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Piyasa Yorumu 

Dün satıcılı seyreden BİST-100 endeksi günü %1 değer kaybı ile 

103.781 seviyesinden kapattı. Bankacılık sektörü günü negatif 

ayrışarak kapattı. 

Bugüne baktığımızda, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik haber akışının 

gündemde yer tutmasını ve bu bağlamda ABD tarafından gelen 

haber akışının yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini 

düşünüyoruz. Veri takvimine baktığımızda ise, yurt içi piyasalarda 

Temmuz dönemi işgücü istatistikleri, Ekim Merkezi Yönetim Bütçe 

verileri ve TCMB Kasım Beklenti Anketi sonuçları açıklanacak. Yurt 

dışında ise Euro Bölgesi Ekim Ayı TÜFE verileri ile ABD Ekim Ayı 

Perakende Satışlar verileri ve ABD Ekim Ayı Aylık Sanayi Üretimi 

takip edilecek. ABD’de perakende satışların, Eylül ayındaki 

beklenmedik zayıflama sonrasında Ekim ayında kısmen 

toparlanması bekleniyor. 

Teknik olarak bakıldığında, 103.000-104.000 aralığında güç 

topladıktan sonra 105.000/106.000 aralığına denemeyi 

gerçekleştirdik ve bu aralıktan gelen satışlar ile yeniden 103.000-

104.000 aralığına geriledik. 102.750 altında kapanışlar bir kere daha 

ana dirençten dönüşü gösterecektir. O yüzden 102.750 altında 

kapanışlar kısa vadeli pozisyonlar için stop noktası olabilir. Ana 

dirençten 10,5 milyar TL bir hacimle dönmemiş olmamız olumsuz 

oldu. Hafta boyunca güçlenme sonunda böyle bir satış piyasayı 

zayıflattı. Bugün yeniden 104.000-105.000 aralığına dünkü 

kayıpların kapanmasına çalışılmasını bekliyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Ağustos dönemi istihdam verileri açıklanacak. 

▪ Ekim Merkezi Yönetim Bütçe verileri açıklanacak. 

▪ TCMB Kasım Beklenti Anketi sonuçları açıklanacak. 

▪ Eylül düzeltilmemiş sanayi üretimi yıllık %4,2 artış kaydetti. 

▪ 1-8 Kasım haftasında standart portföy kanallarında net yabancı 

çıkışlarının devam ettiği ve yerleşiklerin döviz mevduatında 

önemli bir değişiklik olmadığı görüldü.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aselsan - Pakistan Milgem Projesi sözleşmesi hk. 

▪ Halkbank – 3Ç19 sonuçlarını açıkladı. 

▪ BDDK 8 Kasım haftasına ait bankacılık sektörü verilerini 

açıkladı – Trend Büyümesi 8 Kasım haftasında %10,5 olarak 

gerçekleşti. 

 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

15 Kasım   Temmuz dönemi işgünü istatistikleri

                   Ekim Merkezi Yönetm Bütçe verileri

                   TCMB Kasım Beklenti Anketi sonuçları

18 Kasım   Ekim Konut satışları

                  Eylül Konut Fiyat Endeksi 

21 Kasım   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (8 -15 Kasım)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (8 - 15 Kasım)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 103,781 -%1.0 %0.2

BIST-30 128,044 -%1.2 -%0.1

Banka 145,676 -%1.7 %0.7

Sanayi 120,942 -%0.7 %0.2

Hizmet 80,021 -%0.8 -%0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 15.50 15.50 18.00

AOFM 13.84 13.84 16.08

2 yıllık bono faizi 12.15 12.22 15.99

10 yıllık bono faizi 12.51 12.47 15.70

Kur

USD/TL 5.76 %0.4 -%2.6

EUR/TL 6.33 -%0.3 -%2.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.05 %0.0 -%2.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 172 176 149

Ortalama işlem hacmi * 2.09 1.94 1.49

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.4x 7.8x 5.8x

PD/DD 0.93x 0.96x 0.84x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.58x 0.51x

FD/Satışlar 0.99x 1.01x 0.88x

FD/FAVÖK 5.7x 5.8x 4.8x

Kar büyümesi %13.6 -%6.8 %35.1

Özsermaye karlılığı %14.6 %11.8 %14.3

Temettü verimi %4.6 %3.4 %4.7

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

Ağustos dönemi istihdam verileri açıklanacak 
TÜİK saat 10:00’da Ağustos dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) istihdam verilerini açıklayacak. 

