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Piyasa Yorumu   

BİST-100 endeksi dünü %0,3’lük düşüşle 1.392 puandan tamamladı. 

Dün sabah saatlerinde 93,43 seviyesini test etmesinin ardından 

yönünü aşağı çeviren dolar endeksi, akşam saatlerinde doğru 92,89 

seviyesine kadar indi. Gün içerisinde satıcılı bir seyir izleyen dolar 

endeksi günü 93,23 seviyesinden yatay bir seyirle tamamladı. ABD 10 

yıllık tahvil getirisi ise dün %1,70 – %1,7530 bandında seyretti. Dün 

GOÜ para birimlerinde alıcılı bir seyir hakimken, Türk lirası %1’in 

üzerinde kazançla dolar karşısında en iyi performans gösteren üçüncü 

GOÜ para birimi oldu. 8,2247 seviyesine kadar gerileyen USDTRY 

paritesi ise günü 8,2489 seviyesinden düşüşle tamamladı. Türkiye 5 

yıllık CDS primi 474,52 puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %18,86’ya 

indi. Küresel hisse senedi piyasalarında bu sabahki görünüme 

baktığımızda Asya borsalarında alıcılı bir seyrin hâkim olduğunu, ABD 

endeks vadelilerinde ise karışık bir resmin ön plana çıktığını 

görmekteyiz.   

Bugün yurt içi piyasalarda İSO/Markit Mart PMI verileri, İTO Mart 

enflasyon verileri ve 19 – 26 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise 

Avrupa ve ABD’den gelecek olan Mart ayı Nihai İmalat PMI verileri, 

Almanya Şubat Ayı Perakende Satışlar, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ve ABD Mart Ayı ISM İmalat Endeksi verileri takip edilecek.  

Teknik görünüme baktığımızda, dün dalgalı seyir izleyen BIST-100 

endeksi günü 1.392’den tamamladı. Saatlik göstergeler aşırı alım 

bölgesinden aşağı yönlü hareket etmekte olup günlük bazlı 

göstergeler ise aşırı satım bölgesinde yatay hareketlerine devam 

etmektedir. Bugün yükseliş hareketlerinde takip edilecek ilk direnç 

seviyesi 1.407’de olup bu seviyenin geçilmesiyle birlikte 1.425 

seviyesi hedeflenecektir. Olası satışlarda takip edilecek destek 

seviyeleri ise 1.380 ve 1.365’te bulunmaktadır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TL mevduatta stopaj indirimi uzatıldı. 

▪ Hazine, Nisan'da öngörülen 10 yıllık borçlanmayı takvimden çıkardı. 

▪ Saat 10:00’da İSO/Markit Mart PMI verileri açıklanacak. 

▪ Saat 12:00’da İTO Mart enflasyon verileri açıklanacak. 

▪ Saat 14:30’da 19 – 26 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

▪ Ekonomik Güven Endeksi Mart’ta 98,9’a yükseldi. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ ARCLK – Hitachi Global Life hisse alım sözleşmesi tamamlanma 

tarihi uzatımı 

▪ ESEN – Güneş Enerji Santrali Alınması Hk. güncelleme 

▪ ORGE - İbn Haldun Üniversitesi Projesi elektrik işleri projesi hk. 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

1 Nisan   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (19-26 Mart)

                Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (19-26 Mart)

                İSO/Markit Mart PMI verileri

                İTO Mart enflasyon verileri 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1,392 -%0.3 -%1.6

BIST-30 1,431 -%0.1 -%1.2

Banka 1,076 -%0.6 -%4.7

Sanayi 2,595 %0.4 -%0.1

Hizmet 1,166 -%0.2 %0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 20.50 20.50 18.50

AOFM 19.00 18.32 17.00

2 yıllık bono faizi 19.15 9.79 9.29

10 yıllık bono faizi 18.86 18.14 13.39

Kur

USD/TL 8.33 %4.5 %13.0

EUR/TL 9.77 %3.6 %9.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9.05 %4.1 %11.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 169 179 196

Ortalama işlem hacmi * 3.55 4.37 4.53

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8.9x 6.8x 5.1x

PD/DD 1.00x 0.90x 0.78x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.33x 0.29x

FD/Satışlar 0.87x 0.94x 0.80x

FD/FAVÖK 5.9x 5.6x 4.7x

Kar büyümesi -%9.0 %61.0 %31.7

Özsermaye karlılığı %12.0 %13.3 %14.7

Temettü verimi %3.3 %4.4 %5.1

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  

TL mevduatta stopaj indirimi uzatıldı 

Türkiye’de artan dolarizasyona karşı Eylül 2020’de uygulamaya konulan ve daha sonra 

31 Mart’a kadar uzatılan lira mevduatlara stopaj indirimi bu kez 31 Mayıs’a kadar 

uzatıldı. Eylül ayında alınan kararla vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay 

dahil) vadeli hesaplarda stopaj %15’ten %5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %12’den %3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10’dan %0’a 

düşürülmüştü. 

