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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu   

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentiler dahilinde %14 

seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından TL’deki reaksiyonun pozitif 

olduğu USDTRY paritesinin 13,40 seviyelerinden 13,26 seviyesine doğru 

gerilediği izlendi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 523,78 baz puana inerken, 10 

yıllık tahvil faizi %23 seviyesi altına gerileyerek %22,63’e indi. Yurt 

dışında hisse senedi piyasalarında karışık bir resmin olduğu gözlendi. 

Güne yükselişle başlayan ABD borsaları günü düşüşle tamamlarken, 

Avrupa borsaları ise günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Bu sabah 

saatlerinde küresel piyasalarda zayıf risk iştahının etkili olduğu 

görülüyor. Asya’da endekslerin tamamı satıcılı seyrederken, ABD ve 

Avrupa vadelilerinin de zayıf bir seyir izlediği dikkat çekiyor.  

Dün sabah pozitif yönlü açılış gerçekleştiren BIST100 endeksi, öğleden 

sonra gelen yoğun satışlarla dün günü %1,36 düşüşle 2.014,21 puan 

seviyesinden kapattı. Endekste gün içi volatilite sürerken, dün gün içi en 

yüksek 2.065,84, en düşük 1.984,43 puan seviyesi görüldü. Son günlerde 

görece olumlu seyir izleyen bankacılık endeksinde gerçekleşen geri 

çekilme, endeksin aşağı yönlü hareketini hızlandırdı. Küresel tarafta 

yaşanan gelişmeler hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya 

devam ederken, iç dinamikte ise TCMB, piyasa beklentisine paralel 

şekilde politika faizinde değişikliğe gitmeyerek %14’te sabit bıraktı. 

Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak dün kırılarak dirence 

dönüşen 2.017 puan seviyesini takip edeceğiz. 2017 puan seviyesi 

üzerindeki hareketlerde ise 2.050 ana direnç seviyesi ile dünkü en 

yüksek 2.065,84 puan seviyesini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası 

hareketlerde 2.000 puan seviyesi ilk direnç seviyemizi oluştururken, ana 

direnç seviyemiz 1.980 puan seviyesi. Bilanço dönemi ekseninde 

endekste pozitif toparlanma beklentimizi korurken, şok etkisiyle ana 

destek noktalarına doğru geri çekilmelerin alım fırsatı oluşturabileceğini 

düşünüyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ Saat 10:00’da Ocak Tüketici Güven Endeksi açıklanacak.  

▪ PPK politika faizini %14’te sabit bıraktı. 

▪ Ocak ayının ikinci haftasında hisse senedi ve tahvil piyasasında net 

yabancı çıkışı devam etti. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ CCOLA – Bloomberg HT açıklaması hk. 

▪ DERIM – Sermaye artırım/azaltımı hk. 

▪ GWIND, SASA – ÇED raporu hk. 

▪ Kamu bankalarına sermaye artırım haberi hk. 

▪ İran gaz arzı hk. 

▪ ARCLK, HDFGS, LOGO, MTRKS, NATEN, SAHOL – Pay alım/satım 

bildirimi hk. 

▪ 4Ç21 Beklenen bilanço tarihleri hk. 

 

 

 

 

 

 Piyasa gündemi ve veri takvimi

21 Ocak    Ocak Tüketici Güven Endeksi

24 Ocak    Hazine ihaleleri

25 Ocak    Hazine doğrudan satışı 

                 Ocak Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO

27 Ocak    Haftalık Yabancı Portföy Harketleri 14 - 21 Ocak)

                 Haftalık Para & Banka İstatistikleri (14 - 21 Ocak)

                 Hazine doğrudan satışları 

                 TCMB Çeyrek dönemli Enflasyon Raporu 

                 Para Politikası Kurulu toplantı özetleri

 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 2.014 -%1,4 -%2,7

BIST-30 2.230 -%1,5 -%3,4

Banka 1.758 -%1,0 %3,0

Sanayi 3.591 -%1,6 -%4,2

Hizmet 1.472 -%0,6 -%1,9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

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

AOFM 14,00 14,00 13,94

2 yıllık bono faizi 23,00 10,10 12,34

10 yıllık bono faizi 22,63 23,04 15,70

Kur

USD/TL 13,44 -%0,7 -%23,1

EUR/TL 15,26 -%1,7 -%22,5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 14,35 -%1,2 -%22,8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 153 156 120

Ortalama işlem hacmi * 3,96 3,38 3,02

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019T 2020T 2021T

F/K 8,9x 5,4x 4,6x

PD/DD 1,00x 1,07x 0,93x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,05x 0,43x