Temmuz verilerine göre işsizlik oranı %14,2 olarak gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden 

arındırdığımızda işsizlik oranının %14,3’e yükseldiği takip edildi. Tarım-dışı işsizlik oranının ise 

%16,3 seviyesinden %16,7’e seviyesine yükseldi.  Öncü göstergelere baktığımızda; tüketici 

güven endeksi alt kalemlerinden olan işsiz sayısı beklenti endeksinde ve Kapasite Kullanım 

oranlarındaki zayıf seyrin sürdüğü takip ediliyor. Ekonomide dipten dönüşün devam etmesi 

ancak halen toparlanmanın zayıf olması, istihdam göstergelerine yansımaların gecikmeli 

oluşması dolayısıyla işgücü piyasasındaki zayıflığın bir süre daha devam etmesi beklenebilir.  

Ekim Merkezi Yönetim Bütçe verileri açıklanacak 
Saat 11:00’da Ekim Merkezi Yönetim Bütçe verileri açıklanacak. Eylül ayında merkezi 

yönetim bütçe dengesi 17,7 milyar TL açık verirken, bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 

5,9 milyar TL’lik açık ile karşılaştırıldığında önemli bir kötüleşme kaydetti. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından açıklanan ve merkezi bütçe verileri için gösterge niteliğinde olan Ekim 

ayı nakit bütçe verilerine göre nakit bütçe dengesi,11,9 milyar TL açık verdi. Geçen yılın aynı 

ayındaki 1,5 milyar TL açığa göre önemli bir kötüleşme kaydedildi. Ekim ayındaki açığın 

önemli bir bölümü net iç borçlanma (10,1 milyar TL) ile karşılandı. Ekim ayı ile beraber 12 

aylık nakit bütçe açığı 110,6 milyar TL’den 121 milyar TL’ye yükseldi.  

TCMB Kasım Beklenti Anketi sonuçları açıklanacak 
TCMB bugün 14:30’da Kasım Beklenti Anketi sonuçları açıklanacak. Enflasyon bekleyişlerindeki 

iyileşme Ekim ayı Beklenti Anketinde de devam etmişti. Yılsonu enflasyon tahmini %12,69’a 

gerilerken, iyileşmenin 12 aylık enflasyon bekleyişlerinde de güçlü olduğu ve ortalama tahminin 

%12,21’den %11,18’e gerilediği görülmüştü. 24 aylık enflasyon bekleyişleri de %9,76’ye 

çekilmişti.Ekim ile beraber yıllık enflasyonunun %8,55’e gerilemesinin yanısıra, TCMB Enflasyon 

Raporu’nda 2019 yılsonu enflasyon tahmininin %12’ye çekilmesi sonrasında, gerçekleşmelere 

oldukça duyarlı bekleyişlerde de aşağı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. 

Eylül sanayi üretimi verileri açıklandı 
Eylül ayında düzeltilmemiş sanayi üretimi yıllık %4,2 oranında artış kaydetti.  Takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi üretimindeki yıllık artış ise %3,4 oldu. Ticaret Bakanlığı Ekim 

ayı dış ticaret verileri sanayi üretimi verilerine ilişkin toparlanmanın devamını işaret ediyor.  

Buna göre ara malları ithalatına bakıldığında (enerji ve altın hariç, Euro bazında) Ekim 

ayında %7,1 oranında yıllık artış görülüyor. Ancak Ekim PMI verilerinin yeniden 50 eşik 

değerinin altına gerilemesi, iyileşmenin zayıf bir noktada ilerlediğini gösteriyor.  Ayrıntılı 

rapor için tıklayınız. 

Haftalık yabancı net portföy hareketleri (1-8 Kasım) 
1-8 Kasım haftasında hisse senedi piyasasından 61,2 milyon dolarlık sınırlı net yabancı girişi 

yaşandı. Yılbaşından beri gerçekleşen toplam net giriş ise 113 milyon dolar oldu. Aynı hafta 

içerisinde tahvil piyasasında ise net çıkışların devam ettiği görüldü.  1-8 Kasım haftasında 

repo işlemleri hariç bırakıldığında tahvil piyasasından net 113 milyon dolar yabancı çıkışı 

yaşandı.  Yılbaşından beri net çıkış 3,15 milyar dolar’a yükseldi.  Yabancı yatırımcının toplam 

bono stoku içerisindeki payı ise  %10,8 olarak geçen haftaki seviyesinde sabit kaldı.    

1 – 8 Kasım haftasında yerleşiklerin DTH değişimleri 
1-8 Kasım haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında önemli bir değişiklik olmadığı takip 

ediliyor. (parite etkisinden arındırılmış) Hanehalkı tarafında DTH’larda 0,2 milyar dolar düşüş 

yaşanırken, kurumların DTH’larında aynı oranda artış görülüyor. Geçen senenin Ağustos ayı 

ortasından beri hane halkı DTH’larındaki toplam artış 27,6 milyar dolar civarında.         