Hazine, Nisan'da öngörülen 10 yıllık borçlanmayı takvimden çıkardı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan-Haziran ayına ilişkin borçlanma programını 

yayımladı. Bir önceki takvimde 14 Nisan'da yapılması öngörülen 10 yıl vadeli 

borçlanmanın son açıklanan programda yer almadığı görüldü. Bakanlığın açıkladığı iç 

borçlanma stratejisine göre, Nisan ayında daha önce 43 milyar lira öngörülen iç 

borçlanma hedefi 33 milyar liraya düşürüldü 

Saat 10:00’da İSO/Markit Mart PMI verileri açıklanacak 

İSO/Markit PMI Şubat ayında 54,4 seviyesinden 51,7’ye geriledi. Şubat ayı verileri ile 

beraber 3 aylık HO verileri nezdinde trend PMI 52,2 seviyesinden 52,3’e yükseldi. 

Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Mart ayında 109,3 seviyesinden 

110,8’e yükselerek güçlü trendini devam ettirirken, arındırılmış RKGE’nin de aynı 

oranda b,ir iyileşme ile 110,2 olduğu takip edildi. Böylece ilk çeyrek ortalaması 109,3 

olarak gerçekleşirken, 2020 yılı son çeyreğine (109,2) yakın bir seviyede olduğu izlendi. 

Söz konusu, iyileşme trendinin PMI’lar tarafından da resmedilip resmedilmeyeceği 

yakından izlenecek. 

Saat 12:00’da İTO Mart enflasyon verileri açıklanacak 

5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak olan TÜİK enflasyon verileri öncesinde İstanbul’da 

özellikle işlememiş gıda fiyatlarında nasıl bir değişim olduğunu yakından takip 

edeceğiz. Mart TÜFE aylık artışını %1 bekliyoruz. Piyasa medyan tahmininin de %1,04 

artış ile yakın olduğu takip ediliyor. Tahminimiz yolunda bir gerçekleşme olması 

durumunda yıllık enflasyon %15,61 seviyesinden %16,10’a yükselecek. 

Saat 14:30’da 19 – 26 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

12 – 19 Mart haftasında hisse senedi piyasasında 60,4 milyon dolar, tahvil piyasasında 

ise 470,5 milyon dolar kadar bir yabancı girişi görüldü. Yılbaşından bu yana 

bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 845,5 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı 

olduğu, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 1,7 milyar dolarlık bir 

yabancı girişi yaşandığı görülüyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi ve tahvil 

piyasalarında sırasıyla 3,3 milyar dolar ve 613 milyon dolar kadar bir yabancı çıkışı 

olduğu gözlemleniyor.  

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 12 – 19 Mart 

Şubat haftasında %5,9 seviyesinden %6,1 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz yılın 

aynı döneminde ise söz konusu oran %7 idi. 

Mart ayının üçüncü haftasında yerleşiklerin DTH’larında 1,8 milyar dolar artış görüldü. 

(altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) 12 – 19 Mart haftasında kurumlar 

DTH’ları 1,54 milyar dolar yükselirken, hane halkı DTH’larında ise 0,26 milyar dolarlık 

sınırlı bir artış kaydedildi.  
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• Kıymetli maden mevduat hesaplarında ise sınırlı bir düşüş (0,16 milyar dolar) 

yaşandığını görüyoruz. Düşüşün hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki 

gerilemeden kaynaklandığı takip ediliyor. 

Ekonomik Güven Endeksi Mart’ta 98,9’a yükseldi  

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 95,8 seviyesinden 98,9’a yükseldi. Ekonomik 

güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende 

ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.  

• Tüketici güven endeksi Mart ayında aylık bazda %2,5 oranında artarak 86,7 

değerine yükselirken, reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre %1,4 

yükselerek 110,2 değerini aldı.  

• Hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında %5,1’lik artışla 105,5 olurken, 

perakende sektörü güven endeksi ise %0,2’lik sınırlı bir iyileşme ile 109,2 

değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise %4 düşüşle 79,8’e geriledi.  
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Arçelik - Şirketimiz tarafından yayınlanan 16.12.2020 tarihli özel durum açıklamasına 

istinaden yapılan anlaşma çerçevesinde Hitachi Global Life Solutions, Inc. (Hitachi 

GLS) şirketiyle görüşmelerimiz ve sürecin tamamlanmasına dair çalışmalar devam 

etmektedir. İlgili açıklamada da belirtildiği gibi işlemin tamamlanması için 1 Nisan 

2021 tarihi hedef tarih olarak belirlenmişti. Sözleşmede ön görülmüş olan çalışmaların 

beklenenden fazla zaman almış olması nedeniyle, kapanış işlemlerinin en geç 1 

Temmuz 2021 tarihine kadar olmak üzere önümüzdeki 3 ay içerisinde  tamamlanması 

konusunda taraflar karşılıklı mutabık kalmıştır. 

Esenboğa Elektrik - Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. güneş enerjisi alanındaki 

yatırımlarını artırma hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, şirketimizin %100 

bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Margün Enerji Üretim 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus 

Yenilenebilir Enerji A.Ş., Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında 

geliştirilmiş ve kurulmuş olan, toplam 39 adet güneş elektrik santralini satın almak 

üzere, Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu ile 01.01.2021 tarihinden 

itibaren tüm gelirler tarafımıza ait olacak şekilde 12.03.2021 tarihinde hisse devir 

sözleşmesi imzalanmıştı. Söz konusu satın alma işlemine istinaden, 3.000.000 Euro (Üç 

Milyon Euro) peşinat, Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ödenmişti. Satışa konu güneş 

elektrik santralleri Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde 

işletmede olup, toplam kurulu güçleri 61,68 MWp'di. Bu santraller, ürettikleri elektriği, 

geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent/kWh fiyatla 5346 ve 6094 

sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu 

santrallerden yaklaşık 102.150.000 kWh üretim ve 13.585.950 USD satış geliri ile 

yaklaşık 12.760.000 USD net gelir beklenmektedir. Satışa konu güneş elektrik 

santralleri Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana illerinde işletmede bulunan, 

toplam kurulu güçleri 41,51 MWp olan 38 adet santrallerin hisse devir işlemleri 

tamamlanmıştır. Muğla da yer alan 20.17 MWp 1 adet lisanslı santralin hisse devir 

işlemleri devam etmekte olup devir işlemlerinin tamamlanması ile KAP'ta açıklama 

yapılacaktır.  

Orge Enerji - Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan İbn Haldun Üniversitesi 

Başakşehir Külliyesi Spor Salonu ve Vadi Peyzaj Aydınlatma elektrik işlerine yönelik 

verdiği toplam 233.895,86 Euro+KDV ve 1.599.614,14 TL+KDV tutarındaki teklifinin 

kabul edildiği İşveren İbn Haldun Üniversitesi İktisadi İşletmesi tarafından şirkete 

bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşlerin 180 günde 

bitirilmesi planlanmaktadır. 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Dün sabah saatlerinde 93,43 seviyesini test etmesinin ardından yönünü aşağı çeviren 

dolar endeksi, akşam saatlerinde doğru 92,89 seviyesine kadar indi. Gün içerisinde 

satıcılı bir seyir izleyen dolar endeksi günü 93,23 seviyesinden yatay bir seyirle 

tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise dün %1,70 – %1,7530 bandında seyretti. 

Dolar endeksindeki kazançların bir kısmının silinmesi ile birlikte dün GOÜ para 

birimlerinde alıcılı bir seyir hakimken, Türk lirası %1’in üzerinde kazançla dolar 

karşısında en iyi performans gösteren üçüncü gelişen ülke para birimi oldu. 8,2247 

seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi ise günü 8,2489 seviyesinden düşüşle 

tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 474,52 puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi 

%18,86’ya indi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,2650 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 93,25 

seviyesinde hareket ettiği takip ediliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %1,73 

seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Teknik görünme baktığımızda kurda 8,20 

seviyesinin destek konumunda olduğu takip ediliyor. Kurun kısa vadede bu destek 

seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda yukarıda 8,32 ve 8,40 

dirençlerini takip etmeye devam edeceğiz. 8,20 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise aşağıda 8,1245 ve 8,04 destekleri izlenecek.  

Bugün yurt içi piyasalarda İSO/Markit Mart PMI verileri, İTO Mart enflasyon verileri ve 

19 – 26 Mart haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri 

açıklanacak. Yurt dışında ise Avrupa ve ABD’den gelecek olan Mart ayı Nihai İmalat 

PMI verileri, Almanya Şubat Ayı Perakende Satışlar, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve 

ABD Mart Ayı ISM İmalat Endeksi verileri takip edilecek. 

