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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

ABD – İran arasındaki gerilimin yatışması ile birlikte Perşembe günü 

sert bir yükseliş kaydeden BİST-100 endeksi, Cuma günü konsolide bir 

hareket sergileyerek günü %0,57’lik yükselişle 118.663 puandan 

tamamladı.  TL cephesinde de benzer bir görünüm söz konusuydu. 

Perşembe günü 5,8565 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi, 

Cuma günü ABD’den gelen zayıf ücret artışları ve Tarım Dışı istihdam 

verilerinin de etkisi ile birlikte düşük seviyelerdeki seyrini korudu.   

Bugün yurt içi piyasalarda Kasım Ödemeler Dengesi verileri 

açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise akşam saatlerinde ABD Aralık Ayı 

Aylık Bütçe Dengesi verisi açıklanacak. Bu sabah saatlerinde Asya 

piyasalarında alıcılı bir seyir hakimken ABD endeks vadelilerinde de 

olumlu bir resmin ön plana çıktığını görüyoruz. Gelişmekte olan ülke 

para birimlerinde bu sabah pozitif bir seyir hâkimken, TL’nin dolar 

karşısında en fazla değer kazanan para birimleri arasında yer aldığını 

görmekteyiz. Türkiye 5y CDS primlerinde ise 272bps’e gerileme 

kaydedildiği görülüyor (2018 ortasından bu yana görülen en düşük 

seviye). Bu gelişmeler ışığında BİST-100 endeksinin güne alıcılı bir 

başlangıç yapmasını bekliyoruz.  

Endeksteki görünümü teknik açıdan incelediğimizde ise, 121.500’de TL 

bazlı tarihi zirvemiz ve 20,370 cent ise dolar bazlı direncimiz olarak 

takip ediyoruz. 20.370 cent 119.500 seviyesine denk geliyor. Yani dolar 

bazında zirve seviyemiz kırılırsa 121.500’de bulunan direnç seviyesi 

aşılması da zor olmayacaktır. Geçen hafta peş peşe 3 işlem hacmi 

rekoru ile kapatmış olmamız ile birlikte bu dirençlerin kırılmasını 

bekleyebiliriz. Uzun vadede 20.370 cent kırmamız durumunda 24.330 

seviyesine uzun vadede hedeflenebilir. Buda endeksin 142.800 

seviyesine denk geliyor. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

13 – 17 Ocak haftasına ilişkin ekonomik veri takvimini linkte 

bulabilirsiniz. 

▪ Milli Savunma Bakanlığı Libya ve İdlib'deki ateşkesin yakından 

takip edildiğini belirtti. 

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

▪ TCMB Ocak ayı Beklenti Anketi yayınlandı.  

▪ Ekim dönemi düzeltilmiş işsizlik oranı %13,6’ya geriledi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anadolu Efes – Şirket 4Ç19 bira satış hacimlerini açıkladı. 

▪ Pegasus – 2020 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪ Türk Havayolları – Aralık ayı trafik verilerini açıkladı. 

▪ Vakıfbank - İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber 

kapsamında özellikli çalışanlara pay verilmesi hk. 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

13 Ocak     Kasım Ödemeler Dengesi İstatistikleri

14 Ocak     Kasım Sanayi Üretimi verileri

                  Hazine ihaleleri (15 ay, 7 yıl)

15 Ocak     Aralık Konut Satışları

                  Aralık Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri

16 Ocak     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (3 - 10 Ocak)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (3 - 10 Ocak)

                  PPK Toplantı Kararı

17 Ocak     Kasım Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

                  Kasım Konut Fiyat Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 118.664 %0,6 %4,4

BIST-30 144.456 %0,6 %4,7

Banka 171.271 %1,6 %9,0

Sanayi 142.332 %0,2 %2,9

Hizmet 89.343 %0,2 %2,9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 13,50 13,50 15,50

AOFM 11,74 11,65 13,94

2 yıllık bono faizi 11,21 11,56 12,34

10 yıllık bono faizi 11,47 11,86 15,70

Kur

USD/TL 5,87 -%1,5 %1,3

EUR/TL 6,52 -%1,9 %1,5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,19 -%1,7 %1,4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 197 182 173

