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Piyasa Yorumu   

BİST-100 endeksi haftanın son işlem gününü %1,6’lık düşüşle 1.393 

puandan tamamladı. Endeksteki gerileme genele yayılırken, hizmet 

sektörü hisselerindeki satışların %2’yi aştığı takip edildi. Cuma günü 92 

seviyesinden destek bularak yönünü yukarı eviren dolar endeksi, 92,41 

seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 92,18 seviyesinden 

yükselişle tamamladı. GOÜ para birimlerinde satıcılı bir seyir hakimken, 

Türk lirasının ise dolar karşısında %0,41’lik değer kaybı ile orta sıralarda 

yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte gün içerisinde 8,1225 – 8,1957 

bandında işlem gören USDTRY paritesi ise günü 8,1820 seviyesinden 

yükselişle kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 443,58 baz puana 

yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %18,30 oldu. Küresel hisse senedi 

piyasalarında bu sabahki görünüme baktığımızda Asya borsalarında ve 

ABD endeks vadelilerinde satış ağırlıklı bir resmin ön plana çıktığını 

görmekteyiz.   

Bugün yurt içi piyasalarda Hazine ihaleleri, Şubat İşgücü İstatistikleri ve 

Şubat Ödemeler Dengesi verileri takip edilecek. Yurt dışında ise Euro 

Bölgesi Şubat Perakende Satışlar verileri izlenecek.  

Teknik görünüme baktığımızda, Cuma günü satıcılı işlem gören BIST-

100 endeksi en düşük 1.374’ü test ettikten sonra günü 1.393’ten 

tamamladı. Saatlik göstergeler aşırı satım bölgesinde dengelenmekte 

olup günlük bazlı göstergeler ise aşağı yönlü hareket etmeye 

başlamak üzeredirler. Bugün yükseliş hareketlerinde takip edilecek ilk 

direnç seviyesi 1.402’de olup bir sonraki direnç seviyesi 1.414’te 

bulunmaktadır. Satışlarda takip edilecek destek seviyeleri ise 1.380 ve 

1.372’de bulunmaktadır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

12 – 16 Nisan haftasına ilişkin veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz. 

▪ Hazine bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl vadeli TLREF’e 

endeksli iki tahvil ihalesi düzenleyecek. 

▪ Saat 10:00’da Şubat İşgücü İstatistikleri açıklanacak. 

▪ Saat 10:00’da Şubat Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak.  

▪ TCMB Nisan Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. 

▪ İSO/Markit İhracat İklim Endeksi Mart ayında 54,7’ye yükseldi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ AKBNK - Sendikasyon kredisi hk. 

▪ DOHOL - Bağlı ortaklık sermaye artırımına iştirak hakkında 

▪ KONTR - EPC çerçeve anlaşması hk. 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

12 Nisan   Hazine ihaleleri 

                  Şubat İşgücü İstatistikleri

                  Şubat Ödemeler Dengesi verileri   

13 Nisan   Şubat Sanayi Üretimi verileri 

14 Nisan   Hazine doğrudan satışları 

15 Nisan   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (2 - 9 Nisan)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (2 - 9 Nisan)

                  Mart Merkezi Yönetim Bütçe verileri

                  Mart Konut Satışları verileri

                  Para Politikası Kurulu Toplantısı

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.393 -%1,6 -%2,6

BIST-30 1.432 -%1,3 -%2,1

Banka 1.074 -%1,5 -%3,9

Sanayi 2.620 -%1,0 -%1,5

Hizmet 1.163 -%2,1 -%2,6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 20,50 20,50 18,50

AOFM 19,00 19,00 17,00

2 yıllık bono faizi 18,56 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 18,30 18,21 14,00

Kur

USD/TL 8,14 %1,3 %6,5

EUR/TL 9,68 %2,3 %6,5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,91 %1,8 %6,5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 172 180 200

Ortalama işlem hacmi * 3,16 3,30 4,03

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12,4x 6,7x 5,1x

PD/DD 1,17x 0,88x 0,77x

PD/DD (Banka) 0,57x 0,33x 0,29x

FD/Satışlar 1,18x 0,91x 0,78x

FD/FAVÖK 7,8x 5,4x 4,6x

Kar büyümesi -%7,0 %75,8 %30,5

Özsermaye karlılığı %9,5 %13,7 %14,9

Temettü verimi %1,1 %4,5 %5,1

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

file://///fileserver/Arastirma/Research%20Reports/DAILY/2021/Nisan/tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_12_-_16_Nisan.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

12 – 16 Nisan haftasına ilişkin veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz 

Hazine bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl vadeli TLREF’e 

endeksli iki tahvil ihalesi düzenleyecek 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayında 37,3 milyar TL’lik iç borç servisi gerçekleşecek. 