USD/TRY 
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EUR/USD 

Yükseliş eğilimini hızlandıran dolar endeksi dün 93,30 üzerine çıkarak yaklaşık son 4 

ayın zirvesine ulaştı.  93,35 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 93,26 

seviyesinden yükselişle tamamlayan endeks, EURUSD paritesindeki satıcılı seyrinde 

devam etmesine neden oldu. Bu çerçevede 1,1770 seviyesi üzerinden 1,1712 

seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, günü 1,1718 seviyesinden düşüşle 

tamamladı.  

Bu sabahki görünüme baktığımızda EURUSD paritesinin 1,1717 seviyesinden işlem 

gördüğünü, dolar endeksinin ise 93,25 seviyesinde hareket ettiğini takip ediyoruz. 

ABD’de hızlanan ekonomik toparlanma karşısında Avrupa’da ikinci dalganın ve 

aşılama sürecinin istenilen şekilde yönetilmemesi euronun dolar karşısında zayıf bir 

seyir izlemesine neden oluyor. ABD’de veriler güçlü bir toparlanmayı işaret ederken, 

Avrupa cephesinde ise yeniden kapanmaların ve karantina önlemlerinin öne çıktığını 

görüyoruz. Eurodaki zayıf seyrin dolar endeksindeki yükselişi besleyen temel 

nedenlerin başsında yer aldığını görmekteyiz. Bu çerçevede EURUSD paritesindeki 

düşüş eğiliminin sürebileceği görüşündeyiz. Teknik göstergeler ve oluşan fiyat 

formasyonları EURUSD paritesinin kısa vadede 1,17 – 1,1770 bandında bir seyir 

izleyebileceğinin ve ardından 1,17 seviyesi altına doğru düşüş eğilimini 

sürdürebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt dışında Avrupa ve ABD’den gelecek olan Mart ayı Nihai İmalat PMI 

verileri, Almanya Şubat Ayı Perakende Satışlar, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve ABD 

Mart Ayı ISM İmalat Endeksi verileri takip edilecek. 
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XAU/USD 

Dün sabah saatlerinde 93,43 seviyesini test etmesinin ardından yönünü aşağı çeviren 

dolar endeksi, akşam saatlerinde doğru 92,89 seviyesine kadar indi. Gün içerisinde 

satıcılı bir seyir izleyen dolar endeksi günü 93,23 seviyesinden yatay bir seyirle 

tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise dün %1,70 – %1,7530 bandında seyretti. 

Dolar endeksinde dün etkili olan görece zayıf seyir paralelinde değerli metallerdeki 

kayıpların da bir kısmı telafi edildi. Bununla birlikte yeniden 1700$ seviyesi üzerine 

yükselen ons altın, 1715$ üzerini test etmesinin ardından günü 1707,45$ seviyesinden 

yükselişle tamamladı.  

Değerli metallerdeki görünüm açısından ABD tahvil getirileri ve dolar endeksindeki 

hareketi yakından izlemeye devam ediyoruz. Dün dolar endeksinde etkili olan kısmi 

geri çekilme değerli metalleri desteklese de dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil 

getirisindeki genel yönün yukarı olmaya devam ettiğini görmekteyiz. Bu da 

yatırımcıların temkinli olmaya iten bir faktör olarak öne çıkıyor. Altının ons fiyatı bu 

sabah saatlerinde 1711$ seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin ise 93,25 

seviyesinde hareket ettiği takip ediliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %1,73 civarında 

seyrediyor. Teknik görünümü analiz ettiğimizde 1720$ seviyesinin kısa vadeli güçlü 

bir direnç seviyesi olduğunu görmekteyiz. Altın fiyatlarının bu seviye altında kalmaya 

devam etmesi durumunda önümüzdeki dönemde 1670$ – 1720$ bandında bir seyir 

görmeyi bekleyebiliriz. Ancak 1720$ direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 

1720$ – 1750$ bandı yeniden ön plana çıkacaktır. 

Bugün yurt dışında Avrupa ve ABD’den gelecek olan Mart ayı Nihai İmalat PMI 

verileri, Almanya Şubat Ayı Perakende Satışlar, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve ABD 

Mart Ayı ISM İmalat Endeksi verileri takip edilecek. 
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XAG/USD 

Dolar endeksinde dün etkili olan kısmi geri çekilme hareketi değerli metallerdeki 

kayıpların bir kısmının telafi edilmesini sağladı. Dün sabah saatlerinde 93,43 seviyesini 

test etmesinin ardından yönünü aşağı çeviren dolar endeksi, akşam saatlerinde doğru 

92,89 seviyesine kadar indi. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte yeniden 24$ 

seviyesi üzerine yükselen gümüş fiyatları, 24,50$ üzerini test etmesinin ardından günü 

24,40$ seviyesinden yükselişle tamamladı.  