Ortalama işlem hacmi * 3,38 2,79 2,29

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6,4x 6,6x 5,6x

PD/DD 0,93x 0,95x 0,84x

PD/DD (Banka) 0,52x 0,60x 0,53x

FD/Satışlar 0,99x 0,93x 0,86x

FD/FAVÖK 5,7x 5,1x 4,6x

Kar büyümesi %13,6 %25,1 %17,6

Özsermaye karlılığı %14,6 %15,1 %15,4

Temettü verimi %4,6 %4,1 %5,4

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_13_-_17_Ocak.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

13 – 17 Ocak haftasına ilişkin ekonomik veri takvimini linkte 

bulabilirsiniz.  

Milli Savunma Bakanlığı Libya ve İdlib'deki ateşkesin yakından 

takip edildiğini belirtti 

Milli Savunma Bakanlığı, Libya ve İdlib'de ateşkesin ilanından itibaren tarafların 

ateşkese uyma gayreti içerisinde olduklarını, münferit bir iki olay dışında durumun 

sakin olduğunun gözlendiğini bildirdi. İstanbul'da 8 Ocak'ta icra edilen Türkiye ve 

Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan 

edilmesi kararı alınmış ve taraflara ateşkes çağrısı yapılmıştı.  

Saat 10:00’da Kasım Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak 

Kasım ayında cari işlemler dengesinin aylık 340 milyon dolar açık vermesini 

bekliyoruz. Piyasa medyan tahminin de bu yönde olduğu görülüyor. Beklentilerimiz 

doğrultusunda bir gerçekleşme durumunda 12 aylık cari işlemler fazlasının 4,3 milyar 

dolar’dan 2,9 milyar dolar’a gerilediği görülecek. Yılsonunda ise yıllık cari işlemler 

fazlasının kurum tahminimiz olan 2 milyar dolar’ın da bir miktar altına 

gerileyebileceğini düşünüyoruz. 2020 yılının Şubat ayında ise yıllık fazlanın tekrar 

açığı döneceğini tahmin ediyoruz. 2020 yılsonu cari işlemler açığı tahminimizi ise 12 

milyar dolar (GSYİH’nin %1,5’u) olarak koruyoruz. 

TCMB Ocak ayı Beklenti Anketi sonuçlarıyla ilgili öne çıkanlar 

2020 yılının ilk Beklenti Anketine göre katılımcılar yılsonu TÜFE artışını %10 olarak 

tahmin ediyor. Kurum tahminimiz %9,7. İyileşmenin orta ve uzun vadeli bekleyişlerde 

devam ettiği görülüyor. 12 ve 24 aylık enflasyon tahminlere baktığımızda sırasıyla 

%10,07 ve %8,94 seviyelerinden %9,54 ve %8,51’e gerilediği takip ediliyor. 

• Yine anket sonuçlarına göre, bu hafta (16 Ocak) gerçekleştirilecek Para 

Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 50 baz puan faiz indirimi bekleniyor.  Bu 

haftaki PPK toplantısında politika faizi değişikliği beklemediğimiz yönünde 

tahminimizi koruyoruz.  

Ekim dönemi düzeltilmiş işsizlik oranı %13,6’ya geriledi 

Ekim dönemi (Eylül-Ekim-Kasım) istihdam verileri açıklandı. Verilere göre işsizlik oranı 

%13,4 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde işsizlik oranı %11,6 olmuştu. 

Mevsimsel etkilerden arındırdığımızda işsizlik oranının %13,9 seviyesinden %13,6’ya 

gerileme kaydettiği görüldü. Aynı oranda bir gerileme tarım-dışı işsizlik oranında da 

%16,2 seviyesinden %15,9’a doğru gerçekleşti. 2009 yılında işsizlik oranı %13,9’a, 

tarım dışı işsizlik oranı %16,9’a kadar yükselmişti. İşgücüne katılım oranına 

bakıldığında, mevsimsel etkilerden arındırdığımızda, bir önceki döneme göre aynı 

kalarak %52,9 olarak gerçekleştiği takip edildi.     