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Sanayi_uretimi__Eylul_2019.pdf
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Sanayi_uretimi__Eylul_2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aselsan - Şirket ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. arasında Pakistan 

Milgem Projesi ile ilgili olarak  toplam bedeli 176.900.000 Euro tutarında bir sözleşme 

imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında 

gerçekleştirilecektir. 

BDDK 8 Kasım haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı – Kur etkisinden 

arındırılmış 13 haftalık kredi büyümesi (Trend Büyümesi), 1 – 8 Kasım haftasında da 

toparlanmaya devam ederek %10,5 olarak gerçekleşti. Sektör detayına baktığımızda 

kamu bankalarındaki büyümenin %18,5’ten %19,6’ya yükseldiği, özel bankaların ise 

%3,1’lik bir büyüme kaydettiği görülüyor (kamu bankalarında Haziran ayının başından bu 

yana görülen en yüksek haftalık büyüme). Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık ticari 

krediler ise aynı hafta içerisinde sektör genelinde %3,7 büyüme kaydetti. Kamu 

bankalarında ticari kredi büyümesi %10,2’den %10,6’ya çıkarken, özel bankalarda 

%2,3’lük bir daralma kaydedildi.  Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık tüketici kredileri 

büyümesi ise bankacılık sektörü genelinde %29,8 olurken; kamu bankalarındaki büyüme 

%50, özel bankalardaki büyüme ise %16,6 oldu.  Ekim ayından bu yana düşüşte olan 

mevduat büyümesi ise 1 – 8 Kasım haftasında da gerilemeyi sürdürdü. Bununla birlikte 

sektör genelinde 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış ortalamalarda büyüme %26’dan 

%20,7’ye indi. Sektör detayına baktığımızda; kamu bankalarında büyüme %34,5’ten 

%29,1’e inerken, özel bankalarda ise bir önceki hafta görülen %20,6'lık yükseliş 

sonrasında %15,4’lük bir artış dikkat çekti.    

Halkbank – 3Ç19 sonuçlarını 308 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

çeyreksel bazda %1 azalışı ve yıllık bazda %2 artışı işaret etmekte olup, tahminimiz olan 

326 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 316 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Krediler, 

çeyreksel bazda, %5,5 artış kaydederken swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana 

bankacılık gelirleri %28 artış kaydetti. TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha fazla gelir 

elde edilmesi (3Ç19: 958 milyon TL, 1Ç19: 867 milyon TL) ve çeyreksel bazda 30 baz puan 

artan kredi-mevduat spreadleri düzeltilmiş net faiz geliri destekleyici unsurlar oldu. Öte 

yandan, swap maliyetleri 2Ç19’de 1,133 milyon TL’den 3Ç19’da 1,153 milyon TL’ye 

yükseldi. Net faiz marjı, çeyreksel bazda, 49 baz puan artarken, swap maliyetlerine göre 

düzeltilmiş net faiz marjı ise, çeyreksel bazda, 52 baz puan artarak %1,8 olarak 

gerçekleşti. Ücret ve komisyon büyümesi, yıllık bazda, %49 oldu. (9A19: %48). Takipteki 

krediler oranı, çeyreksel bazda, 60 baz puan artarak %4,6 olarak gerçekleşti. Grup 2’deki 

krediler, çeyreksel bazda %6 azaldı ve toplam kredilerin %7,0’sini oluşturdu. Net risk 

maliyetleri 83 baz puan olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyrek 72 baz puan olarak 

kaydedilmişti. Grup 3’teki krediler için ayrılan karşılık oranı %56,5 olurken, 6A19 itibariyle, 

%63,4 idi. Sermaye yeterliliği rasyosu, çeyreksel bazda 40 baz puan artarak %14,2 olarak 

açıklandı.  
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Teknik Analiz 

USD/TL  

USDTRY paritesi, kısa vadeli hedef bandımız olan 5,70 – 5,80 aralığında işlem görmeye 

devam ediyor. Dolar endeksi dün akşam saatlerinde, ABD – Çin arasındaki ticaret 

görüşmelerine ilişkin belirsizliğin sürmesi ve sert yükselişler sonrasında etkili olan teknik 

düzeltme eğilimi ile birlikte yönünü aşağı çevirerek 98,40 seviyesi üzerinden 98,11 

seviyesine indi. Dolar endeksindeki düşüş ile birlikte USDTRY paritesi de akşam 

saatlerinde 5,7680 seviyesi üzerinden 5,7460 seviyesine geriledi. Kur dün gün boyunca 