Gümüş bu sabah saatlerinde 24,30 $ seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 

93,25 seviyesinde hareket ettiği takip ediliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %1,73 

civarında dalgalanıyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere Salı günkü 

sert düşüş hareketi sonrasında Şubat ayından bu yana sürdürdüğü düşü kanalını aşağı 

yönlü kırma girişiminde bulunan gümüş fiyatları, dünkü toparlanma ile birlikte kanal 

içerisinde kalmayı başardı. Yine de gümüşün kanalın alt çizgisi (kanal desteği) 

civarındaki seyrini yakından izleyeceğiz. Kısa vadeli görünüm açısından gümüş 

fiyatlarının 24$ seviyesi üzerinde tutunup tutunmayacağı takip edilecek. Fiyatların bu 

seviye üzerinde tutunması durumunda gümüş bu haftaki kayıplarını telafi etmeye 

devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde bugün itibariyle 24,81$ seviyesine denk 

gelen 200 günlük hareketli ortalama önemli bir eşik olarak ön plana çıkıyor. Yeniden 

24$ seviyesi altına bir gerileme görmemiz durumunda ise 23,70$, 23,50$ ve 23,24$ 

destekleri takip edilecek. 

Bugün yurt dışında Avrupa ve ABD’den gelecek olan Mart ayı Nihai İmalat PMI 

verileri, Almanya Şubat Ayı Perakende Satışlar, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve ABD 

Mart Ayı ISM İmalat Endeksi verileri takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.973 %0,4 %2,2 %1,8 %17,5 %5,8

DAX 15.008 %0,0 %2,7 %7,1 %17,9 %9,4

FTSE 6.714 -%0,9 %0,0 %1,9 %14,2 %3,9

Nikkei 29.179 %0,6 %2,2 -%1,0 %26,7 %7,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.392 -%0,3 -%1,6 -%8,9 %21,7 -%5,8

Çin 3.442 %0,2 %2,6 -%2,8 %7,2 -%0,7

Hindistan 49.509 %0,8 %1,5 %0,1 %29,0 %4,5

Endonezya 5.986 -%0,2 -%2,4 -%5,7 %20,2 -%0,1

Rusya 3.542 %0,5 %1,6 %4,6 %22,6 %7,7

Brezilya 116.634 -%0,2 %4,1 %5,7 %22,2 -%2,0

Meksika 47.246 -%1,4 %1,2 %5,5 %29,0 %7,2

Güney Afrika 66.485 -%1,2 %1,9 -%1,6 %22,1 %11,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 -%1,1 -%8,5 -%30,6 -%26,4 -%14,7

EM VIX 23 -%9,2 -%11,8 -%23,3 -%16,2 -%8,4

MOVE 71 %5,7 %17,4 -%5,8 %81,8 %45,5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,2519 -%1,0 %4,0 %11,1 %6,9 %10,9

Brezilya 5,6337 -%2,4 %0,2 %0,5 %0,4 %8,4

Güney Afrika 14,7759 -%0,9 -%1,4 -%2,3 -%11,8 %0,6

Çin 6,5528 -%0,3 %0,4 %1,1 -%3,5 %0,4

Hindistan 73,1125 -%0,4 %0,8 -%0,5 -%0,9 %0,1

Endonezya 14525 %0,3 %0,7 %2,0 -%2,4 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,9 -0,3 0,8 5,5 a.d. 6,0

Brezilya %9,3 0,0 0,1 0,8 1,7 a.d.

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

Endonezya %6,8 0,0 0,1 0,2 -0,2 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,3 -0,20 0,13 1,32 0,43 1,90

Brezilya %4,3 -0,06 0,12 0,36 0,39 1,06

Güney Afrika %4,9 -0,03 0,12 0,02 -0,65 a.d.

Endonezya %2,3 -0,01 -0,23 -0,30 0,07 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63,54 -%0,9 -%1,4 -%3,9 %55,2 %22,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 59,16 -%2,3 -%3,3 -%3,8 %47,1 %21,9

Altın - USD / oz 1713,8 %1,8 -%1,1 -%0,9 -%9,2 -%9,6

Gümüş - USD / t oz. 24,532 %1,6 -%2,7 -%7,1 %4,4 -%7,1

Commodity Bureau Index 506,68 %0,3 %0,0 %4,1 %24,8 %14,2

* 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. 

 