• Ekonomide toparlanma trendinin istihdam göstergelerine yansımasının daha 

güçlü hissedilmeye başladığını görüyoruz.  Öncü göstergelerdeki trendin de 

bu beklentiyi güçlendirdiği takip ediliyor. Ancak, iyileşmenin devamı 

beklentisine rağmen, büyüme dinamiklerinin daha çok özel tüketim 

harcamaları öncülüğünde ilerlemesi, yatırımların halen zayıf kalması işgücü 

piyasasına ilişkin destekleyici faktörleri azaltıyor. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_13_-_17_Ocak.pdf
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/istihdam_piyasasi_-_Ekim_2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Efes – Şirket 4Ç19 bira satış hacimlerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya 

göre, Türkiye bira toplam satış hacmi 4Ç19’da yıllık bazda %7,1 oranında düşüşle 1,3 mhl 

seviyesinde gerçekleşti. Sonuç olarak, 2019 yılının tamamında, Türkiye bira 

operasyonlarının toplam satış hacmi; ihracat da dahil olmak üzere, şirketin orta tek haneli 

düşüş beklentisi doğrultusunda yıllık bazda %5,2 oranında düşüşle 5,4 mhl seviyesinde 

kaydedildi. Uluslararası Bira Operasyonlarının konsolide satış hacmi, yıllık bazda, %7,2 

büyüyerek 4Ç19’da 7,3 mhl'ye ulaştı. Bu çeyrekteki güçlü büyümeye esas olarak Rusya ve 

Ukrayna katkı sağlarken Gürcistan'ın da büyümeye katkısı pozitif oldu. Buna göre, 2019 

yılının tamamında uluslararası bira operasyonlarının satış hacmi yıllık %8,1 oranında 

artarak 30.8 mhl olarak gerçekleşti. 

Halk GYO - Şirket portföyündeki projelere ait 4Ç19 dönemine ait satış rakamlarını 

açıkladı. Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 576 m² satılabilir alana sahip, 3 

adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 1.660.000 TL tutarla satılmdı. Bizimtepe 

Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50),  toplamda 6.126,24 m² 

satılabilir alana sahip, 40 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 26.127.745 TL tutarla satılmış 

olup, bu satışın 4 adedi ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile 36 adedi ise tapu devri ile 

yapıldığı bildirildi. 

Pegasus – Şirket yönetimi 2020 yılına ait beklentileri açıkladı. Şirket yönetimi 2020 

yılında kapasitede %12-14 artış öngörmekte olup, yurtiçi hatlarda doluluk oranlarının 

2019’a göre yatay kalmasını ve %91,7 olarak gerçekleşmesini ve yurtdışı hatlardaki 

doluluk oranlarının 2019 yılına göre (2019: %83,9) 100-150 baz puan artmasını 

beklenmektedir. Şirket yönetimi yurtiçi hatlardaki yolcu başına birim gelirinin 10-15 TL 

artmasını beklerken yurtdışı hatlardaki yolcu başına birim gelirinin yatay-hafif düşüş 

kaydetmesini beklemektedir. Toplam CASK’ın, yıllık bazda ve Euro cent olarak, yatay 

kalmasını ve yakıt hariç CASK’ın ise, yıllık bazda ve Euro cent olarak, %1 gerilemesini 

beklemektedir. Şirket yönetiminin 2020 FAVÖK marjı beklentisi %32-32,5 aralığında olup, 

net kar beklentisi 210-250 milyon Euro seviyesindedir. Bloomberg’de bulunan piyasa 

beklentilerini baz aldığımızda, yönetimin belirtmiş olduğu FAVÖK marjı bandının piyasa 

FAVÖK marjı beklentisi olan %30,2’den daha yüksek olduğunu ve net kar beklenti 

aralığının da piyasa net kar beklentisi olan 1,308 milyon TL (192 milyon EUR) daha yüksek 

olduğunu görüyoruz. 

