%1,0
%1,3
%1,8
%0,6

%4,3
%3,6
%5,8
%4,5
%3,7

Kapanış

1 hafta

1 ay

18,50
17,00
14,69
13,11

18,50
17,03
9,79
12,90

16,50
15,00
9,29
13,18

7,35
9,00
8,17

-%0,9
-%1,3
-%1,1

-%5,9
-%4,9
-%5,4

238
6,13

215
5,40

2020T
7,8x
1,00x
0,50x
1,05x
6,1x
%54,6
%14,1
%3,6

2021T
5,9x
0,89x
0,45x
0,93x
5,1x
%32,3
%14,6
%4,0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri *
196
Ortalama işlem hacmi *
6,56
* milyar ABD doları
2019
8,9x
1,00x
0,63x
0,87x
5,9x
-%9,0
%12,0
%3,3

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

İletişim:

▪

Kapanış

Yurtiçi Satış Operasyon
destek@tacirler.com.tr
+90 212 355 4646

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
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Ekonomi ve Politika Haberleri
11-15 Ocak haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz
Ekim Dönemi İşgücü İstatistikleri ve Kasım Ödemeler Dengesi verileri
açıklanacak
Bugün saat 10:00’da Ekim dönemi (Eylül-Ekim-Kasım) İşgücü İstatistikleri açıklanacak. Eylül
dönemi (Ağu-Eyl-Eki) işsizlik oranı %12,7 olarak gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde
işsizlik oranı %13,8 olmuştu. Mevsimsel etkilerden arındırdığımızda işsizlik oranında %13,1
seviyesinden %12,7’ye düşüş yaşandı. Düzeltilmiş tarım-dışı işsizlik oranında ise %15,3
seviyesinden %14,7’ye gerileme takip edildi. Haziran ayında arındırılmış işsizlik oranında
%14, tarım-dışı işsizlik oranında da %16,3 seviyesine yükseliş yaşandıktan sonra bir miktar
iyileşme dikkat çekiyor. İşsizlik oranlarındaki geri çekilişin işgücüne katılım oranındaki
yükselişe rağmen gerçekleştiği izleniyor. Hatırlanacağı üzere işgücüne katılım oranı 2019
Mart dönemindeki %53,6 seviyesinden 2020 Nisan döneminde %47,7’ye kadar gerileme
kaydetmişti. Eylül döneminde söz konusu oranının %49,6 seviyesine yükseldiği görülüyor.
•

Devlet destekleri ve işgücüne katılım oranının gelecek dönemde ne yönde
gelişeceği işsizlik oranları üzerinde oldukça etkileyici faktörler olacak. Finansal
koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak ekonomik aktivitedeki canlanmanın ivme
kaybetmesi beklenirken, gelecek dönemde devlet destek.

Bugün yine aynı saatte Kasım Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak. Kasım ayında cari
işlemler dengesinin 3,4 milyar dolar civarında bir açık vermesini bekliyoruz. Piyasa
medyan tahminin de 3,5 milyar dolar civarında olduğu görülüyor.
•

Beklentimiz dahilinde bir gerçekleşme durumunda yıllık cari işlemler açığı 37
milyar dolar’ın bir miktar üzerine yükselecek. (GSYİH’nin %5,2’si). Aralık’ta da 37
milyar dolar civarında kalacağını öngörüyoruz.

•

2021 yılında özellikle pandeminin etkilerinin kademeli hafiflemesi ve turizm
gelirlerinin bir miktar arttırması, hane halkı portföy tercihlerinin altın tarafındaki
ilgisinin göreceli olarak azalması beklentileri çerçevesinde cari işlemler açığının
GSYİH’ya oranının %3-3,5’a gerileyebileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan petrol
fiyatlarında olası artışların ise cari işlemler açığı üzerinde risk faktörü
oluşturabilecek bir unsur olduğunu da belirtmek gerekir.

