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Piyasa Yorumu   

Cuma günü küresel piyasalarda risk iştahının toparlandığı takip edildi. 

ABD borsaları rekor yüksek seviyelere ulaşırken, Avrupa borsaları da günü 

yükselişle tamamladı. Gelişmekte olan ülke piyasalarının ise hafta 

içerisindeki kayıplarının bir kısmını telafi ettiği izlendi. MSCI GOÜ Endeksi 

1302’li seviyelerden 1319 seviyesi üzerine yükseldi ve üst üste sekiz 

günlük düşüşün ardından Cuma gününü 1318,18 puandan yükselişle 

tamamladı. BİST-100 endeksi ise günü %0,4’lük yükselişle 1.378 puandan 

tamamladı. 92,50 seviyesinden düşüşe geçen dolar endeksi, gün içi en 

düşük 92,09 seviyesini test etmesinin ardından günü 92,10 seviyesinden 

düşüşe tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,36 seviyesinden 

yükselişle kapandı. Gelişen ülke kurlarında alış ağırlıklı bir seyir olduğu, 

Türk lirasının ise dolar karşısında %0,33’lük yükselişle en iyi performans 

gösteren gelişen ülke para birimleri arasında yer aldığı gözlemlendi. 

Bununla birlikte gün içerisinde 8,6480 seviyesine kadar inen USDTRY 

paritesi, günü 8,6631 seviyesinden tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 

389,23 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %17,61 oldu. Küresel 

piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda Asya borsalarının bu sabah 

saatlerinde alış ağırlıklı seyrettiğini, ABD endeks vadelilerinde ise satıcılı 

bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz.   

Bugün yurt içinde Hazine ihalesi, Haziran Konut Satış İstatistikleri ve 

Mayıs İşgücü İstatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise takip edilecek 

önemli bir veri akışı bulunmuyor. 

Haftanın son işlem gününde düşük işlem hacmi ile hafif bir toparlanma 

gerçekleştiren BIST100 endeksi haftayı 1.378 puan seviyesinden kapattı. 

Bu hafta küresel piyasalardaki gelişmeler endekste belirleyici olacak ancak 

hafta boyunca düşük işlem hacmi görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde ilk 

olarak 1.387 puan direncini takip edeceğiz. Günlük olarak 1.392 puan 

seviyesinin geçilmesini ise beklemiyoruz. Aşağıda ana desteğimiz 200 

günlük hareketli ortalama olan 1.373 puan seviyesi olmaya devam ediyor. 

Bu seviyenin altına sarkmalar gün içerisinde 1.365 puana kadar 

gerçekleşebilir ancak baz senaryomuzda 1.373 puan seviyesinin altında 

bir günlük kapanış ihtimalini daha düşük görmekteyiz 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

12 – 16 Temmuz haftası veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz. 

▪ Hazine bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi düzenleyecek. 

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

▪ Saat 10:00’da Haziran Konut Satış İstatistikleri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ CIMSA - Yurt Dışı Çimento Fabrikası Alımı Tamamlanması 

▪ KAREL – Bedelsiz sermaye artırımı başvurusu hk. 

▪ NTHOL – Karadağ’da şehrinde planlanan Hotel projesi hk. 

▪ THYAO –Kredi sertifikası not değişimi 

▪ KOZAL – Sondaj çalışmaları hk. 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

12 Temmuz Hazine 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi

                     Haziran Konut Satış İstatistikleri

                     Mayıs İşgücü İstatistikleri

13 Temmuz Hazine ihalesi & doğrudan satışı

                     Mayıs Sanayi Üretimi verileri 

14 Temmuz  Hazine doğrudan satışları

                      Mayıs Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 

                      Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.378 %0,4 %0,1

BIST-30 1.489 %0,6 %0,3

Banka 1.220 %0,0 %1,2

Sanayi 2.451 %0,7 %0,0

Hizmet 1.120 %0,1 %0,4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 19,00 19,00 19,00

2 yıllık bono faizi 18,41 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 17,61 17,54 18,60

Kur

USD/TL 8,67 -%0,1 %1,1

EUR/TL 10,27 %0,1 -%1,7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,47 %0,0 -%0,3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 158 157 166

Ortalama işlem hacmi * 1,74 1,83 2,04

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12,4x 6,1x 4,9x

PD/DD 1,17x 0,88x 0,78x

PD/DD (Banka) 0,57x 0,37x 0,33x

FD/Satışlar 1,18x 0,98x 0,82x

FD/FAVÖK 7,8x 5,5x 4,8x

Kar büyümesi -%7,1 %89,0 %24,1

Özsermaye karlılığı %9,5 %14,2 %14,6

Temettü verimi %1,1 %5,1 %5,5

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

https://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_12_-_16_Temmuz.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

12-16 Temmuz haftası veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz 

Hazine bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi düzenleyecek   

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi düzenleyecek. 

