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Piyasa gündemi ve veri takvimi

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinin sabit kalması yönündeki
kurum tahminimiz ve medyan beklentinin aksine politika faizinde 100 baz
puan indirime giderek %19 seviyesinden %18’e indirdi. Karar notunda ise
TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun son dönemde çekirdek enflasyona
yoğunlaşan söylemi paralelinde önemli değişiklikler olduğu izlendi. Dün
GoÜ para birimlerinde alış ağırlıklı bir seyir hakimken, TL’nin %1,26
oranında değer kaybettiği ve en zayıf performans gösteren gelişen ülke
para birimi konumunda yer alarak negatif ayrıştığı görüldü. Türkiye 5
yıllık CDS primi 412,37 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %18,04
seviyesine çıktı. Dün küresel piyasalarda risk iştahı güçlü seyretti. ABD
borsaları günü yükselişle tamamlarken, Avrupa borsaları ise İngiltere hariç
artıda bir kapanış gerçekleştirdi. Diğer yandan Fed’in şahinleşen
tutumunun fiyatlara yansımaya başladığı ve ABD 10 yıllık tahvil
getirilerinin %1,40 seviyesi üzerine çıktığı izleniyor. Küresel piyasalarda bu
sabahki görünüme baktığımızda Asya piyasalarında karışık bir seyir
olduğu takip ediliyor. ABD ve Avrupa endeks vadelilerinde de aynı şekilde
karışık bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz.

24 Eylül Eylül Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO

Veri takvimine baktığımızda bugün yurt içinde Eylül Reel Kesim Güven
Endeksi ve KKO verileri ile Ağustos ayı yabancı ziyaretçi verileri
açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya Eylül İFO İş Ortamı Endeksi ve
ABD Ağustos Yeni Konut Satışları verileri ile Fed üyelerinin konuşmaları
takip edilecek.
Güne pozitif bir başlangıç yapan BİST-100 endeksi gelen alımlar ile
yükselerek 1.415 direncini test etti. Öğleden sonra TCMB’den gelen faiz
kararı ile düşüşe geçen endeks günü 1.400 desteğinin hemen üzerinde
1.401,46 seviyesinden tamamladı. Dün gelen satışların devamı halinde
1.400 seviyesi aşağı doğru geçilerek hafta içerisinde tekrar test ettiğimiz
1.385 seviyesi gündeme gelebilir. Görülebilecek tepki alımlarında ise ilk
olarak 1.415 ve yukarıda 1.425 direnç seviyeleri bulunmaktadır.
Ekonomi ve Politika Haberleri
▪

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile ilişkiler ve Rusya ziyareti hakkında
açıklamalarda bulundu.

▪

PPK politika faizini %18’e indirdi.

▪

Saat 10:00’da Eylül Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO açıklanacak.

▪

Saat 11:00’da Ağustos ayı yabancı ziyaretçi verileri açıklanacak.

▪

10 – 17 Eylül haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para &
banka istatistikleri açıklandı.

Şirket ve Sektör Haberleri
▪

ARCLK –Pay Geri Alımı hk.

▪

ESEN – Margün Enerji'nin Halka Arzı hk.

▪

GOZDE – Portföy Şirketleri Arasında Birleşme hk.

Ağustos ayı yabancı ziyaretçi verileri
29 Eylül Eylül Ekonomik Güven Endeksi
30 Eylül Haftalık yabancı portföy hareketleri (17 - 24 Eylül)
Haftalık para & banka istatistikleri (17 - 24 Eylül)
Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri
Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi

Hisse senedi piyasası
BIST-100
BIST-30
Banka
Sanayi
Hizmet

Kapanış

% değişim
1 gün 1 hafta

1.401
1.498
1.240
2.459
1.166

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

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

Kapanış

1 hafta

1 ay

Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi
AOFM
2 yıllık bono faizi
10 yıllık bono faizi

20,50
19,00
18,30
18,04

20,50
19,00
9,79
17,12

20,50
19,00
9,29
17,51

Kur
USD/TL
EUR/TL
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR)

8,66
10,15
9,40

%2,6
%2,1
%2,3

%2,4
%2,3
%2,4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri *
167
Ortalama işlem hacmi *
2,45
* milyar ABD doları