Türk Havayolları – Aralık ayında toplam yolcu sayısı %1 azalış ile 5.48 milyon olurken, iç 

hatlar yolcu sayısı %12 azalış ile 2,1 milyon, dış hatlar yolcu sayısı ise %8 büyüme ile 3,39 

milyon olarak gerçekleşti. Konsolide doluluk oranı 53 baz puan iyileşme ile %80,7 olarak 

gerçekleşti. Doluluk oranı, iç hatlarda 7 baz puan azalarak %83,7 olurken, dış hatlarda ise 

68 baz puan artarak ile %80,3 oldu.  

4Ç19’da Türk Havayolları’nın toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, %2 artışla 17,8 milyon 

olarak kaydedildi. Toplam doluluk oranı 4Ç18 seviyesi olan %81,7’den 43 baz puan artış 

kaydederek %82,1 olarak gerçekleşti. Yurtiçi hatlarda doluluk oranı 85 baz puan arttı ve 

%85,2 olarak gerçekleşti. Yurtdışı hatlarda ise doluluk oranı, yıllık bazda, 43 baz puan 

iyileşti ve %81,8 olarak kaydedildi.  

2019 yılında ise, toplam yolcu sayısı yıllık bazda %1 azalış kaydetti ve 74,3 milyon olarak 

gerçekleşti. Ortalama doluluk oranı ise 31 baz puan azalarak %81,6 olarak kaydedildi. 
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2019 yılında yolcu sayısı büyümesi THY’nin beklentisinin hafif altında gerçekleşmiş olup, 

doluluk oranları ise şirket beklentisi olan %81-82 aralığına uyumlu olarak gerçekleşmiştir.  

Vakıfbank - Banka yönetim kurulunun 10 Ocak 2020 tarihli kararıyla, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme kurulu tarafından yayınlanan "Bankalarda İyi Ücretlendirme 

Uygulamalarına İlişkin Rehber" kapsamında özellikli çalışanlara yapılacak değişken 

ödemelere ilişkin olarak azami 500.000 TL tutarında Bankanın D Grubu hisse senedi geri 

alımının yapılmasına karar verildiği bildirildi. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

ABD’den Cuma günü gelen verilere göre Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi 

145,000 olarak gerçekleşti ve 160,000 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Bunun yanı 

sıra, ABD’de ücret artışları verisi de zayıf bir performansı işaret ederek dolar endeksi 

zerinde sert satış baskıları oluşmasına neden oldu. Yıllık ücret artışları verisi %3,1’den 

%2,9’a gerilerken, Temmuz 2018’den bu yana en düşük yıllık büyümeyi işaret etti. Zayıf 

istihdam ve ücret artışları verileri sonrasında dolar endeksi 97,54 seviyesinden 97,29 

seviyesine gerilerken, USDTRY paritesi ise 5,88 seviyesinden 5,85785’e geri çekildi.  

Perşembe günü 5,92 seviyesinden 5,85’e doğru geri çekilmesinin ardından Cuma günü 

5,8575 – 5,8975 seviyeleri arasında dalgalanarak konsolide bir hareket sergileyen 

USDTRY paritesi, bu sabah saatlerinde5,8725 seviyesinden işlem görüyor. Bu sabah 

saatlerinde dolar endeksinin 97,35 seviyesinden işlem gördüğünü ve görece zayıf seyrini 

devam ettirdiğini görmekteyiz. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah pozitif 

bir seyir hâkimken, TL’nin dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimleri arasında 

yer aldığını görmekteyiz. Türkiye 5y CDS primlerinde ise 272bps’e gerileme kaydedildiği 

görülüyor (2018 ortasından bu yana görülen en düşük seviye). Bu noktada, kısa vadeli 

gösterge ve fiyat formasyonlarının verdikleri sinyaller çerçevesinde, son dönemde 

yaşanan sert yükselişler sonrasında kurdaki mevcut aşağı yönlü düzelme eğilimin bir süre 

daha etkili olmasını beklemekteyiz. Kurun geri çekilme hareketini, kısa vadede 5,85 

seviyesine doğru sürdürebileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Kasım Ödemeler Dengesi verileri açıklanacak. Yurt dışı 

piyasalarda ise akşam saatlerinde ABD Aralık Ayı Aylık Bütçe Dengesi verisi açıklanacak. 

