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Piyasa Yorumu   

BİST-100 endeksi dün %0,6’lık yükselişle 1.411 puandan kapandı. 

Endeksteki yükselişe bankacılık sektörü hisselerindeki %1,3’lük değer 

kazanımı öncülük etti. Küresel piyasalarda ise ABD ve Avrupa borsalarının 

günü yükselişle tamamladığı takip edildi. Dolar endeksi günü 91,84 

seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamlarken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi 

%1,47 – %1,5060 bandında işlem gördü. GOÜ ülke para birimlerinde dün 

Meksika pezosu ve Brezilya reali öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir 

izlenirken, Türk lirasının ise dolar karşısında %0,74 oranında değer 

kaybederek en zayıf performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğu 

ve negatif ayrıştığı gözlemlendi. Bununla birlikte dün yeniden 8,70 

seviyesi üzerine yükselen USDTRY paritesi, günü 8,7082 seviyesinden 

yükselişle tamamladı. Sepet/TL ise 9,52 seviyesi üzerine yükseldi. Türkiye 

5 yıllık CDS primi 381,27 baz puan ile önemli bir değişim kaydetmezken, 

10 yıllık tahvil faizi ise %17,38 seviyesine geriledi. Küresel piyasalarda bu 

sabahki görünüme baktığımızda bu sabah saatlerinde Asya borsalarının 

ve ABD endeks vadelilerinin alıcılı bir seyir izlediğini görmekteyiz.   

Bugün yurt içinde Mayıs Yabancı Ziyaretçi verileri açıklanacak. Yurt 

dışında ise Almanya Haziran Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, ABD 

Mayıs Ayı Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar, ABD Mayıs Ayı PCE 

Enflasyon verileri, ABD Haziran Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi 

ve bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları takip edilecek.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dün gün içinde dar 

bir bantta alıcılı seyreden BIST-100 endeksi günü 1.411’den tamamladı. 

İşlem hacmi önemli ölçüde geriledi. 60 dakikalık göstergeler aşırı alım 

bölgesinden aşağı yönlü hareket etmekte olup günlük göstergeler ise 

dengelenmektedir. Orta vadeli trendin yönü için 22, 50 ve 100 günlük 

hareketli ortalamaların geçtiği 1.430 seviyesi ve 200 günlük hareketli 

ortalama seviyesi olan 1.372 seviyesi takip edilecektir. Bugün için ilk direnç 

seviyesini 1.420 olarak belirliyoruz ve bu seviyenin geçilmesi ile 1.430 

seviyesi hedeflenecektir. Satışlarda takip edilecek destek seviyeleri ise 1.391 

ve 1.380’de bulunmaktadır. 
 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 11:00’da Mayıs Yabancı Ziyaretçi verileri açıklanacak. 

▪ Sigara ve alkolde ÖTV 2Y21’de sabit tutuldu. 

▪ Arındırılmamış RKGE Haziran’da110,3 seviyesinden 113’e yükseldi. 

▪ TCMB, Haziran PPK toplantı özet notlarını yayınladı 

▪ 11 – 18 Haziran haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ Kardemir – 3Ç21 satış miktarı hk. 

▪ Tekfen Holding – İştirak satışı hk. 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Haziran  Mayıs Yabancı Ziyaretçi verileri

29 Haziran  Haziran Ekonomik Güven Endeksi

30 Haziran  Mayıs Dış Ticaret İstatistikleri

                    Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi

1 Temmuz  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri  (18-25 Haz.)

                    Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (18-25 Haz.)

                    İSO/Markit Haziran PMI verileri

                    İTO Haziran enflasyon verileri 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.411 %0,6 -%0,2

BIST-30 1.523 %0,7 -%0,2

Banka 1.225 %1,3 %2,6

Sanayi 2.493 %0,7 -%0,7

Hizmet 1.152 %0,6 %0,5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 20,50 20,50 20,50

AOFM 19,00 19,00 19,00

2 yıllık bono faizi 18,40 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 17,38 18,08 18,21

Kur

USD/TL 8,66 %0,4 %3,3

EUR/TL 10,34 %0,3 %1,1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,50 %0,3 %2,2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 161 161 171

Ortalama işlem hacmi * 1,97 2,05 2,29

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 8,6x 6,3x 5,1x

PD/DD 1,18x 0,94x 0,84x

PD/DD (Banka) 0,43x 0,37x 0,33x

FD/Satışlar 1,75x 0,95x 0,80x

FD/FAVÖK 11,4x 5,4x 4,6x

Kar büyümesi -%7,1 %87,2 %25,1

Özsermaye karlılığı %9,5 %14,5 %15,1

Temettü verimi %1,1 %4,9 %5,3

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 11:00’da Mayıs Yabancı Ziyaretçi verileri açıklanacak 

DHMİ yolcu sayısı verilerine göre Mayıs ayında dış hat yolcu sayısı 2,4 milyon olarak 

gerçekleşmiş ve geçen yılın sıfıra yakın yolcu sayısı ile karşılaştırıldığında önemli bir artışı 

ifade etmişti. Diğer taraftan Türkiye’de artan vaka sayısının son dönemde çeşitli Avrupa 

ülkelerinde “Türkiye’den dönüşlerde karantina zorunluluğu” yolunda kararların alınması 

sektör için yaz arifesinde bir başka önemli zorluğu ön plana getirdi. Bu gelişmeler 

ışığında yılın ikinci yarısında daha olumlu bir sektör görünümü beklentimize rağmen, 

yılbaşındaki tahminlerimiz altında bir yerde olduğumuzu belirtmek gerekir. 