FD/Satışlar 0,87x 0,81x 0,72x

FD/FAVÖK 5,9x 4,6x 4,0x

Kar büyümesi -%9,0 %193,0 %16,7

Özsermaye karlılığı %12,0 %17,6 %15,9

Temettü verimi %3,3 %5,0 %6,2

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  

Saat 10:00’da Ocak Tüketici Güven Endeksi açıklanacak  

Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında 71,1 seviyesinden 68,9 seviyesine geriledi. Verinin 

alt kalemlerini incelediğimizde genel ekonomik durum beklentisine ilişkin alt endeksin 

Aralık ayında %2,2 oranında gerileyerek 66,7 seviyesine gerilediği dikkat çekiyor.  

PPK politika faizini %14’te sabit bıraktı  

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentiler dahilinde %14 seviyesinde sabit 

bıraktı. Böylece Eylül-Aralık ayında gerçekleştirilen 500 baz puan faiz indirimi 

sonrasında politika faizi yılın ilk ayında %14 seviyesinde sabit kaldı. Bilindiği üzere 

PPK’nın son dönem iletişimi 2022 ilk çeyreğine ilişkin gelişmeleri takip etme 

yolundaydı.  Bu çerçevede piyasa beklentileri de kısa vadede değişmeyecek bir politika 

faiz oranı yolunda şekillenmişti.    

• Ancak bir önceki PPK karar notunda belirtilen “… alınmış olan kararların 

birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek…” söyleminin 

kaldırıldığı takip ediliyor. Bunun yerine “alınmış olan kararların birikimli etkileri 

yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir 

zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında Türk 

lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci 

yürütülmektedir.” söyleminin yer almadığı görülüyor. İlk çeyreğe ilişkin 

söylemin düşürülmesinin bir miktar belirsizliği artırabileceği düşünülse bile, 

diğer taraftan politika faizinin daha uzun süre sabit kalabileceği yolunda bir 

mesaj olarak da algılanabilir. TL’yi öncelikleyen politikalar çerçevesinde kur 

korumalı mevduat gibi ürünlerle döviz arz/talep unsurlarını etkileyebilecek 

enstrümanların çeşitlendirilebileceğini anlıyoruz.   

• PPK ayrıca “sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan 

adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla 

dezenflasyonist sürecin başlayacağını” öngördüğünü karar notunda iletiyor. 

Söz konusu dezenflasyonist süreç beklentisinin piyasa tahminlerinden oldukça 

farklı bir zemini işaret ettiğini belirtmek lazım. 

• Gelecek hafta TCMB yılın ilk çeyrek dönemli Enflasyon Raporu’nu yayınlayacak. 

TCMB, raporu, 27 Ocak Perşembe açıklayacak. Raporda TCMB’nin enflasyon ve 

çıktı açığı tahmin patikası takip edilecek. Bu noktada PPK karar notunda 

belirtilen “dezenflasyonist süreç” beklentisinin hangi vadede kendini gösterdiği 

daha net olarak görülebilir.  Buna ek olarak TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun soru 

cevap seansı da yakından takip edilecek. Kurum enflasyon tahmin patikasına 

baktığımızda mayıs ayına kadar yıllık TÜFE’de artışın devam edeceğini ve %50 

seviyelerine yakın bir noktaya varacağını, sonrasında Aralık’a kadar yatay bir 

seyrin hâkim olacağını, Aralık ayında ise güçlü olumlu baz yılı etkisi nedeniyle 

yıllık enflasyonun %30-35 aralığına gerileyebileceğini düşünüyoruz. 

• Bir sonraki PPK toplantısı ise 17 Şubat’ta gerçekleşecek. Mevcut koşullar 

çerçevesinde politika faizinin yeniden sabit bırakılması beklenebilir. Ancak 

toplantı tarihine kadar ki süreç yakından takip edilecek. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_Karari_-_Ocak_2022.pdf
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Ocak ayının ikinci haftasında hisse senedi ve tahvil piyasasında 

net yabancı çıkışı devam etti 

7 – 14 Ocak haftası içerisinde hisse senedi piyasasında 55 milyon dolar, tahvil 

piyasasında ise repo işlemleri hariç 76 milyon dolarlık net yabancı satışı görüldü. Son 

bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 1,9 milyar dolarlık bir yabancı 

çıkışı olurken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 490 milyar dolarlık bir 

yabancı girişi yaşandı. 