Bunun karşılığında ise altı ihale ve üç doğrudan satış ile toplam 33 milyar TL iç 

borçlanma öngörülüyor. Bugünkü ihalelerin ardından Hazine bu hafta Çarşamba günü 

3 yıl vadeli altın tahvili ve 3 yıl vadeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışı 

doğrudan satışı gerçekleştirecek. 

Saat 10:00’da Şubat İşgücü İstatistikler açıklanacak  

TÜİK istihdam verilerine ilişkin kapsamlı revizyonunu geçtiğimiz ay itibariyle 

gerçekleştirdi. Bu çerçevede üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan 

işgücü istatistikleri, 2021 Ocak ayından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak 

yayımlanmaya başlandı. 

• Ocak ayı rakamlarına göre mevsim etkilerinden düzeltilmiş işsizlik oranı bir 

önceki ayki %12,6 seviyesinden %12,2’ye geriledi. TÜİK ayrıca geniş tanımlı 

işsizlik rakamlarını da açıklarken, işsiz ve potansiyel işgücünün bileşik oranını 

%22,5, atıl işgücü oranını ise %29,1 olarak açıkladı. İstihdam verilerine 

bakıldığında tarım dışı istihdamı bir önceki aya göre 457 bin artış gösterirken, 

söz konusu artışın neredeyse tamamı hizmet sektöründen kaynaklandı. 

Saat 10:00’da Şubat Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak 

Şubat ayında cari işlemler dengesinin 2,65 milyar dolar açık vermesini bekliyoruz. 

Piyasa medyan tahmini ise 2,45 milyar dolarlık bir açığı işaret ediyor. Beklentilerimiz 

doğrultusunda bir gerçekleşme durumunda yıllık cari işlemler açığı 36,6 milyar 

dolar’dan 37,8 milyar dolar’a yükselecek.  

TCMB Nisan Beklenti Anketi sonuçları açıklandı 

2021 yılı TÜFE beklentileri önemli oranda yukarı revize edilerek %11,54’den %13,12’ye 

geldi.  TCMB’nin 29 Nisan’da yayınlayacağı çeyrek dönemli Enflasyon Raporu’nda 

yılsonu tahmini olan %9,4’ü yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor.  

• Orta vadeli enflasyon bekleyişlerinde hızlanan yükseliş takip ediliyor. 12 ve 24 

aylık ileriye yönelik enflasyon tahminleri %10,47 ve %9,18 seviyelerinden 

sırasıyla %11,26 ve %9,55 seviyelerine revize edildi.  

• Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri ise yüksek kalmaya devam ediyor. 5 ve 10 

yıllık enflasyon tahminleri %7,38 ve %6,23 olarak gerçekleşti. TCMB’nin %5 

olan resmi enflasyon hedefi göz önüne alındığında önemli bir kredibilite 

boşluğunu ifade ediyor.  

15 Nisan’da gerçekleştirilecek PPK toplantısında politika faizinin sabit kalması 

bekleniyor. Piyasa katılımcıları ayrıca 3-aylık süre içerisinde politika faizinin %18,41’e 

gerilemesini bekliyorlar.   

• TCMB, Başkan değişimi sonrası da sıkı duruş gerekliliği yolundaki söylemlerini 

devam ettirirken, erken bir faiz indirimi beklentilerini ortadan kaldırıcı 

iletişimine yer vermişti. Diğer taraftan TCMB Başkanı Kavcıoğlu Bloomberg’e 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_12_-_16_Nisan.pdf
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verdiği yazılı röportajında “şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının 

etkilerini gözlemleyeceğiz” diyerek, politika faizinde sabit kalınacağı sinyalini 

verdiğini düşünüyoruz. Söz konusu toplantıda faiz seviyesi kadar yakıdan takip 

edilecek unsur ise “sözel yönlendirme” olacak. PPK” gerektiğinde ek 

sıkılaştırma yapılacaktır” söylemine yer veriyor. 15 Nisan’da gerçekleştirilecek 

PPK toplantısında söz konusu söylemin korunup korunmayacağı yakından 

takip edilecek.     