Sigara ve alkolde ÖTV 2Y21’de sabit tutuldu 

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Sigara ve alkollü 

içeceklerden alınan özel tüketim vergisi Temmuz-Aralık dönemi için de değişmeden 

sabit kalacak. Söz konusu ürünler için her iki kere ortalama ÜFE oranında otomatik 

artışlar uygulanıyor. Bu yılın ikinci yarısında ise artışın uygulanmayacağı açıklandı. Bu 

adım manşet enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin bir miktar azaltılmasına 

yardımcı olacaktır. Diğer taraftan yılbaşından beri bütçe dinamikleri performansının 

oldukça kuvvetli olması, ek vergi gelirleri ihtiyacını azaltırken, söz konusu önlemler için 

bir manevra alanı yaratıyor.  2020 yılı sonunda getirilen düzenleme ile Ocak-Haziran 

dönemi için sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV oranları sabit tutulmuştu. Türkiye İstatistik 

Kurumu verilerine göre sigara ve alkol ürünlerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı %6,06. 

Arındırılmamış RKGE Haziran’da110,3 seviyesinden 113’e yükseldi 

Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Haziran’da 110,3 seviyesinden 113’e 

iyileşme kaydederken, mevsim etkilerinden arındırılmış endeks de 107,1’den 109,8’e bir 

iyileşme gösterdi. Dolayısıyla Mayıs ayında tam kapanmanın yarattığı sınırlı olumsuz 

etkinin hızlı bir sosyal normalleşme paralelinde öncü büyüme göstergelerine olumlu 

yansıdığı takip ediliyor. Çeyreksel ortalamalara bakıldığında ise arındırılmış RKGE’nin 

1Ç’de 109,3 olduğunu, ikinci çeyrekte 108,1 seviyesine gerileme kaydettiği izlendi.  

• Gelecek hafta açıklanacak PMI verilerinde de Mayıs ayında 50 eşik değerlerin altına 

gerileme sonrasında yeniden 50 üzeri seviyelerin görülmesi beklenebilir.  

• 2021 GSYİH büyüme tahminimizi %4,7 seviyesinden oldukça güçlü bir revizyonla 

%6’ya çektik.  Ancak özellikle finansal koşulların büyüme üzerinde olumsuz etki 

yapma riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini, burada da küresel enflasyon 

endişelerinin ana belirleyicilerden biri olacağını düşünüyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

TCMB, Haziran PPK toplantı özet notlarını yayınladı 

TCMB, sözkonusu notta, Türk lirasında gerçekleşen değer kayıpları ve birikimli etkiler 

nedeniyle tüketici fiyatları üzerinde maliyet baskılarının güçlü kalmaya devam ettiği 

değerlendirdi. Buna ek olarak, Kurul kısa vadeli eğilimlere bakıldığında bireysel kredi 

kullanımında salgın kısıtlamaları nedeniyle ertelenmiş talebin de etkisiyle belirgin artış 

gözlendiğini belirtirken, bireysel kredilerin daha ılımlı bir büyüme sergilemesinin, 

enflasyon görünümü ve dış denge üzerindeki riskleri sınırlamak için önemli olduğunu 

değerlendirdi. Bu çerçevede, kredilerin seyri ve kompozisyonu makroekonomik istikrar 

açısından yakından takip edildiği belirtildi. 

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Reel_Kesim_Guven_Endeksi___KKO_-_Haziran_2021.pdf
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11 – 18 Haziran haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri açıklandı 

11 – 18 Haziran haftasında hisse senedi piyasasında 3,2 milyon dolarlık oldukça sınırlı 

bir yabancı çıkışı gerçekleşirken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 82,4 milyon 

dolarlık net yabancı girişi görüldü. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi 

piyasasında toplam 1,8 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo 

işlemleri hariç toplam 831 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. Son bir 

sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında 2,2 milyar dolarlık bir çıkış, tahvil 

piyasasında ise 1,05 milyar dolar kadarlık bir yabancı girişi göze çarpıyor. 

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise aynı %5,2 

seviyesinde sabit kaldı.    