Bugünkü ihalenin ardından Hazine yarın 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi ve 2 

yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı, Çarşamba günü ise 2 yıl vadeli dolar cinsi tahvil 

ve 2 yıl vadeli dolar cinsi kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleşecek.  

• Hatırlanacağı üzere Hazine geçtiğimiz hafta düzenlenen 3 yıl vadeli altın tahvili 

ve 3 yıl vadeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışları ile birlikte 

piyasalardan toplam 5,7 milyar TL borçlanmıştı.  

• Hazine Temmuz ayında 54,6 milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında 6 ihale ve 5 

doğrudan satış ile birlikte toplam 52 milyar TL’lik iç borçlanma öngörülüyor. 

Saat 10:00’da Mayıs İşgücü İstatistikleri açıklanacak 

Nisan ayı işgücü istatistiklerine bakıldığında mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik 

oranının önemli bir bozulma ile beraber bir önceki ayki %13 seviyesinden %13,9’a 

yükseldiği izleniyor. Tarım dışı işsizlik oranında da oldukça hızlı bir bozulma ile %14,9 

seviyesinden %16,9’a yükseliş olduğu takip edildi. Daha geniş tanımlı işsizlik 

göstergelerine bakıldığında ise mevsimsel etkilerden arındırılmış atıl işgücü oranı da 

%25,7 seviyesinden %27,4’e yükseliş gösterdi.  Yine arındırılmış sektörel istihdam 

verilerine bakıldığında, bir önceki aya göre tarım dışı istihdamın 255bin azalış kaydettiği 

görülüyor – söz konusu azalışın ise temel olarak sanayi sektörü kaynaklı olduğu takip 

ediliyor. Hizmet sektöründe de 52 bin istihdam kaybı yaşandığı görüldü. Nisan-Mayıs 

ayları pandemi koşullarının kötüleştiği ve tam kapanma koşullarının sektörler üzerindeki 

etkisinin daha öne çıktığı bir dönem oldu.  

• Tam kapanma koşullarının geride kalmasının istihdam üzerindeki etkileri 

gelecek aylarda olumlu olacaktır ve fakat finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı 

olarak ekonomik aktivitedeki canlanmanın ivme kaybetmesi beklenirken, 

gelecek dönemde devlet desteklerinin de kademeli olarak geri çekilmesi işsizlik 

oranları üzerinde baskı unsurları olarak öne çıkabilir. 

Saat 10:00’da Haziran Konut Satış İstatistikleri açıklanacak 

Konut satışları Mayıs ayında toplam 59.166 adet olurken; aylık bazda %38’lik bir düşüşü, 

yıllık bazda ise %16’lık bir artışı işaret etti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam 

50.936 adet konut satılmıştı.  

• İpotekli konut satışları Mayıs ayında 10.560 adet ile aylık bazda %40, yıllık bazda 

ise %43 oranında gerileme kaydetti.  Mayıs 2020’de aylık ortalama %11,23 olan 

konut kredi faizi Mayıs 2021’de ortalama %17,83 oldu. Konut kredi faizi Nisan 

2021’de ise ortalama %18,13 seviyesindeydi.  

• Diğer konutlar Mayıs ayında aylık bazda %38 gerilerken, yıllık bazda ise %50 

oranında arttı.   

• Mayıs ayında yabancılara toplam 1.776 adet konut satışı gerçekleştirildi. 

Yabancılara Nisan ayında 4.077 adet, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ise 860 adet 

konut satılmıştı. 