• Yılın ikinci yarısında faiz indirimleri beklentisi devam ediyor. 6 ay içerisinde 

politika faizinin %16,8’e gerilemesi, 12 aylık süre içerisinde ise %14,07’ye 

düşmesi bekleniyor. Bir önceki anket sonuçlarına göre beklenen düşüş 

miktarlarında hafif azalma takip ediliyor.  

2021 yılında GSYİH reel büyümesinin %4,3 olması bekleniyor (%4,4’dan revize edilmiş 

görünüyor). Gelecek sene için ise büyüme tahminleri %4,2. 2021 yılında cari işlemler 

açığının 25,8 milyar dolar’a, gelecek yıl ise 22,1 milyar dolar’a gerilemesi bekleniyor. 

İSO/Markit İhracat İklim Endeksi Mart ayında 54,7’ye yükseldi 

Şubat ayında 50 eşik değerinin üzerine çıkarak 51,5 olarak gerçekleşen İSO/Markit 

İhracat İklim Endeksi, Mart ayında da yükselişini sürdürerek 54,7 oldu ve Haziran 

2018’den bu yana en hızlı iyileşmesini kaydetti. Veri ile birlikte açıklanan notta ABD’de 

ekonomik aktivitenin 2021’in ilk iki ayında olduğu gibi Mart’ta da güçlü bir artış 

gösterdiği ve diğer kilit pazarların birçoğunda da talep koşullarının ilk çeyrek sonunda 

belirgin iyileşme kaydettiği ifade edildi.   

• Almanya’da üretimin üç yılı aşkın bir dönemin en hızlı artışını kaydettiği 

belirtilirken, büyüme bölgesine geri dönen Birleşik Krallık’ta ise ekonomik 

aktivitenin keskin bir şekilde arttığı ve bu artışın geçen yılın Ağustos ayından 

beri en yüksek oranda gerçekleştiği kaydedildi. 

• Öte yandan, koronavirüs salgınına yönelik kısıtlamalara bağlı olarak diğer bazı 

önemli ihracat pazarlarında talep kırılganlığının devam ettiği ifade edildi. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri  

Akbank - Banka, uluslararası piyasalardan 344.5 milyon ABD Doları ve 279 milyon 

Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı. 

Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,50 ve 

Euribor+%2,25'tir. Roll-over rasyosu %107 olarak gerçekleşti. 

Doğan Holding – 83 milyon TL ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiği 

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin  sermayesinin tamamı 

nakden karşılanmak suretiyle 40 milyon TL tutarında artırılarak  123 milyon TL’ye 

çıkarılmasında Şirket  tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkının 

tamamının  kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılımına karar verildi. 

Kontrolmatik - ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş' ye ait ODAŞ Şanlıurfa 

Doğalgaz Santrali'nin Özbekistan-Khorezm'e taşınması ve toplamda 174 MW enerji 

santrali ile 110 kV trafo merkezinin Özbekistan'da kurulması ile ilgili tüm 

mühendislik, elektrik, mekanik, saha kurulum, montaj, demontaj ve relokasyon 

kapsamları için ODAŞ Enerji CA -Özbekistan ile EPC çerçeve anlaşması yapılmıştır. 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Cuma günü 92 seviyesinden destek bularak yönünü yukarı çeviren dolar endeksi, 

92,41 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 92,18 seviyesinden yükselişle 

tamamladı. %1,62 seviyesinden yükselişe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,68 

seviyesi üzerine yükseldi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde haftanın son işlem 

gününde satıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının ise dolar karşısında %0,41’lik değer 

kaybı ile orta sıralarda yer aldığı takip edildi. Cuma günkü bültenimizde USDTRY 

paritesinin 8,10 – 8,20 bandında işlem görmesini beklediğimizi ifade etmiştik. 