Yerleşiklerin DTH’ları ise aynı hafta içerisinde 1,23 milyar dolar düşüş kaydetti (altın 

hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar). Kurumlar DTH’ları parite etkisinden 

arındırılmış olarak 0,54 milyar dolar gerilerken, hanehalkı DTH’larında ise 0,69 milyar 

dolarlık bir düşüş gözlendi. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 

0,17 milyar dolarlık sınırlı bir düşüş yaşanırken, söz konusu gerileme tamamına yakını 

hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki azalıştan kaynaklandı. Özetle, 7 – 14 Ocak 

haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış 

olarak toplam 1,4 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

CCOLA – Coca Cola CEO’su Burak Başarır Bloomberg HT’ye açıklamalarda bulundu. Şener: 

i) Kazakistan tarafından konsolide rakamlara yansıyacak negatif bir etki öngörmediklerini, 

ii) brüt borçta 250 milyon USD’lik azaltma planladıklarını, iii) karın yaklaşık %70’inin yurt 

dışı gelirlerinden oluştuğunu ve hedging konusunda herhangi bir sıkıntı görmediklerini 

ifade etti. 

DERIM – SPK, şirketin 27 milyon TL tutarda bedelli sermaye artırım başvurusunu onayladı. 

GWIND - Galata Wind Enerji tarafından yapılması planlanan Taşpınar Birleşik Yenilenebilir 

Elektrik Üretim Tesisi (Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali İlavesi) projesi ile ilgili olarak 

'ÇED Olumlu' kararı verildi. 

İran, teknik arıza gerekçesiyle Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu. İran 

Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş 

noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirildi. Boru Hatları 

ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, NIGC tarafından Türkiye'ye sağlanan 

gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğal gaz alımı 

günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.NIGC tarafından 

BOTAŞ'a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından 

Türkiye'ye doğal gaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 

gün süreyle yapılamayacağı bildirildi. 

Kamu bankalarına 51,5 milyar TL sermaye artışı geliyor. Üst düzey yetkilinin 

Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, TL'deki zayıflamayla bozulan sermaye yapılarını ve kredi 

kapasitelerini desteklemek için kamu bankalarında 51,5 milyar TL'lik sermaye artışına 

gidilmesine karar verildi. Yetkilinin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Ziraat Bankası'na 

22,5 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank'a 13,5'er milyar TL, katılım bankalarına 2 milyar 

TL'lik ek sermaye planlanıyor. 

SASA – Şirket, ilave polimer cips ve polyester üretim tesisleri ve yardımcı tesislere ilişkin 

ÇED raporunun T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. 

 

Tablo: Pay alım/satımları 

Alıcı Satıcı Şirket Türü Lot 
İşlem Fiyatı 

(TL) 

İşlem sonrası 

sermaye içindeki 

payı 

MTRKS  MTRKS Geri alım 20.000 21.90 1.38% 

HDFGS   HDFGS Geri alım 100.000 2.50   

SAHOL  SAHOL Geri alım 300.000 15.23 - 15.60 0.78% 

NATEN   NATEN Geri alım 53.180 43.18 - 44.50 1.37% 

ARCLK  ARCLK Geri alım 720.000 51.70 - 53.00 5.76% 

LOGO   LOGO Geri alım 10.000 40.30 - 41.36 3.29% 

Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Ocak 2022 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

Tablo: Beklenen bilanço açıklama takvimi 

Şirket Açıklama Tarihi Şirket Açıklama Tarihi 

ARCLK 26-Oca-22 ASELS 22-Şub-22 

AKGRT 31-Oca-22 TKFEN 24-Şub-22 

AKBNK 01-Şub-22 GOODY 28-Şub-22 

GARAN 02-Şub-22 MGROS 01-Mar-22 

TOASO 03-Şub-22 THYAO 01-Mar-22 

YKBNK 03-Şub-22 MPARK 08-Mar-22 

DERHL 11-Şub-22 ULKER 10-Mar-22 

TAVHL 15-Şub-22 BIMAS 11-Mar-22 

AKSA 15-Şub-22 SAYAS 11-Mar-22 

ENJSA 18-Şub-22     

CCOLA 21-Şub-22     

Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım 
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Teknik Analiz  

USD/TRY  

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentiler dahilinde %14 seviyesinde sabit 

bıraktı. Bilindiği üzere PPK’nın son dönem iletişimi 2022 ilk çeyreğine ilişkin gelişmeleri 

takip etme yolundaydı.  Bu çerçevede piyasa beklentileri de kısa vadede değişmeyecek 

bir politika faiz oranı yolunda şekillenmişti. Kararın ardından TL’deki reaksiyonun pozitif 

olduğu USDTRY paritesinin 13,40 seviyelerinden 13,26 seviyesine doğru gerilediği 

izlendi. Kur günü 13,35 civarından yükselişle tamamlarken, TL’nin dolar karşısında 

%0,56 oranında yükseliş kaydettiği izlendi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 523,78 baz puana 

inerken, 10 yıllık tahvil faizi %23 seviyesi altına gerileyerek %22,63’e indi. 