İSO/Markit İhracat İklim Endeksi Aralık ayında 50,5’e yükseldi
İSO/Markit tarafından açıklanan İhracat İklim Endeksi Kasım’da 48,9’a gerilemesinin
ardından Aralık ayında yeniden 50 eşik değerinin üzerine çıkarak 50,5 oldu. Kasım ayındaki
kısıtlamaların ardından Avrupa’nın bazı bölgelerinde Covid-19 salgınına yönelik
sınırlamaların gevşetilmesi ihracat pazarlarının talep koşullarındaki güçlenmede etkili
olurken, ABD’de üretimin 2020’nin son ayında belirgin şekilde artmaya devam etmesi ve
Bazı Orta Doğu ülkelerinde iyileşen performans ihracat iklimindeki güçlenmeyi destekledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık nakit bütçe verilerini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık nakit bütçe verilerini açıkladı. Buna göre nakit bütçe
açığı Aralık ayında 46,7 milyar TL kadar yüksek bir açık kaydederken, faiz dışı açık da
43,6 milyar TL oldu. Söz konusu açık 2020 yılı toplam nakit açığını 181,8 milyar TL
(GSYİH’nın %3,7’si) taşırken, YEP’de belirtilen 2020 merkezi bütçe açığı tahininin altında
bir gerçekleşme sinyali verdi. Aralık ayı nakit bütçe verileri bu hafta Cuma günü
açıklanacak merkezi bütçe verileri için öncü niteliğinde. YEP’de 2020 yılı merkezi bütçe
açığı ise GSYİH’nin %4,9’u olarak paylaşılmıştı.
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Şirket ve Sektör Haberleri
Anadolu Efes – 4Ç20 satış hacimlerini açıkladı. 4Ç20’de bira satış hacimleri yıllık bazda
%4,1 azalırken yurtiçi bira satış hacminde %13,4 azalış ve yurtdışı bira satış hacminde
ise %2,4 azalış meydana geldi. 2020 yılının tamamında ise toplam bira satış hacminde,
yıllık bazda, %0,2 artış kaydedildi. Yurtiçi bira satış hacmi %13,6 azalırken, yurtdışı bira
satış hacmi ise %2,6 arttı. Açıklanan bira satış verileri şirket yönetimin orta tek haneli
daralma beklentisinden daha iyi gelişti. Şirketin meşrubat grubu satış hacmi ise 4Ç20’de
%11,7 arttı. Yurtiçi satış hacmi, yıllık bazda, %7,3 artarken yurtdışı satış hacmi ise %15,8
arttı. Böylelikle, 2020 yılında meşrubat satışları %1,9 daraldı. Yurtiçi meşrubat satışları
%7,5 azalırken yurtdışı meşrubat satışları ise %2,8 büyüdü.
Garanti Bankası - T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetim
sonucunda, İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü), 6502 sayılı Kanun hükümleri
çerçevesinde Garanti Bankası’na 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edildi.
İş Bankası – 2021 beklentilerini açıkladı. Banka yönetimi 2021 yılında GSYİH
büyümesini %3,5 olarak ve TÜFE artışını %11 ise olarak tahmin etmektedirler. Ayrıca,
banka yönetimi bankacılık sektörü için kredi ve mevduat büyümesini, sırasıyla, %10,8 ve
%10,5 olarak öngörmektedir. İş Bankası yönetimi 2021 yılında kredi büyümesini %11-12
arasında olması beklemekte olup, TL kredi büyümesinin %15 ve YP kredilerde ise, ABD
Doları bazında, %2 azalma olması beklenmektedir. Banka yönetimi swap maliyetlerini
göre düzeltilmiş net faiz marjında 60-80 baz puan daralma olması beklenmekte ve
%3,6-3,8 aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Çeyreksel bazda net faiz marjı
patikasında ise 1Ç21 net faiz marjının en düşük seviye olması beklenmekte olup,
çeyrekler itibariyle genişleyeceği öngörülmektedir. 4Ç20 net faiz marjının ise %4’den
daha düşük gerçekleşmesi (3Ç20: %4,6) ve 2020 yılının net faiz marjının ise %4,4
civarında oluşması beklenmektedir. Böylelikle, banka yönetimi swap maliyetlerine göre
düzeltilmiş net faiz gelirinde 2020 yılında %50 büyüme olmasını ve 2021 yılında ise
yatay seyretmesini beklemektedir. Ücret ve komisyon gelirlerinde ise 2020 yılındaki
yatay seyrin ardından 2021 yılında ise %15 artış olması beklenmektedir. Net kredi
maliyetlerinin 2020 yılında 250 baz puan civarında oluşması beklenirken 2021 yılında
ise 250 baz puanın altında gerçekleşmesi beklenmektedir. İştiraklerden elde edilen
gelirlerde ise 2020 ve 2021 yıllarında %19 büyüme kaydedilmesi öngörülmektedir.
Faaliyet giderlerindeki artışın 2020 yılında %20 olması ve 2021 yılında ise %17-18
aralığında gerçekleşmesi öngörülmektedir. Son olarak, özkaynak karlılığının %12 olarak
kaydedilmesi ve 2020 seviyesi ile yatay kalması öngörülmektedir.
Türk Havayolları – Aralık ayında Türk Havayolları’nın taşıdığı toplam yolcu sayısı, yıllık
bazda, %66 azalış ile 1,9 milyon olurken, iç hatlardaki ve dış hatlardaki yolcu sayılarında,
sırasıyla %60 ve %69 azalma gerçekleşti. Konsolide doluluk oranı Aralık 2019’daki
seviyesi olan %80,7’den %64,1’e geriledi. Doluluk oranı, iç hatlarda Aralık 2019’daki
seviyesi olan %83,8’den %69,1’e gerilerken dış hatlarda ise Aralık 2019’daki seviyesi