USD/TL  
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EUR/USD 

ABD’den Cuma günü gelen verilere göre Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi 

145,000 olarak gerçekleşti ve 160,000 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Bunun yanı 

sıra, ABD’de ücret artışları verisi de zayıf bir performansı işaret ederek dolar endeksi 

zerinde sert satış baskıları oluşmasına neden oldu. Yıllık ücret artışları verisi %3,1’den 

%2,9’a gerilerken, Temmuz 2018’den bu yana en düşük yıllık büyümeyi işaret etti. Gerek 

geçtiğimiz hafta içerisinde Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelen zayıf veriler gerekse de 

dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ile birlikte 200 günlük hareketli ortalamasını (HO) ve 

kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran EURUSD paritesi, Cuma günü ABD verileri 

öncesinde 1,1085 seviyesine kadar gerilmiş durumdaydı. Ancak ABD’den gelen verilerin 

arından yönünü yukarı çeviren parite, 1,1130 seviyesi üzerine kadar yükseldi. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1131 seviyesinden işlem görüyor. Teknik açıdan 

bakıldığında, paritenin 200 günlük HO ve yükseliş kanalını aşağı yönlü kırması sonrasında 

düşüş eğilimini sürdürmesi beklenir. Bu çerçevede, geçtiğimiz haftaki analizlerimizde de 

belirttiğimiz üzere, EURUSD paritesindeki gerilemenin kısa vadede 1,10 seviyesine doğru 

sürmesini beklemekteyiz. Kısa vadede EURUSD paritesinde Cuma günü oluşan ve bu 

sabah saatlerinde de etkisini sürdürmekte olan yukarı yönlü eğilimin 1,1150 seviyesi 

üzerine ulaşmasını beklemiyoruz. Aksine, 1,1140 – 1,1150 bandının önümüzdeki döneme 

ilişkin satış fırsatları verebileceği görüşündeyiz  

Bugün ABD Aralık Ayı Aylık Bütçe Dengesi verisi dışında takip edilecek önemli bir veri 

akışı bulunmuyor. 
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XAUUSD 

Cuma açıklanan ABD Aralık ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi 145,000 olarak 

gerçekleşerek 160,000 olan piyasa beklentisinin altında kalırken, ABD’de ücret artışları 

verisi de zayıf bir performansı işaret ederek dolar endeksi zerinde sert satış baskıları 

oluşmasına neden oldu. Yıllık ücret artışları verisi %3,1’den %2,9’a gerilerken, Temmuz 

2018’den bu yana en düşük yıllık büyümeyi işaret etti. Cuma günü dolar üzerinde oluşan 

negatif hareketlin temelinde yatan sebebin daha çok ücret artışlarında yaşanan sert 

düşüş olduğunu ifade edebiliriz. Zayıf ABD verileri sonrasında dolar endeksinde oluşan 

sert geri çekilmenin etkisi ile birlikte ons altın, ABD – İran arasındaki gerilimin etkisinin 

azalması sonrasında yaşana kayıpların ufak bir kısmını telafi ederek 1546’lı seviyelerden 

1560 seviyesi üzerine çıktı. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1555,50 seviyesinden işlem görmekte. Piyasalarda 

bir süredir etkili olan alıcılı görünüm ve artan güven liman talebi geçtiğimiz hafta Salı 

gününden bu yana etkisini azaltmaya başlamış olsa da, piyasalarda varlığını koruyan 

belirsizliklerin ve risklerin ons altına yönelik orta – uzun vadeli talebi desteklemeye 

devam etmesini beklemekteyiz.  Dolayısı ile altındaki olası geri çekilmelerin önümüzdeki 

döneme ilişkin alım fırsatı vermesi söz konusu olabilir. Ons altının bugün içerisinde 1540 

seviyesi üzerinde tutunmasını ve gün içerisinde 1540 – 1565 seviyeleri arasında hareket 

etmesini beklemekteyiz. Önümüzdeki dönemde ise, teknik göstergelerin verdikleri 

sinyaller ve piyasalardaki belirsizliklerin güvenli liman talebini güçlü tutması ile birlikte 

yeniden 1570 seviyesi üzerinin hedef haline gelebileceği görüşündeyiz.  