173
2,28

175
2,28

2021T
5,6x
0,89x
0,38x
0,99x
5,2x
%110,7
%16,0
%5,5

2022T
4,9x
0,11x
0,02x
0,84x
4,7x
%14,9
%15,1
%6,2

BIST-100
F/K
PD/DD
PD/DD (Banka)
FD/Satışlar
FD/FAVÖK
Kar büyümesi
Özsermaye karlılığı
Temettü verimi

2020
12,4x
1,17x
0,57x
1,18x
7,8x
-%7,1
%9,5
%1,1

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon
destek@tacirler.com.tr
+90 212 355 4646

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
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Ekonomi ve Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile ilişkiler ve Rusya ziyareti hakkında
açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yle ilişkilerle ilgili ABD Başkanı Biden ile iyi bir başlangıç
yapmadıklarını belirtti. Erdoğan Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri
konusundan geri adım atılmayacağını, bu konunun sonuçlandığını yineledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin de
bilgi verdi. 29 Eylül’de Soçi’de yapılacak görüşmede ikili ilişkileri ve Suriye’deki durumun
masaya yatırılacağı belirtildi.

PPK politika faizini %18’e indirdi
Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinin sabit kalması yönündeki kurum tahminimiz
ve medyan beklentinin aksine politika faizinde 100 baz puan indirime giderek %19
seviyesinden %18’e indirdi. Karar notunda ise TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun son
dönemde çekirdek enflasyona yoğunlaşan söylemi paralelinde önemli değişiklikler
olduğu izlendi. Bugünkü karar ile gelecek aylarda da faiz indirimlerinin devamı yönünde
kapının açıldığını düşünüyoruz. Ancak gelecek dönem kararlarında TL’nin gidişatı ve
küresel risk iştahının önemli belirleyiciler olması beklenebilir. Bir sonraki PPK toplantısı
21 Ekim’de gerçekleştirilecek. Buna ek olarak 28 Ekim’de yayınlanacak olan çeyrek
dönemli Enflasyon Raporu da önemli bir gündem maddesi olacak.
•

Hatırlanacağı üzere Ağustos ayı manşet TÜFE yıllık artışı %18,95 seviyesinden
%19,25’e yükseliş kaydetmişti. Diğer taraftan TÜFE-C göstergesinin %17,22
seviyesinden %16,76’ya bir gerileme gerçekleştirdiği izlenmişti. Ancak söz
konusu gerilemenin en önemli unsularından biri otomotiv sektöründe ÖTV
matrahlarına ilişkin regülasyonlardaki değişimin fiyatlarda düşüşe yol aması
dolayısıyla da çekirdek enflasyon dinamiklerini aşağı yönlü etkilemesiydi. Trend
çekirdek enflasyon eğilimine bakıldığında, TCMB’nin en son aylık fiyat
gelişmeleri raporunda da belirttiği gibi yüksek seyrin devamını görüyoruz.

•

2021 yılsonu TÜFE tahminimizi %17 olarak korurken, tahminimiz üzerinde
yukarı yönlü risklerin olduğunu düşünüyoruz. Enflasyon tahmin patikamızın
halen faiz indirimi için gerekli zemini işaret etmediğini tekrarlayabiliriz.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Saat 10:00’da Eylül Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO açıklanacak
Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Ağustos ayında 114,8 seviyesinden
113,9’a gerileme kaydederken, mevsim etkilerinden arındırılmış endeksin neredeyse
yatay kaldığı ve 112,2 olduğu görüldü. Veriler 3Ç21’e hızlı giriş yapan aktivite ivmesinin
Ağustos’da da devam ettiğini işaret ediyor. 3 aylık hareketli ortalamalarla bakıldığında
mevsimsel etkilerden arındırılmış endeksin 109,7 seviyesinden 111,4’e yükseldiğini
gösteriyor. Söz konusu seviye 2011 ortasından beri en yüksek yeri işaret ediyor.
•
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Sabit sermaye yatırım harcamaları endeksini Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
verileriyle beraber baktığımızda, yatırım eğiliminin bu verilerle de
desteklendiğini görüyoruz. Ağustos ayında KKO’nun %76,7 seviyesinden
%77,1’e, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO’nun ise %76,4’den %76,8’e
yükseldiği talip edildi. KKO’nun pandemi öncesi seviyelerinde olduğu takip
ediliyor.
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•

Aktivitedeki ivmenin 3Ç21’de de etkili olduğu öncü göstergeler tarafından
resmediliyor. Bu çerçevede GSYİH’nin 2021 yılında %9’un üzerinde bir büyüme
oranına gidebileceği görülüyor.