• 12 aylık toplam konut satışları Mayıs ayında aylık bazda %0,56, yıllık bazda ise 

%10,7 oranında yükseliş kaydetti.   

https://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_12_-_16_Temmuz.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Çimsa Çimento – 20.03.2019, 29.03.2019, 01.10.2020 ve 22.06.2021 tarihli özel durum 

açıklamalarımızda bahsi geçen Buñol Beyaz Çimento Fabrikasının satın alımına ilişkin 

kapanış işlemleri tamamlanmış olup, söz konusu fabrika sermayesine %40 oranında 

iştirak ettiğimiz Cimsa Sabanci Cement BV'nin %100 bağlı ortaklığı olan Cimsa Cementos 

Espana S.A.U. tarafından 09.07.2021 tarihinde sözleşme gereği yapılan düzeltmelerle 

birlikte 155.200.905,21 USD bedel karşılığı satın alınmıştır. 

Karel Elektronik -  Şirketimiz 06.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 

Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL 

tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve 

bedelsiz olarak artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına, sermayeye eklenecek olan 

141.680.000,00 TL'nin 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer 

sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 

2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 

yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 

2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 

2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 

2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 

2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü 

yedeklerden karşılanacak şekilde ve dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına karar 

verilmişti. 09.07.2021 tarihinde bedelsiz sermaye artışına ilişkin gerekli onayların alınması 

için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. 

Net Holding – Karadağ'ın Budva şehrinde, 19.000 m2 kapalı alan içinde 10 katlı olarak 

tasarlanan Merit Starlit Hotel & Residence bünyesinde 44 lüks otel odası ve 49 lüks 

rezidansın yanı sıra dünya standartlarında hizmet sunacak alakart restoranlar, barlar, 

gece kulübü, özel plaj, SPA, fitness merkezi ve 2.500 m2 alana sahip şans oyunu salonu 

planlanmaktadır.  2021 yılı içinde proje kapsamında 1. faz satışlara başlanmış olup, 5. 6. 

ve 7. katlarda toplam 30 daire satışa sunulmuştur. 

Türk Hava Yolları - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor's (S&P), 

Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş 

Kredi Sertifikaları'nın notunu metodoloji değişikliğinden dolayı B+ seviyesinden B 

seviyesine düşürmüştür. 

Kozal - Şirketimize ait mevcut ruhsatlardaki, potansiyel ve mevcut projelerde sondaj 

çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. Buna göre 01.01.2020  ve 30.06.2020  

tarihleri arasında 19.776 metre olan sondaj miktarı 01.01.2021 ve 30.06.2021  tarihileri 

arasında   142.157 metre karotlu sondaj olarak gerçekleşmiştir. Yapılan sondaj miktarında 

2021 yılında geçen seneki döneme göre yüzde 619 oranında artış olmuştur. 

Şirketimiz yerüstü karotlu 46 adet sondaj makinası ile arama faaliyetlerinde 

bulunmaktadır. Tüm bu sondajlar ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan 

numune analizleri uluslararası bir şirket olan  ALS Chemex (Australian Laboratory Service) 

laboratuarları tarafından yapılmıştır.  Şirketimizin 2021 yılında yapmış olduğu madencilik 

çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan kaynak ve rezerv analizleri ile uyumlu 

şekilde yapılmıştır. 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Cuma günü 92,50 seviyesinden düşüşe geçen dolar endeksi, gün içi en düşük 92,09 

seviyesini test etmesinin ardından günü 92,10 seviyesinden düşüşe tamamladı. Gelişen 

ülke kurlarında Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir olduğu, Türk lirasının ise dolar 

karşısında %0,33’lük yükselişle en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimleri 

arasında yer aldığı gözlemlendi. Bununla birlikte gün içerisinde 8,6480 seviyesine kadar 

inen USDTRY paritesi, günü 8,6631 seviyesinden tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 

389,23 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %17,61 oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,6660 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte 

olan ülke para birimlerinde karışık bir seyrin olduğunu, TL’nin ise dolar karşısında yatay 

bir seyir izleyerek (-0.05%) orta sıralarda yer almaya devam ettiğini görmekteyiz. Dolar 

endeksi bu sabah saatlerinde 92,20 seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil 

faizi ise %1,3550 seviyesinde bulunuyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda USDTRY paritesinin kısa vadede 8,50 – 8,75 seviyeleri arasında işlem 

görmesini beklemekteyiz. Ancak piyasalarda bir süredir zayıf seyreden risk iştahı ve 