Teknik göstergeler, kurda yaklaşık son iki haftadır etkili olan 13,00 – 14,00 bandının 

kısa vadede etkili olmaya devam edebileceğinin sinyalimi veriyor. Kurda anlamlı bir geri 

çekilme hareketinin görülebilmesi için 13,00 seviyesi altının hedef alınması ve ardından 

bugün itibariyle 12,80 seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü 

kırılması önem arz ediyor. Bu ortalamanın atlında ise yine bugün itibariyle 10,85 

seviyesine denk gelen 100 günlük ortalama yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 

13,95, 14,45 ve 14,85 dirençlerini izlemeye devam ediyoruz.  
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EUR/USD 

EURUSD paritesinde dün satıcılı bir seyrin etkili olduğu takip ettik. 1,1370 seviyesinden 

1,13 seviyesine doğru geri çekilen parite, günü 1,1304 seviyesinden düşüşle tamamladı.  

Dolar endeksinde son dönemde görülen görece zayıf seyre rağmen teknik olarak genel 

yükseliş eğiliminin korunduğunu görmekteyiz. Teknik göstergeler endeksin 

önümüzdeki dönemde 97 seviyesine doğru yükselişini sürdürebileceğinin sinyalini 

veriyor. Diğer yandan enflasyonist beklentilerdeki artış euro üzerinde son dönemde 

yukarı yönlü bir etki yaratsa da Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Fed arasındaki para 

politikası ayrımı EURUSD paritesi için zayıf bir zemine işaret etmeye devam ediyor. Öyle 

ki Fed’in bu yıl en az 3 faiz artırımı yapması beklenirken, ECB tarafından gelen 

açıklamaların bu yıl bir faiz artırımı düşünülmediği yönünde olduğu görülüyor. Bu 

çerçevede EURUSD paritesindeki yükselişlerin sınırlı kalmaya devam edebileceği 

görüşündeyiz. Teknik seviyelere bakacak olursak paritede aşağı yönlü hareketin sürmesi 

durumunda 1,13, 1,1260 ve 1,1225 seviyeleri destek konumunda yer alıyor. Yukarıda ise 

1,1342, 1,1380 ve 1,1430 dirençleri takip edilecek.  

 

 

 

 

 

 

 

EUR/USD  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Ocak 2022 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

XAU/USD 

Çarşamba günkü sert yükselişin ardından ons altında dün yatay bir hareket izlendi. Gün 

içerisinde 1836$ – 1848$ seviyeleri arasında işlem gören ons altın, günü 1838,16$ 

seviyesinden yatay tamamladı.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1840,28$ seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

görünüme baktığımızda yukarıda 1850$ direncinin önemini korumakta olduğunu 

görmekteyiz. Kısa vadeli hareket açısından bu direnci yakından izlemeye devam 

edeceğiz, zira yükselişlerin istikrar kazanabilmesi açısından bu seviye üzerinde bir 

günlük kapanış görmemiz önem arz ediyor. Aşağıdaki grafikte siyah çizgi ile belirtilmiş 

olan altında Ağustos 2020’den bu yana etkili olan düşüş kanalının üst çizgisinin de 

1850$ seviyesi yakınından geçtiği gözleniyor. Dolayısı ile bu haftaki yükselişin 

önümüzdeki dönemde trende dönüşebilmesi için bu kanalın ve 1850$ seviyesinin 

yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Bu seviye üzerinde bir kapanış görmemiz durumunda 

1860$ ve 1875$ dirençleri ön plana çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1830$, 1820$ 

ve 1815$ destekleri takip edilecek. 
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XAG/USD 

Yükselişine devam eden gümüş fiyatları, dün 24,70$ seviyesine kadar yükselerek 200 

günlük hareketli ortalamasını test etti. Bu ortalamadan direnç gören gümüş fiyatları, 

akşam saatlerinde 24,30$ seviyesine doğru hafif bir geri çekilme kaydetse de günü 

yükselişle tamamladı.  