Saat 11:00’da Ağustos ayı yabancı ziyaretçi verileri açıklanacak
DHMİ yurtdışı yolcu sayısı ile Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yabancı ziyaretçi
sayıları arasında önemli bir korelasyon mevcut. En son olarak Ağustos ayına ilişkin
açıklanan DHMİ yolcu sayısı verilerine göre dış hat yolcu sayısı 9,4 milyon olarak
gerçekleşmiş ve geçen yılın 3,8 milyon olan verisi ile karşılaştırıldığında önemli bir artışı
ifade etmişti.

10 – 17 Eylül haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para &
banka istatistikleri açıklandı
10 – 17 Eylül haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net alıcı
konumunda yer alırken, tahvil piyasasında dört haftadır devam eden yabancı girişinin
yerini sınırlı bir satışa bıraktığı görüldü. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse
senedi piyasasında 89 milyon dolarlık bir yabancı girişi, tahvil piyasasında ise repo
işlemleri hariç 12,3 milyon dolarlık oldukça sınırlı bir net yabancı girişi satışı yaşandı.
Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 1,25 milyar dolarlık
bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 2,34 milyar dolarlık
bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor.
•

Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında 81,8 milyon dolarlık sınırlı
bir giriş, tahvil piyasasında ise 3,4 milyar dolar kadarlık bir yabancı girişi göze
çarpıyor.