olan %80,3’den %63,3’e geriledi. Kargo hacmi yıllık bazda %6 arttı.
4Ç20’de Türk Havayolları’nın taşıdığı toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, %65 azalırken, iç
hatlardaki ve dış hatlardaki yolcu sayılarında, sırasıyla %55 ve %71 düşüş gerçekleşti.
Konsolide doluluk oranı 4Ç19’daki seviyesi olan %82,2’den %64,3’e geriledi. Doluluk
oranı, iç hatlarda 4Ç19’daki seviyesi olan %85,2’den %71,1’e gerilerken dış hatlarda ise
4Ç19’daki seviyesi olan %81,8’den %62,8’e geriledi. Kargo hacmi yıllık bazda %2 azaldı.
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2020 yılında ise, toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, %62 azalarak 28 milyon olarak
gerçekleşti. Yurtiçi hatlardaki yolcu sayısı, yıllık bazda, %55 gerilerken yurtdışı hatlardaki
yolcu sayısı, yıllık bazda, %68 azaldı. Doluluk oranları olarak ise, ortalama doluluk oranı
%71,0 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda 1058 baz puan geriledi. Yurtiçi hatların doluluk
oranı ise, yıllık bazda 1006 baz puan azaldı ve %76,1 oldu. Yurtdışı hatların doluluk
oranı ise, yıllık bazda 1098 baz puan azalarak %70 olarak kaydedildi.
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Teknik Analiz
USD/TL
Yükselişini Cuma günü de sürdüren dolar endeksi, akşam saatlerinde 90,24 seviyesine
kadar yükselmesinin ardından günü 90 seviyesinin hemen üzerinde tamamladı ve
yükselişini üçüncü güne taşıdı. Bununla birlikte USDTRY paritesi 7,3080 – 7,4150
bandına hareket etmesinin ardından günü 7,38 civarından yükselişle tamamladı ve
yeniden 200 günlük hareketli ortalaması üzerine çıktı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 311,07
baz puan olurken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,11 seviyesinde yatay seyretti.
USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,38 seviyesinden işlem görüyor. Dolar
endeksinin ise haftaya güçlü bir başlangıç yaptığı ve 90,40 seviyesi üzerinde işlem
gördüğü takip ediliyor. Dolar endeksindeki güçlü görünüm çerçevesinde gelişmekte
olan ülke para birimlerinde satıcılı bir izlenirken, Türk lirası ise orta sıralarda yer alıyor.
USDTRY paritesi geçtiğimiz hafta 7,24 seviyesine doğru gerçekleştirdiği düşüş hareketi
ile birlikte 200 günlük hareketli ortalamasının altına sarksa da bu ortalama altında kalıcı
olmayı başaramadı. Kur, Cuma günü gerçekleştirdiği yükseliş hareketi ile birlikte 200
günlük ortalamasının yeniden üzerine yerleşmiş oldu. Dolayısı ile kurun geçtiğimiz
hafta 200 günlük ortalamayı aşağı yönlü kırma girişiminin başarısız olduğunu
görmekteyiz. Momentum göstergelerinin ve kısa vadeli fiyat formasyonlarının
ürettikleri sinyalleri de göz önünde bulundurduğumuzda USDTRY paritesinin kısa
vadede 7,33 – 7,50 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. Aşağı yönlü
hareketlerde 200-günlük ortalamaya denk gelen 7,33 seviyesinin aşağı yönlü kırılması
durumunda 7,2550 desteği ön plana çıkabilir.
Bugün yurt içi piyasalarda Ekim Dönemi İşgücü İstatistikleri ve Kasım Ayı Ödemeler
Dengesi verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi Ocak Ayı Sentix Yatırımcı
Güveni verisi takip edilecek.
USD/TL
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EUR/USD
Dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilim çerçevesinde EURUSD paritesinin Cuma günü
kazançlarını silmeye devam ettiği görüldü. Parite zayıf Tarım Dışı verisi sonrasında
1,2285 seviyesini test etse de yükseliş hareketi kalıcı olmadı. Akşam saatlerinde yönünü
aşağı çeviren ve 1,2193 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, 1,2224
seviyesinden günü tamamladı ve düşüşünü ikinci güne taşıdı.
Mevcut görünüme baktığımızda EURUSD paritesinin 1,22 civarında hareket ettiği,
haftaya güçlü bir başlangıç yapan dolar endeksinin ise 90,42 seviyesinden işlem
gördüğü takip ediliyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, dolar
endeksindeki güçlü seyrin de etkisi ile birlikte, EURUSD paritesinin bu sabah saatlerinde
kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırma girişimi içerisinde olduğunu
gözlemliyoruz. Bugün paritenin 1,22 seviyesi etrafındaki hareketini yakından
izleyeceğiz. Paritenin, kanalın alt çizgisine denk gelen 1,22 seviyesi altında kalıcı olması
ve bu seviye altında bir günlük kapanış gerçekleştirmesi yükseliş kanalının kırılmasına
yol açacağından paritedeki aşağı yönlü eğilimin hız kazanmasına neden olabilir. Böyle
bir durumda 1,20 seviyesine doğru bir düzeltme hareketi başlaması beklenebilir.
Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Ocak Ayı Sentix Yatırımcı Güveni verisi açıklanacak.