Beklediğimiz üzere bu bantta seyreden kur, 8,1225 – 8,1957 seviyeleri arasında işlem 

görmesinin ardından günü 8,1820 seviyesinden yükselişle kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 443,58 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %18,30 oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,1790 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin 92,28 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,66 

civarında seyrettiği takip ediliyor. Dolar endeksinin kayıplarının bir kısmını telafi 

etmesi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah saatlerinde satıcılı 

bir seyir olduğunu, TL’nin ise dolar karşısında yatay bir seyir izlediğini (-%0,06) 

görmekteyiz. Teknik görünümü analiz ettiğimizde kurda kısa vadede 8,10 – 8,20 

bandının etkili olmaya devam edebileceğini görmekteyiz. Kurun 8,20 üzerine çıkması 

durumunda 8,25 ve 8,32 dirençleri takip edilecekken, 8,10 seviyesi altına doğru bir 

gerileme görmemiz durumunda ise 8,04 ve 8,00 destekleri ön plana çıkacaktır.  

Bugün yurt içi piyasalarda Hazine ihaleleri, Şubat İşgücü İstatistikleri ve Şubat 

Ödemeler Dengesi verileri takip edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi Şubat 

Perakende Satışlar verileri izlenecek. 

USD/TRY 
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EUR/USD 

Cuma günü dolar endeksindeki kayıpların bir kısmının telafi edilmesi ile birlikte 

EURUSD paritesinde satıcılı bir seyir izlendi. 92 seviyesinden destek bularak yönünü 

yukarı çeviren dolar endeksi, 92,41 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 

92,18 seviyesinden yükselişle tamamlarken, 1,1922 seviyesinden düşüşe geçen 

EURUSD paritesi ise 1,1867 seviyesine kadar indi. Parite günü 1,1902 seviyesinden 

düşüşle tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1890 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin ise 92,28 seviyesinden işlem gördüğü takip ediliyor. Teknik göstergelerin 

ürettikleri sinyaller ve dolar endeksindeki geri çekilmenin bir düzeltme olarak sınırlı 

kalabileceği beklentimiz dahilinde EURUSD paritesinde 1,19 seviyesi üzerindeki 

hareketlerin sınırlı olmasını beklediğimizi ifade etmiştik. Bu beklentimizi korumaktayız. 

ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma sinyalleri ve ABD’de hızlanan aşılama süreci 

paralelinde dolar endeksindeki düşüş eğiliminin bir “düzeltme” olarak sınırlı 

kalabileceği ve endeksin yönünü önümüzdeki dönemde yeniden yukarı çevirebileceği 

görüşündeyiz.  Böyle bir durumda EURUSD paritesindeki mevcut yükseliş eğiliminin 

de önümüzdeki dönemde satış fırsatı olarak sınırlı kalması beklenebilir. Paritede 1,19 

üzerindeki hareketlerin sınırlı kalmasını beklemekle birlikte, kısa vadeli teknik 

göstergelerin işaret ettiği üzere bugün içerisinde 1,1840 – 1,1920 bandında bir seyir 

görmeyi beklemekteyiz.  

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Şubat Perakende Satışlar verileri izlenecek. 
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XAU/USD 

Perşembe günü 1758$ seviyesi üzerine yükselen ons altın, Cuma günü ise dolar 

endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirindeki yükseliş eğilimine paralel olarak 

kazançlarının bir kısmını sildi. Bununla birlikte haftanın son işlem gününde 1731,36$ - 

1757,41$ seviyeleri arasında işlem gören ons altın, günü 1743,98$ seviyesinden 

düşüşle tamamladı.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1736,85$ seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin 92,28 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,66 

civarında işlem gördüğü takip ediliyor. Cuma günkü analizimizde ons altının 1750$ 

üzerinde tutunmayı başaramaması durumunda yeniden 1720$ - 1750$ bandının ön 

plana çıkabileceğini ifade etmiştik. Bu çerçevede, teknik göstergelerin ürettikleri 

sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının kısa vadede 1720$ - 1750$ bandında işlem 

görebileceği görüşündeyiz. Diğer yandan altının yeniden 1750$ üzerine yükselmesi ve 

1760$ seviyesine denk gelen 50 günlük ortalamanın da aşılması durumunda yükseliş 

hareketinin 1780$ seviyesine doğru sürmesinin söz konusu olabileceğini 

belirtmemizde fayda var. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki hareket gümüş ve 

altın fiyatlarındaki yön açısından belirleyici olmaya devam ediyor. 