10 – 17 Eylül haftasında yerleşiklerin DTH’larında 0,3 milyar dolarlık bir yükseliş görüldü.
(altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Kurumlar DTH’larında parite
etkisinden arındırılmış 0,41 milyar dolar artış olurken, hanehalkı DTH’larında ise aynı
hafta içerisinde 0,11 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Aynı hafta içinde kıymetli maden
mevduat hesaplarında önemli bir değişimin yaşanmadığı görüldü (0,05 milyar dolar
artış).
•
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Özetle, 10 – 17 Eylül haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında
fiyat etkisinden arındırılmış olarak 0,35 milyar dolarlık bir artış görüldü.
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Şirket ve Sektör Haberleri
ARCLK- 23.09.2021 tarihinde 31,70 TL - 31,88 TL fiyat aralığından (ortalama 31,8009 TL)
1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 24.209.652
adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,5827)
ESEN- Şirketin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi'nin borsada satış – eşit dağıtım yöntemiyle halka arzı, Metro Yatırım Menkul
Değerler Anonim Şirketi aracılığıyla, halka arz miktarımızdan daha fazla gelen taleple
bugün itibarı ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 310.000.000 TL'den
410.000.000 TL'ye çıkartılarak artırılan 100.000.000 TL nominal değerli payları, pay başı
8,30 TL'den halka arz edilmiştir. Toplam halka arz geliri 830.000.000 TL olarak
gerçekleşmiş, tahmini halka arz giderleri (-4.853.440 TL) düşüldükten sonra net halka
arz gelirinin 825.146.560 TL olması beklenmektedir. Halka arzda mevcut ortakların
sermaye artışına katılımı kısıtlanarak, halka arz gelirinin tamamının Margün Enerji
Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. kasasında kalması sağlanmıştır.
GOZDE - Şirketimiz portföy şirketlerinin yapılandırılması kapsamında; ambalaj
sektöründe finansal yapısı güçlü, operasyonel giderlerinde tasarruf sağlayan,
sadeleştirilmiş bir iştirak yapısı ile faaliyet gösterilmesi amacıyla, portföy
şirketlerimizden olan "İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş." ("İsmet Ambalaj") ile bünyesinde
yer alan bağlı ortaklıklarından "Dursun Sınai Yatırımları A.Ş" ("Dursun Sınai
Yatırımlar")'ın, tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde İsmet Ambalaj bağlı ortaklıklarından
"Polinas Plastik San. A.Ş." ("Polinas Plastik")‘e devrolunması suretiyle, Türk Ticaret
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20. maddeleri hükümleri çerçevesinde
birleşme işlemleri tescil ve ilan ile birlikte tamamlanmış olup, birleşme nedeniyle İsmet
Ambalaj ve "Dursun Sınai Yatırımlar'ın infisahı ve bu nedenle ticaret sicilinden terkinleri
sağlanmıştır.
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Teknik Analiz
USD/TRY
Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinin sabit kalması yönündeki kurum tahminimiz
ve medyan beklentinin aksine politika faizinde 100 baz puan indirime giderek %19
seviyesinden %18’e indirdi. Karar notunda ise TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun son
dönemde çekirdek enflasyona yoğunlaşan söylemi paralelinde önemli değişiklikler
olduğu izlendi. Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde alış ağırlıklı bir seyir
hakimken, Türk lirasının dolar karşısında %1,26 oranında değer kaybettiği ve en zayıf
performans gösteren gelişen ülke para birimi konumunda yer alarak negatif ayrıştığı
görüldü. Bununla birlikte USDTRY paritesi gün içerisinde 8,8017 seviyesine kadar
yükseldi. Türk lirası ilerleyen saatlerde kayıplarının bir kısmını telafi etse de USDTRY
paritesi 8,70 seviyesi üzerine kalmaya devam etti ve günü 8,7679 seviyesinden
yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 412,37 baz puana yükselirken, 10 yıllık
tahvil faizi %18,04 seviyesine çıktı.
Bu sabah saatlerinde USDTRY paritesi 8,7680 işlem görürken, dolar endeksi ise 93,10
seviyesinde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise dün %1,43 seviyesi üzerine
ulaşmasının ardından bugün yükselişini %1,44 üzerine taşımış durumda. Teknik
göstergeler dün görülen yükselişin ardından kurun kısa vadede 8,60 seviyesi altına
gerilemekte zorlanabileceğinin sinyalini veriyor. Bu çerçevede kurda kısa vade için ön
plana çıkardığımız 8,50 – 8,80 bandını 8,60 – 8,80 olarak güncelliyoruz. USDTRY
paritesindeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi ve 8,80 seviyesinin kalıcı olarak
aşılması durumunda yeni rekor seviyeler gündeme gelebilir.
Veri takvimine baktığımızda bugün yurt içinde Eylül Reel Kesim Güven Endeksi ve KKO
verileri ile Ağustos ayı yabancı ziyaretçi verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya
Eylül İFO İş Ortamı Endeksi ve ABD Ağustos Yeni Konut Satışları verileri ile Fed
üyelerinin konuşmaları takip edilecek.
USD/TRY
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EUR/USD
Dün 93,50 seviyesi üzerinden düşüşe geçen dolar endeksi, 93 seviyesi altını test
etmesinin ardından günü 93,05 seviyesinden düşüşle tamamladı. Dolar endeksinde
görülen gerileme paralelinde EURUSD paritesinde alıcılı bir seyir izlendi. Dün Asya
seansında 1,17 seviyesi altını test eden parite (1,1684), gün içerisinde kayıplarının bir
kısmını telafi etti ve 1,1752 seviyesine kadar tırmanmasının ardından günü 1,1739
seviyesinden yükselişle kapattı.
EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1738 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıda
EURUSD paritesinin 4 saatlik grafiği yer alıyor. Grafik üzerinde de görülebileceği gibi
parite Eylül ayının başından bu yana bir düşüş kanalı içerisinde hareket ediyor ve bu
sabah saatlerinde kanalın üst çizgisinde yani kanal direncinde hareket ediyor. Bugün
içerisinde paritenin kanal direncine denk gelen 1,1750 seviyesini aşıp aşamayacağını
takip edeceğiz. Paritenin 1,1750 seviyesini yukarı yönlü kırması durumunda düşüş
kanalı da kırılmış olacağından yükselişin 1,18 seviyesine doğru devam etmesi söz
konusu olabilir. Ancak 1,1750 seviyesi üzerinde kalıcı bir yükseliş göremememiz,
paritedeki yükselişin satış fırsatı olarak sınırlı kalmasına neden olabilir. Olası ger
çekilmelerde. Paritenin kanal içerisindeki hareketini sürdürmesi durumunda, teknik
göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, kısa vadede 1,1650 – 1,1750 bandında
bir seyir görmeyi beklemekteyiz. Aşağı yönlü hareketlin hız kazanması ve 1,1650
seviyesi altına inilmesi durumunda ise 1,1630 ve 1,16 destekleri takip edilecek.
Bugün yurt dışında Almanya Eylül İFO İş Ortamı Endeksi ve ABD Ağustos Yeni Konut
Satışları verileri ile Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