EUR/USD
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XAUUSD
ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ile birlikte ons altındaki
satış baskısının önemli oranda hız kazandığı takip edildi. Bununla birlikte Cuma günü
kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran ons altın, 1910 seviyesi üzerinden 1830
seviyesi altına gerileyerek yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesine indi. Cuma günü
akşam saatlerinde 1828,57 seviyesini test eden ons altın, günü 1849 seviyesi civarında
düşüşle tamamladı.
Geçtiğimiz haftayı %3’ün üzerinde düşüşle tamamlayan ons altının, yeni haftaya da
satıcılı bir başlangıç yaptığı ve bu sabah saatlerinde 1834 seviyesinden işlem gördüğü
takip ediliyor. Alternatif getirilerdeki yükselişin sürmesi ve dolar endeksindeki yükseliş
hareketi ile birlikte değerli metallerde geçtiğimiz hafta ortasından bu yana etkili olan
zayıf görünümün korunduğunu görüyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller
doğrultusunda ons altının kısa vadede 1800 – 1885 seviyeleri arasında hareket
edebileceği görüşündeyiz. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1800
desteğini yakından izleyeceğiz. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 1775 ve 1760
destekleri takip edilecek.
Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Ocak Ayı Sentix Yatırımcı Güveni verisi açıklanacak.