5,73 – 5,78 seviyeleri arasında seyretti.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,7585 seviyesinden işlem görüyor. Yaklaşık son iki 

haftanın en sert düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından dolar endeksi, bu sabah 

saatlerinde 98,13 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde, 

dolar endeksindeki zayıflığın etkisi ile birlikte pozitif bir seyrin hâkim olduğunu 

görüyoruz. Ancak TL, gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrışmakta. Öyle ki Türk 

lirası, bu sabah saatlerinde dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi 

konumuna yer alıyor. Teknik göstergelerin verdiği sinyaller çerçevesinde, kurun kısa 

vadede 5,70 – 5,80 seviyeleri arasındaki bant hareketini sürdürmesini beklemekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Temmuz dönemi işgücü istatistikleri, Ekim Merkezi Yönetim 

Bütçe verileri ve TCMB Kasım Beklenti Anketi sonuçları açıklanacak. Yurt dışında ise Euro 

Bölgesi Ekim Ayı TÜFE verileri, ABD Kasım Ayı New York Empire State İmalat Endeksi, 

ABD Ekim Ayı Perakende Satışlar verileri ve ABD Ekim Ayı Aylık Sanayi Üretimi & Kapasite 

Kullanım Oranı açıklanacak. ABD’de perakende satışların, Eylül ayındaki beklenmedik 

zayıflama sonrasında Ekim ayında kısmen toparlanması bekleniyor. 

 

USD/TL  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Kasım 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

EUR/USD 

Dün öğle saatlerinde düşüşünü hızlandırarak 1,0989 seviyesine kadar gerileyen EURUSD 

paritesi, günün ilerleyen saatlerinde Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelen büyüme 

verilerinin beklentilerin üzerinde bir performans sergilemesi ve dolar endeksinin akşam 

saatlerinde sert satış baskılarına maruz kalması ile birlikte düşüşünün bir kısmını telafi 

etti. Bununla birlikte 1,10 seviyesi altından yükselişe geçen EURUSD paritesi, Asya 

seansında da tırmanışını sürdürerek 1,1030 seviyesi üzerinde ulaştı.  

Parite bu sabah saatlerinde 1,1025 seviyesinden işlem görüyor. Bu noktada, dolar 

endeksindeki gerileme nedeniyle paritenin bir süre daha görece güçlü bir seyir izlemesi 

söz konusu olabilir. Ancak EURUSD paritesinde mevcut yükselişin kalıcı olmasını 

beklememekle birlikte, aksine, bu yükseliş eğilimlerinin satış fırsatı verebileceği 

görüşündeyiz. Teknik gösterge ve formasyonlar, paritede aşağı yönlü eğilimin daha ön 

planda olduğunun sinyalini veriyor. ECB’nin güvercin tavrını koruması ve yeni Başkanı 

Christine Lagarde’ın gelişi ile birlikte 2020’de farklı bir koordinasyonla maliye 

politikasının çok daha ön planda olması bekleniyor. Bu da, euro üzerindeki aşağı yönlü 

eğilimin orta vadede etkisini koruyabileceği anlamını taşımakta. Dolaysı ile hem teknik 

hem de temel dinamikler paritedeki gerilemenin devam edebileceğinin işaretini veriyor. 

Bu doğrultuda, teknik görünüm çerçevesinde, EURUSD paritesinin kısa vadede yeniden 

1,10 seviyesi altına gerilemesini ve ardından 1,0950 – 1,0975 bandını hedef alacak şekilde 

düşüş hareketini sürdürmesini beklemekteyiz.  

Bugün Euro Bölgesi Ekim Ayı TÜFE verileri, ABD Kasım Ayı New York Empire State İmalat 

Endeksi, ABD Ekim Ayı Perakende Satışlar verileri ve ABD Ekim Ayı Aylık Sanayi Üretimi & 

Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak. ABD’de perakende satışların, Eylül ayındaki 

beklenmedik zayıflama sonrasında Ekim ayında kısmen toparlanması bekleniyor. 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarının Fibonacci %38,2’lik düzeltme seviyesine denk 

gelen 1450 seviyesi altında bir hareket sergilemesini beklemediğimizi belirtmiş, fiyatların 

1450 seviyesi üzerinde tutunmasını ve kısa vadede 1470 seviyesi üzerini hedef alacak 

şekilde yükselişini hızlandırmasını beklediğimizi ifade etmiştik. Öngördüğümüz üzere 

dün 1450 seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden ve yükselişini sürdüren ons altın, 