EUR/USD
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XAU/USD
Alternatif getirilerde gözlemlenen yükseliş hareketi ons altında sert satış baskıları
oluşmasına neden oldu. Bir süredir altın fiyatlamaları açısından tahvil getirilerindeki
hareketi yakından izlediğimizi ve yükselişin hızlanması durumunda altında satış baskıları
oluşabileceğinin altını çiziyordu. Dün piyasalarda ABD getiri eğrisinde uzun vadeli
taraftaki yükseliş dikkat çekerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puanın üzerinde bir
yükseliş kaydetti. Bu çerçevede 1776$ seviyesi üzerinden yönünü aşağı çeviren ons
altın, 1738,08$ seviyesine kadar inmesini ardından günü 1742,47$ seviyesinden düşüşle
tamamladı.
Evergrande’nin borç krizine yönelik endişelerin bir miktar azalmış olması FOMC
toplantısının ardından piyasalarda olumsuz bir fiyatlama oluşmasının önüne geçmiş
olsa da genel olarak Fed’den gelen mesajların şahin bir yeri işaret ettiğini görüyoruz. Bu
çerçevede piyasalarda Fed’in şahinleşen tutumunun fiyatlara yansımaya başladığını ve
ABD 10 yıllık tahvil getirilerinim %1,40 üzerine çıktığını gözlemliyoruz. ABD 10
yıllıklarındaki yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğini ve bunun da ons altın
açısından olumsuz bir resim çizebileceği görüşündeyiz. Teknik göstergelerin de değerli
metaldeki genel satıcılı seyrin sürdüğünün sinyalini veriyor olması ile birlikte altındaki
yükselişlerin sınırlı kalması ve satıcılı seyrin devam etmesi söz konusu olabilir. Teknik
görünüme baktığımızda ons altının kısa vadede 1803$ seviyesine denk gelen 200
günlük üssel hareketli ortalama altında işlem görebileceğine yönelik görüşümüzü
korumakla birlikte, göstergelerin kısa vade için 1720$ – 1803$ bandını öne çıkardığını
görüyoruz. 1720$ seviyesi altında ise 1700$ desteği yer alıyor. Alternatif getirilerde
yükselişin devam etmesi ons altının önümüzdeki dönemde 1700$ altına gerilemesine
neden olabilir.
Bugün yurt dışında Almanya Eylül İFO İş Ortamı Endeksi ve ABD Ağustos Yeni Konut
Satışları verileri ile Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.
XAU/USD
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XAG/USD
ABD’de uzun vadeli getirilerde yaşanan yükseliş gümüş fiyatlarına da olumsuz yansıdı.
Ons altına nazaran görece ılımlı bir düşüş sergileyen gümüş, günü 22,50$ seviyesinden
düşüşle tamamladı.
Gümüş bu sabah saatlerinde 22,66$ seviyesinden işlem görüyor. Ons altında görülen
sert gerileme ve bunun paralelinde gümüş fiyatlarının görece ılımlı kayıplar yaşaması ile
birlikte altın/gümüş rasyosunun bir miktar daha gerilediği ve 77,16 seviyesine indiği
görülüyor. Ancak bu noktada değerli metallerdeki genel satıcılı seyrin sürdüğünün ve
gümüş fiyatlarının da genel görünüm itibariyle zayıf bir resmi işaret ettiğinin altını
çizmek gerekir. Trend ve momentum göstergeleri gümüşün kısa vadede 22$ – 23,50$
bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. 23,50$ seviyesi üzerinde 24$ ve
ardından 50 günlük ortalamaya denk gelen 24,40$ seviyeleri direnç konumunda yer
alırken, 22$ seviyesi altında ise 21,89$ ve 21,24$ destekleri bulunuyor.
Bugün yurt dışında Almanya Eylül İFO İş Ortamı Endeksi ve ABD Ağustos Yeni Konut
Satışları verileri ile Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

XAG/USD
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Piyasalara Genel Bakış
Son Fiyat /
Değer