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Şubat Perakende Satışlar verileri izlenecek. 
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XAG/USD 

Geçtiğimiz hafta 200 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kıran gümüş fiyatları, 

Perşembe günü 25,62$ seviyesine kadar yükselmişti. Ancak gümüş fiyatlarının Cuma 

günü, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde görülen yükseliş eğilimine paralel 

olarak kazançlarının bir kısmını sildiği takip edildi. Bununla birlikte haftanın son işlem 

gününde 24,98$ - 25,50$ bandında işlem gören gümüş, günü 25,26$ seviyesinden 

düşüşle tamamladı.  

Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 25,10$ seviyesinden işlem görüyor ve bugün 

itibariyle 25$ seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli ortalamasının hemen 

üzerinde hareket ediyor. Gümüşün 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde kalmaya 

devam etmesi durumunda yukarıda 25,66$ seviyesine denk gelen 100 günlük 

hareketli ortalama ve ardından 26,21$ seviyesine denk gelen 50 günlük hareketli 

ortalama ön plana çıkıyor. Teknik göstergeler, 200 günlük hareketli ortalamanın 

yeniden altına inilmesi durumunda ise 24,50$ seviyesine doğru bir geri çekilme 

hareketi görülebileceğinin sinyalini veriyor. Bu noktada, global faiz hadlerindeki 

hareketliliğin değerli metallerdeki görünüm açısından belirleyici olmaya devam 

ettiğini ve bu cephedeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini 

belirtmemizde fayda var. Tahvil getirilerindeki mevcut gerilemenin sınırlı kalması ve 

uzun soluklu olmaması durumunda değerli metallerdeki yükseliş çabalarının yeniden 

baskı altında kalması söz konusu olabilir. 

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Şubat Perakende Satışlar verileri izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4.129 %0,8 %2,7 %4,7 %16,8 %9,9

DAX 15.234 %0,2 %1,5 %5,0 %16,0 %11,0

FTSE 6.916 -%0,4 %3,0 %2,3 %15,2 %7,0

Nikkei 29.768 -%0,6 -%1,6 -%0,4 %25,6 %7,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.393 -%1,6 -%2,6 -%10,5 %18,2 -%5,7

Çin 3.451 -%0,8 -%1,8 -%0,9 %1,9 -%1,5

Hindistan 49.591 -%2,3 -%1,5 -%4,7 %19,3 %1,4

Endonezya 6.070 -%1,3 %0,3 -%5,8 %17,6 %0,2

Rusya 3.486 -%0,6 -%2,0 -%1,5 %22,5 %6,0

Brezilya 117.670 -%0,5 %2,1 %3,1 %20,7 -%1,1

Meksika 47.628 -%1,2 %0,8 -%0,3 %24,2 %8,1

Güney Afrika 67.191 %0,2 %1,1 -%1,5 %21,0 %13,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 -%1,5 a.d. -%30,5 -%33,2 -%26,6

EM VIX 21 %3,0 a.d. -%23,1 -%8,3 -%15,6

MOVE 61 %1,9 -%3,9 -%9,2 %6,4 %25,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,1747 %0,4 %0,1 %7,3 %3,8 %9,9

Brezilya 5,6845 %2,0 a.d. -%2,1 %2,7 %9,3

Güney Afrika 14,6112 %0,6 -%0,4 -%4,5 -%11,3 -%0,6

Çin 6,5526 %0,0 -%0,2 %0,7 -%2,1 %0,4

Hindistan 74,7487 %0,2 a.d. %2,5 %2,2 %2,3

Endonezya 14565 %0,2 a.d. %1,1 -%0,9 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,3 0,0 0,1 4,3 a.d. 5,4

Brezilya %9,5 0,1 a.d. 0,9 a.d. a.d.

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

Endonezya %6,5 0,0 a.d. -0,3 -0,5 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 0,02 -0,07 0,70 0,19 1,54

Brezilya %4,2 0,03 a.d. -0,17 0,67 0,99

Güney Afrika %4,6 0,00 a.d. -0,40 -0,58 a.d.

Endonezya %2,2 -0,01 a.d. -0,67 0,08 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62,95 -%0,4 a.d. -%6,8 %46,9 %21,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 59,32 -%0,5 -%3,5 -%7,3 %46,1 %22,3

Altın - USD / oz 1743,3 -%0,8 %1,0 %1,5 -%9,2 -%8,0

Gümüş - USD / t oz. 25,325 -%1,0 %1,5 -%3,1 %0,9 -%4,1

Commodity Bureau Index 511,23 %0,1 a.d. %4,0 %24,6 %15,2

* 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

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

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

 