1474,65 seviyesine kadar yükseldi.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1466,47 seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 

yaşadığı geri çekilme ile birlikte Mayıs – Ağustos dönemi yükselişinin %38,2’lik kısmını 

geri veren altın, hafta başındaki analizlerimizde öngördüğümüz üzere Fibonacci %38,2’lik 

düzeltme seviyesi üzerinde tutunarak yönünü yeniden yukarı çevirdi (aşağıdaki grafik 

üzerinden görülebilir). Bu noktada söz konusu seviyenin önemli bir destek hâkline 

geldiğini belirtmemizde fayda var. Dolayısı ile teknik açıdan bakıldığında altının 1450s 

eviyesi üzerindeki hareketini koruması beklenebilir. Altın fiyatlarının bire süre 1450 – 

1490 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz.  

Bugün Euro Bölgesi Ekim Ayı TÜFE verileri, ABD Kasım Ayı New York Empire State İmalat 

Endeksi, ABD Ekim Ayı Perakende Satışlar verileri ve ABD Ekim Ayı Aylık Sanayi Üretimi & 

Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak. ABD’de perakende satışların, Eylül ayındaki 

beklenmedik zayıflama sonrasında Ekim ayında kısmen toparlanması bekleniyor. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3,097 %0.1 %0.4 %3.4 %8.6 %23.5

DAX 13,180 -%0.4 -%0.8 %4.4 %8.9 %24.8

FTSE 7,293 -%0.8 -%1.5 %1.1 -%0.1 %8.4

Nikkei 23,142 %0.7 -%0.4 %5.0 %10.0 %16.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103,781 -%1.0 %0.2 %8.9 %18.8 %13.7

Çin 2,910 %0.0 -%1.8 -%2.7 -%0.9 %16.7

Hindistan 40,286 %0.6 -%0.3 %5.2 %9.2 %12.3

Endonezya 6,099 %0.5 -%0.8 -%0.4 %2.5 -%1.0

Rusya 2,922 -%0.4 -%2.9 %7.6 %14.4 %23.3

Brezilya 106,557 %0.5 -%2.8 %2.0 %16.3 %21.2

Meksika 43,189 %0.2 -%2.1 -%0.1 -%0.3 %3.7

Güney Afrika 56,236 -%0.2 -%2.2 %1.2 %0.3 %6.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %0.4 %2.5 -%10.4 -%27.7 -%48.7

EM VIX 18 -%3.4 %6.2 %8.3 -%23.2 -%25.8

MOVE 66 -%5.3 %7.1 -%17.2 %14.2 -%0.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.748 %0.1 -%0.1 -%3.0 -%4.7 %8.7

Brezilya 4.1892 %0.3 %2.2 %1.5 %5.4 %8.1

Güney Afrika 14.8254 -%0.6 %0.6 %0.1 %4.1 %3.3

Çin 7.0208 %0.0 %0.6 -%0.7 %2.1 a.d.

Hindistan 71.9688 -%0.2 %1.4 %1.0 %2.1 %3.1

Endonezya 14089 %0.1 %0.7 -%0.4 -%2.4 -%2.1

CDS *

Türkiye 312.4 -3.4 -1.2 -100.7 -175.4 -49.2

Brezilya 123.0 1.8 6.8 -10.4 -52.5 -84.5

Güney Afrika 182.6 -0.6 4.7 -10.1 -6.8 -40.4

Endonezya 73.7 0.6 1.2 -14.6 -33.8 -63.7

Rusya 71.0 -2.3 0.4 -16.2 -58.6 -82.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.5 0.0 -0.2 -3.2 -7.0 -3.9

Brezilya %6.7 0.0 0.1 0.0 -2.1 a.d.

Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.8

Endonezya %7.1 0.0 0.1 -0.2 -1.0 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.3 -0.09 -0.15 a.d. -1.91 -0.83

Brezilya %3.9 -0.02 -0.04 a.d. -1.27 -1.29

Güney Afrika %4.0 -0.05 0.01 0.02 -0.76 -1.10

Endonezya %3.0 -0.01 0.01 a.d. -0.98 -1.56

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62.28 -%0.1 %0.0 %4.9 -%12.6 %15.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 56.77 -%0.6 -%0.7 %5.9 -%8.1 %25.0

Altın - USD / oz 1473.4 %0.7 %0.5 -%1.2 %13.7 %15.0

Gümüş - USD / t oz. 17.028 %0.7 %0.1 -%3.9 %15.4 %9.6

Commodity Bureau Index 390.47 -%0.4 %0.4 -%0.2 -%4.4 -%4.6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer
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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. 

 

 

 

 

 