1 günlük

1 haftalık

Değişim
1 aylık

6 aylık

YBB

4.449
15.644
7.078
29.639

%1,2
%0,9
-%0,1
%2,0

-%0,6
%0,0
%0,7
-%0,9

-%0,8
-%1,6
-%0,7
%10,0

%14,4
%7,1
%5,4
%4,3

%18,4
%14,0
%9,6
%10,2

1.401
3.642
59.885
6.143
4.052
114.064
51.464
64.049

-%0,4
-%0,1
%0,5
-%0,1
%0,5
%1,6
%0,2
%1,1

-%1,2
-%0,5
%2,0
%0,1
%0,2
%0,2
-%1,4
%1,2

-%4,4
%3,6
%7,5
%0,8
%4,2
-%5,1
-%1,0
-%5,0

-%0,9
%8,1
%22,4
-%0,3
%16,3
%1,8
%10,2
-%1,9

-%5,1
%4,8
%26,0
%2,7
%23,2
-%4,2
%16,8
%7,8

19
24
57

-%10,7
-%6,3
%1,6

-%0,3
%10,8
%5,8

%8,6
%4,6
-%8,7

-%8,2
%0,3
-%6,5

-%18,1
-%2,1
%15,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye
Brezilya
Güney Afrika
Çin
Hindistan
Endonezya

8,7654
5,3038
14,75
6,4589
73,64
14243

%1,3
%0,3
-%0,4
-%0,1
-%0,3
%0,0

%2,7
%0,9
%1,0
%0,0
%0,2
-%0,1

%4,0
-%1,4
-%2,5
-%0,4
-%0,8
-%1,2

%10,5
-%4,0
-%1,0
-%0,9
%1,7
-%1,1

%17,8
%2,0
%0,4
-%1,0
%0,8
a.d.

10 yıllık bono faizleri
Türkiye
Brezilya
Hindistan
Endonezya

%18,0
%10,9
%6,1
%6,1

0,7
0,2
0,0
0,0

0,9
-0,2
0,0
0,0

0,5
0,1
-0,1
-0,2

-1,1
1,8
0,0
-0,6

5,1
a.d.
0,3
a.d.

%6,6
%4,1
%4,1
%2,2

0,19
0,10
-0,01
-0,02

0,30
0,15
0,04
0,06

0,45
0,14
-0,06
0,00

-0,84
-0,09
-0,64
-0,37

1,20
0,84
a.d.
a.d.

%1,4
%1,5
-%1,6
-%1,0
%0,2

%2,1
%1,0
-%0,4
-%0,5
-%0,9

%12,4
%11,7
-%3,1
-%4,3
-%1,6

%27,1
%26,9
%1,3
-%10,2
%8,5

%49,1
%51,1
-%7,8
-%14,3
%24,1

Hisse senedi endeksleri
Gelişmiş Piyasalar
S&P
DAX
FTSE
Nikkei
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye
Çin
Hindistan
Endonezya
Rusya
Brezilya
Meksika
Güney Afrika
Oynaklık Endeksleri
VIX
EM VIX
MOVE

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye
Brezilya
Güney Afrika
Endonezya

Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil
77,25
Ham Petrol - WTI USD/varil
73,3
Altın - USD / oz
1747,7
Gümüş - USD / t oz.
22,642
Commodity Bureau Index
550,84
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
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Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL
0 212 355 46 46

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4

(0 322) 457 77 55

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş

(0 212) 355 46 46

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya

(0 312) 435 18 36

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

Adana
Akatlar İrtibat Bürosu
Ankara
Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu

Bodrum İrtibat Bürosu

Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46
Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi

(0 224) 225 64 10

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

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5

(0 342) 232 35 35

Bursa
Çankaya İrtibat Bürosu

Gaziantep
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

Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak

(0 232) 241 24 50

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit

(0 262) 323 11 33

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit

(0 262) 260 01 01

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli

(0 372) 316 40 50

İzmir İrtibat Bürosu
İzmit
İzmit İrtibat Bürosu
Karadeniz Ereğli
Kartal
Kayseri
Marmaris İrtibat Bürosu
Merkez Şube
Mersin
Trabzon İrtibat Bürosu

Günlük Bülten

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi

(0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris

(0 252) 321 08 00

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş

(0 212) 355 46 46

İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin

(0 324) 238 11 89

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.
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