dolar endeksinde varlığını koruyan yukarı yönlü riskler çerçevesinde gelişen ülke para 

birimlerinde görülebilecek olası volatilite artışlarına karşı tetikte olunması gerektiği 

görüşündeyiz.  Teknik göstergeler dolar endeksinin 92 seviyesi üzerinde tutunmaya 

devam etmesi durumunda yukarı yönlü eğilimin sürebileceğinin sinyalini veriyor. Dolar 

endeksinde yükseliş hareketinin sürmesi ve gelişen ülke kurları üzerindeki baskının 

artması durumunda USDTRY’de 8,75 direncini takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması 

durumunda 8,80 direncini izleyeceğiz.  

Bugün yurt içinde Hazine ihalesi, Haziran Konut Satış İstatistikleri ve Mayıs İşgücü 

İstatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise takip edilecek önemli bir veri akışı 

bulunmuyor. 

USD/TRY 
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EUR/USD 

Haftanın son işlem gününde, piyasalarda toparlanan risk iştahı ve paralelinde dolar 

endeksinde görülen düşüş hareketi EURUSD paritesinin günü yükselişle tamamlamasını 

sağladı. Dolar endeksi Cuma gününü 92,10 seviyesinden düşüşe tamamlarken, EURUSD 

paritesi ise gün içerisinde 1,1883 seviyesine kadar tırmanmasının ardından 1,1879 

seviyesinden yükselişle kapandı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1860 seviyesinden işlem görüyor. Paritenin kısa 

vadede 1,1870 direnci üzerine yeniden çıkıp çıkmayacağını izleyeceğiz. Paritenin 1,1870 

seviyesini yeniden aşması bu seviye üzerinde bir tutunma gerçekleştirmesi durumunda 

yukarıda 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1,19 direnci takip edilecek. 1,19 

seviyesi üzerinde ise 1,1923 ve 1,1955 dirençleri yer alıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 

1,1835 ve 1,18 desteklerini takip edeceğiz. Teknik göstergeler paritede kısa vade için 

1,18 – 1,1955 bandını öne çıkarıyor. 

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

Alternatif getirilerdeki zayıflama geçtiğimiz hafta ons altında yukarı yönlü çabaları 

desteklemiş ve fiyatların 1800$ seviyesini aşmasını sağlamıştı. Haftanın son işlem 

gününde ise ons altın 1796,75$ – 1812,49$ bandında işlem görmesinin ardından günü 

1808,30$ seviyesinden yükselişle tamamladığı, ancak 1809$ seviyesine denk gelen 200 

günlük üssel hareketli ortalama üzerinde bir kapanış gerçekleştiremediği takip edildi. 

Altın fiyatlarının 200 günlük üsse ortalama üzerinde kapanış gerçekleştirememesinde 

ABD 10 yıllıklarında Cuma günü görülen yükseliş eğilimi etkili oldu. %1,30 seviyesinin 

hemen altından yükselişe gelen ABD 10 yıllık tahvil faizi, %1,3630 seviyesini test etti ve 

son sekiz günlük düşüşün ardından Cuma gününü %1,36 seviyesinden yükselişle 

kapattı. 

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1802,79$ seviyesinden işlem görüyor. Kısa 

vadede bugün itibariyle 1809$ seviyesine denk gelen 200 günlük üssel hareketli 

ortalamayı takip etmeye devam ediyoruz. Altındaki yükseliş çabalarının istikrar 

kazanabilmesi açısından bu seviye üzerinde bir günlük kapanışın gerçekleşmesi önem 

arz ediyor. Altın geçtiğimiz hafta bu ortalamayı aşmayı başarsa da bu çizgi üzerinde bir 

kapanış gerçekleştiremedi. Fiyatların bu ortalamayı günlük kapanış bazında aşmayı 

başarması durumunda yeniden 1815$ ve 1830$ dirençlerini takip edeceğiz. Ancak 

1809$ seviyesinin üzerinde günlük bir kapanış göremememiz durumunda 1800$ 

seviyesi üzerindeki hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir.  Yeniden 1800$ seviyesi 

altına bir gerileme görmemiz durumunda 1788$, 1775$ ve1767$ desteklerini 

izleyeceğiz.  