Bugün ABD Aralık Ayı Aylık Bütçe Dengesi verisi 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 3.265 -%0,3 %0,9 %3,0 %8,3 %1,1

DAX 13.483 -%0,1 %2,0 %1,5 %9,4 %1,8

FTSE 7.588 -%0,1 -%0,5 %3,2 %1,1 %0,6

Nikkei 23.851 %0,5 %0,8 -%0,7 %10,0 %0,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 118.664 %0,6 %4,4 %7,4 %22,2 %3,7

Çin 3.092 %0,1 %0,3 %4,3 %5,6 %1,4

Hindistan 41.600 %0,5 %2,7 %1,9 %7,9 %1,3

Endonezya 6.275 %0,0 %0,3 %1,3 -%1,5 -%0,4

Rusya 3.124 %0,2 %2,6 %4,3 %12,5 %2,6

Brezilya 115.503 -%0,4 -%1,9 %2,6 %11,2 -%0,1

Meksika 44.660 %0,2 %0,1 %0,9 %4,7 %2,6

Güney Afrika 57.485 %0,6 -%0,6 %1,3 %0,4 %0,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %0,2 -%10,4 -%19,9 -%3,6 -%50,6

EM VIX 15 -%2,2 -%18,0 -%12,8 -%9,8 -%39,7

MOVE 53 -%7,5 -%11,3 -%20,5 -%14,5 -%19,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8808 %0,1 -%1,5 %1,3 %3,6 %11,2

Brezilya 4,0981 %0,2 %1,0 -%1,1 %9,2 %5,8

Güney Afrika 14,3661 %1,1 %0,4 -%2,9 %2,7 %0,1

Çin 6,9193 -%0,2 -%0,7 -%1,6 %0,7 a.d.

Hindistan 70,9388 -%0,4 -%1,2 %0,0 %3,5 %1,7

Endonezya 13772 -%0,6 -%1,1 -%1,8 -%2,6 -%4,3

CDS *

Türkiye 272,3 -1,0 -13,1 -34,2 -124,7 -89,3

Brezilya 98,7 1,5 0,3 -16,2 -34,0 -108,8

Güney Afrika 164,9 4,1 0,0 -24,7 0,3 -58,1

Endonezya 62,5 -0,4 -1,6 -9,8 -25,3 -75,0

Rusya 59,7 1,5 1,4 -2,7 -49,5 -93,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,5 -0,4 -0,9 -1,0 -5,7 -5,0

Brezilya %6,8 0,0 0,0 0,0 -0,4 a.d.

Hindistan %6,6 0,1 0,1 -0,1 0,0 -0,8

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,0 -0,02 -0,12 -0,35 -1,35 -1,13

Brezilya %3,6 -0,05 -0,09 -0,20 -0,94 -1,55

Güney Afrika %3,7 a.d. a.d. -0,34 -0,44 -1,39

Endonezya %2,9 0,00 0,03 0,00 -0,46 -1,62

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64,98 -%0,6 -%5,3 %1,0 -%3,0 %20,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 59,04 -%0,9 -%6,4 -%0,3 -%2,3 %30,0

Altın - USD / oz 1560,1 %0,4 %0,5 %6,7 %10,4 %21,8

Gümüş - USD / t oz. 18,105 %0,9 -%0,3 %9,1 %19,5 %16,5

Commodity Bureau Index 407,36 -%0,1 %1,6 %3,6 %0,9 -%0,4

* 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 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

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

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33
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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. 

 

 

 

 

 