XAUUSD
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Piyasalara Genel Bakış
Son Fiyat /
Değer

1 günlük

1 haftalık

Değişim
1 aylık

6 aylık

YBB

3.825
14.050
6.873
28.139

%0,5
%0,6
%0,2
%2,4

%1,8
%2,4
%6,4
%2,5

%4,4
%7,1
%5,0
%5,6

%20,1
%11,2
%12,8
%26,2

%1,8
%2,4
%6,4
%2,5

1.541
3.570
48.783
6.258
3.455
125.077
46.729
63.519

%1,2
-%0,2
%1,4
%1,7
%2,5
%2,2
%1,2
%0,8

%4,3
%2,8
%1,9
%4,7
%5,5
%5,1
%6,0
%6,9

%12,4
%6,7
%5,8
%5,4
%5,4
%8,6
%7,1
%6,9

%34,2
%5,5
%33,3
%24,4
%23,3
%25,0
%28,1
%14,6

%4,3
%2,8
%2,2
%4,7
%5,0
%5,1
%6,0
%6,9

22
22
45

-%3,6
-%11,8
-%0,9

-%5,2
-%9,3
-%8,5

%4,3
-%0,9
-%8,7

-%23,2
-%17,8
-%10,0

-%5,2
-%9,3
-%8,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye
Brezilya
Güney Afrika
Çin
Hindistan
Endonezya

7,3561
5,4212
15,298
6,4746
73,245
14020

%0,5
%0,4
-%0,9
-%0,1
-%0,1
%0,8

-%1,0
%4,3
%4,1
-%0,8
%0,2
a.d.

-%5,9
%5,9
%2,1
-%0,9
-%0,4
-%0,6

%7,2
%1,5
-%9,7
-%7,6
-%2,4
-%2,7

-%1,0
%4,3
%4,1
-%0,8
%0,2
a.d.

10 yıllık bono faizleri
Türkiye
Brezilya
Hindistan
Endonezya

%13,1
%7,5
%5,9
%6,1

0,0
0,0
0,0
0,1

0,2
a.d.
0,0
a.d.

-0,1
0,1
0,0
0,0

a.d.
0,7
0,1
-1,0

0,2
a.d.
0,0
a.d.

%5,6
%3,4
%4,3
%2,1

0,04
0,00
-0,10
0,04

0,17
0,21
a.d.
a.d.

-0,32
0,04
0,15
0,09

-1,17
-1,39
-1,21
-0,45

0,17
0,21
a.d.
a.d.

%3,0
%2,8
-%4,1
-%9,6
%0,3

%8,1
%7,7
-%3,2
-%6,7
%1,2

%14,6
%14,6
-%1,9
-%0,2
%3,7

%29,3
%27,7
%0,8
%29,1
%23,9

%8,1
%7,7
-%3,2
-%6,7
%1,2

Hisse senedi endeksleri
Gelişmiş Piyasalar
S&P
DAX
FTSE
Nikkei
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye
Çin
Hindistan
Endonezya
Rusya
Brezilya
Meksika
Güney Afrika
Oynaklık Endeksleri
VIX
EM VIX
MOVE

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye
Brezilya
Güney Afrika
Endonezya

Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil
55,99
Ham Petrol - WTI USD/varil
52,24
Altın - USD / oz
1835,4
Gümüş - USD / t oz.
24,637
Commodity Bureau Index
449,24
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
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Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez
Etiler - İSTANBUL
0 212 355 46 46

Antalya

Adana

Ankara

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul.
Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad.
Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9
Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 322) 457 77 55

(0 312) 435 18 36

(0 242) 248 45 20

Bakırköy

Bursa

Denizli

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No:
6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt.
No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 212) 570 52 59

(0 224) 225 64 10

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

Girne
Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.
Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

(0 342) 232 35 35

(0 392) 815 14 54-55-56

İzmit
Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit KOCAELİ

(0 232) 445 01 61

(0 262) 323 11 33

(0 372) 316 40 50

Mersin
Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B
Blok No: 78 MERSİN

(0 258) 265 87 85

Gaziantep

İzmir

Karadeniz Ereğli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26
Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul.
Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No:
18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi
No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat
Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2
Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden
Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

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

Marmaris İrtibat Bürosu
Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa
Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2
Marmaris / MUĞLA

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

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

Akatlar İrtibat Bürosu
Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok
No: 16 D:8 (Eski No D:10) BeşiktaşİSTANBUL

(0 324) 238 11 89

(0 252) 321 08 00

(0 212) 355 46 46

Merkez Şube

Trabzon İrtibat Bürosu

İzmir İrtibat Bürosu

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

Günlük Bülten

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

Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı
Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport
Alsancak-Konak / İZMİR
(0232) 241 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.
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