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

100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları arasında işlem görmeye devam eden gümüş 

fiyatları, haftanın işlem gününde  25,76$ – 26,21$ seviyeleri arasında işlem görmesinin 

ardından günü 26,10$ seviyesinden hafif bir yükselişle tamamladı.  

Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 26,04$ seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

göstergeler, gümüş fiyatlarının kısa vadede 100 günlük ortalama ve 200 günlük 

ortalama arasındaki hareketini sürdürebileceğinin sinyalini veriyor. Gümüşte aşağıda 

destek görevi görmekte olan 200 günlük hareketli ortalama bugün itibariyle 25,80$ 

seviyesine, yukarıda direnç görevi görmekte olan 100 günlük ortalama ise 26,45$ 

seviyesine denk geliyor. Dolayısı ile gümüş fiyatlarında kısa vade için 25,80$ – 26,45$ 

bandı ön plana çıkıyor. Bu iki ortalamadan birinin kırılabilmesi için gümüş fiyatlarının bu 

çizgilerden birinin üzerinde veya altında bir günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. 

Gümüşün 26,45$ seviyesine denk gelen 100 günlük ortalaması üzerinde bir günlük 

kapanış gerçekleştirmesi ve ortalamayı yukarı yönlü kırması durumunda yukarıda 

26,60$, 26,90$ ve 27,15$ dirençleri ön plana çıkacak. 25,80$ seviyesine denk gelen 200 

günlük ortalamanın altına inilmesi durumunda ise 25,50$, 25,25$ ve 25$ destekleri 

izlenecek.   

Bugün yurt dışı piyasalarda 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 4.370 %1,1 %1,1 %2,9 %15,0 %16,3

DAX 15.688 %1,7 %0,2 %0,0 %12,7 %14,4

FTSE 7.122 %1,3 %0,0 -%0,2 %5,4 %10,2

Nikkei 27.940 %2,3 -%0,1 -%1,3 %1,5 %4,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.378 %0,4 %0,1 -%5,7 -%11,1 -%6,7

Çin 3.524 %0,9 %0,6 -%0,9 -%1,4 %2,4

Hindistan 52.386 -%0,3 -%0,9 -%0,2 %5,8 %9,7

Endonezya 6.040 %0,6 %1,2 -%0,3 -%5,0 %1,7

Rusya 3.855 -%0,1 -%0,3 %0,4 %11,1 %17,2

Brezilya 125.428 -%1,3 -%0,2 -%3,4 %0,3 %5,4

Meksika 49.768 %0,4 -%0,9 -%3,0 %8,3 %12,9

Güney Afrika 66.386 %1,8 %0,1 -%2,0 %4,5 %11,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%14,8 %7,4 -%9,6 -%25,0 -%28,9

EM VIX 21 -%7,5 %16,7 %5,2 -%7,1 -%15,8

MOVE 60 -%2,9 %14,3 %13,4 %33,7 %22,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,6593 -%0,4 -%0,4 %0,8 %17,7 %16,5

Brezilya 5,2604 %0,5 %4,2 %4,5 -%3,0 %1,2

Güney Afrika 14,2182 -%0,8 -%0,2 %3,5 -%7,1 -%3,2

Çin 6,479 -%0,2 %0,1 %1,4 %0,1 -%0,7

Hindistan 74,635 -%0,1 -%0,2 %2,3 %1,9 %2,1

Endonezya 14528 %0,0 %0,0 %1,9 %3,6 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,6 0,0 0,1 -1,0 4,5 4,7

Brezilya %9,3 0,0 0,1 0,4 1,8 a.d.

Hindistan %6,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,3 -0,03 -0,02 0,11 0,73 0,89

Brezilya %3,8 -0,01 0,01 0,15 0,37 0,58

Güney Afrika %3,9 0,01 -0,08 0,07 -0,41 a.d.

Endonezya %2,1 0,04 0,02 -0,06 0,01 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 75,55 %1,9 -%0,8 %4,6 %34,9 %45,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 74,56 %2,2 -%0,8 %6,6 %42,7 %53,7

Altın - USD / oz 1810,6 %0,6 %1,5 -%4,4 -%1,4 -%4,5

Gümüş - USD / t oz. 26,211 %0,9 -%1,0 -%6,4 %6,4 -%0,8

Commodity Bureau Index 554,7 %0,5 %0,0 -%1,0 %23,5 %25,0

* 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 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. 

 