Bugün gümüşün haftalık grafiğini sizlerle paylaşıyoruz. Grafik üzerinden de 

görebileceğiniz gibi gümüş Şubat 2021’den bu yana bir düşüş kanalı içerisinde hareket 

ediyor ve bu haftaki sert yükseliş hareketi ile birlikte kanal direncine kadar yükselmiş 

durumda. Gümüşte önümüzdeki döneme ilişkin yön açısından söz konusu kanalın 

yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz. Kanal direnci, yani kanalın üst çizgisi 

mevcut durumda 24,75$ seviyesinden geçiyor. Paritenin bu haftayı bu seviye üzerinde 

kapatması durumunda haftalık grafikteki düşüş kanalı yukarı yönlü kırılacağından dolayı 

yükselişin 25$ seviyesi üzerine doğru devam etmesi söz konusu olabilir. Ancak 

paritenin haftalık bazda 24,75$ üzerinde bir kapanış gerçekleştirememesi ve kanalı 

yukarı yönlü kırma girişiminin başarısız olması durumunda ise yeniden 23$’lı seviyelere 

doğru bir gerileme yaşanması ve mevcut kazançların silinmesi beklenebilir. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4,483 -%1.1 -%5.2 -%3.6 %2.8 -%5.9

DAX 15,912 %0.6 -%0.7 %3.0 %3.2 %0.2

FTSE 7,585 -%0.1 %0.3 %3.9 %8.4 %2.7

Nikkei 27,773 -%1.8 -%3.0 -%4.4 -%1.0 -%5.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 2,014 -%1.4 -%2.7 %6.5 %49.0 %8.4

Çin 3,555 -%0.8 %0.1 -%2.8 -%1.0 -%3.1

Hindistan 59,465 -%1.0 -%3.8 %4.6 %12.8 %1.1

Endonezya 6,627 %0.4 -%0.6 %1.6 %10.4 %1.1

Rusya 3,516 %2.3 -%4.3 -%4.8 -%5.6 -%7.2

Brezilya 109,102 %1.0 %3.4 %3.4 -%13.4 %4.1

Meksika 52,508 -%0.6 -%2.6 %0.8 %4.9 -%1.4

Güney Afrika 76,233 %0.1 %0.4 %7.2 %14.5 %3.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 26 %7.3 %26.0 %11.9 %29.7 %85.7

EM VIX 26 %7.5 %11.8 %5.2 %22.9 %51.2

MOVE 80 -%5.3 %7.5 %10.6 %18.6 %37.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 13.3534 -%0.6 -%1.7 %0.2 %55.7 %124.4

Brezilya 5.4372 -%0.2 -%1.7 -%5.2 %4.1 %34.9

Güney Afrika 15.2181 -%0.7 -%1.2 -%3.5 %4.2 %8.7

Çin 6.3411 -%0.1 -%0.3 -%0.5 -%2.2 -%8.9

Hindistan 74.51 %0.1 %0.8 -%1.9 -%0.1 %4.4

Endonezya 14338 -%0.2 %0.3 -%0.3 a.d. %3.4

CDS *

Türkiye 523.8 -19.8 -21.4 -99.8 137.1 241.6

Brezilya 214.3 -6.6 -0.2 -12.3 36.4 114.6

Güney Afrika 202.2 -6.2 1.7 -15.0 -2.6 38.9

Endonezya 86.1 0.5 5.7 7.1 6.6 a.d.

Rusya 200.3 20.2 40.4 65.5 112.7 145.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %22.6 -0.4 -1.4 -1.3 a.d. 10.4

Brezilya %11.3 0.0 0.1 0.7 2.2 a.d.

Hindistan %6.6 0.0 0.0 0.2 0.4 0.1

Endonezya %6.4 0.0 0.0 0.0 a.d. -0.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.7 -0.18 -0.04 -0.53 a.d. 0.63

Brezilya %4.9 -0.03 0.03 0.19 1.06 1.13

Güney Afrika %3.1 -0.03 0.12 0.26 0.63 -0.70

Endonezya %2.6 -0.06 0.14 0.45 a.d. -0.26

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 88.38 -%0.1 %4.6 %23.6 %27.4 %33.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 86.9 -%0.1 %5.8 %27.4 %28.9 %42.3

Altın - USD / oz 1842.6 %0.0 %1.2 %2.7 %1.7 %21.0

Gümüş - USD / t oz. 24.716 %2.0 %6.7 %11.0 -%1.0 %37.9

Commodity Bureau Index 587.19 -%0.1 %0.3 %3.9 %5.0 %46.2

* 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

Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46

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

Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46

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. 