Yerleşiklerin DTH’larında 0,12 milyar dolarlık sınırlı bir düşüş görüldü. (altın hariç, parite 

etkisinden arındırılmış rakamlar) Kurumlar DTH’ları 0,30 milyar dolar gerilerken, hane 

halkı DTH’larında ise 0,18 milyar dolarlık bir yükseliş kaydedildi. Aynı hafta içinde 

kıymetli maden mevduat hesaplarında ise 0,83 milyar dolarlık bir yükseliş kaydedildi. 

Yükselişin tamamı hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki artıştan kaynaklandı.   

• Özetle, söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında 

fiyat etkisinden arındırılmış olarak 0,71 milyar dolarlık bir yükseliş görüldü. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri  

Kardemir – Şirket Temmuz-Eylül 2021 döneminde geçerli olacak ürün satış programını 

açıkladı. Açıklanan programa göre, şirket kütük satış miktarını 173.000 ton (yıllık %32 

azalış), nervürlü inşaat demiri miktarını 142.000 ton (yıllık %11 azalış), kangal-çubuk 

miktarını 139.000 ton (yıllık %13 artış) ve profil miktarını 109.000 ton (yıllık %1 artış) 

olarak planlamaktadır. 

Tekfen Holding – Şirket, iştiraklerinden Florya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğu %50 oranındaki payların tamamının 

toplam 25.250.000 ABD Doları/ yaklaşık 220 milyon TL bedelle satılmasına ilişkin 

anlaşma 24 Haziran 2021 tarihinde imzalanmış olup, Rekabet Kurulu'nun satışa ilişkin 

onayı sonrasında işlem tamamlanacaktır. Bu satış işleminin şirketin vergi öncesi karına 

yaklaşık 125 milyon TL tutarında etkisi olacaktır. 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün Meksika pezosu (Meksika Merkez 

Bankası’nın 25 baz puanlık sürpriz faiz artırımının etkisi ile birlikte) ve Brezilya reali 

(Brezilya Merkez Bankası büyüme beklentisini yukarı çekti) öncülüğünde alış ağırlıklı bir 

seyir izlenirken, Türk lirasının ise dolar karşısında %0,74 oranında değer kaybederek en 

zayıf performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğu ve negatif ayrıştığı 

gözlemlendi. Bununla birlikte dün yeniden 8,70 seviyesi üzerine yükselen USDTRY 

paritesi, günü 8,7082 seviyesinden yükselişle tamamladı. Sepet/TL ise 9,52 seviyesi 

üzerine yükseldi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 381,27 baz puan ile önemli bir değişim 

kaydetmezken, 10 yıllık tahvil faizi ise %17,38 seviyesine geriledi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,7057 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin 91,77 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise %1,4960 

seviyesinde bulunduğu takip ediliyor. Bu sabahki kotasyonlarda gelişmekte olan ülke 

para birimlerinde karışık alıcılı seyir olduğunu, Türk lirasının ise dolar karşısında yatay 

bir seyir izleyerek (+%0,0,3) orta sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Trend ve 

momentum göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda USDTRY paritesinin kısa 

vadede 8,50 – 8,80 bandında işlem görebileceğine ilişkin beklentimizi korumaktayız. 

Teknik göstergeler 8,50 seviyesinin güçlü bir destek konumunda olduğuna ve kurun ve 

seviye altına inmekte zorlanabileceğine işaret ederken, 8,80 seviyesi üzerine çıkılması 

durumunda ise TL’de satış baskının hız kazanabileceğinin sinyalini veriyor.  8,80 

seviyesinin aşılması durumunda 8,85 ve 8,90 seviyeleri izlenecek.  

Bugün yurt içinde Mayıs Yabancı Ziyaretçi verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya 

Haziran Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, ABD Mayıs Ayı Kişisel Gelir & Kişisel 

Harcamalar, ABD Mayıs Ayı PCE Enflasyon verileri, ABD Haziran Ayı Michigan Tüketici 

Güven Endeksi ve bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları takip edilecek. 

USD/TRY 
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EUR/USD 

Dün 1,1918 – 1,1957 seviyeleri arasında işlem gören EURUSD paritesi, günü 1,1932 

seviyesinden yataya yakın bir seyirle tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1936 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin ise 91,77 seviyesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Geçtiğimiz hafta 

gerçekleşen toplantıda Fed’in tonunu şahinleştirmesi ve Fed üyelerinin faiz artırım 

beklentilerini öne çekmesi sonrasında piyasalarda dolar lehine oluşan hareketin bir 

miktar yavaşladığı, ancak halen daha etkisini korumakta olduğunu görüyoruz. Fed’in 

hızlanan ekonomik aktivite çerçevesinde beklenenden çok daha erken bir tarihte 

tapering’e başlayabileceğine ilişkin artan beklentileri karşısında, dolar endeksinde 

önümüzdeki döneme ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığını gözlemliyoruz. Bu çerçevede, 

dolar endeksindeki güçlenmenin sürmesi durumunda EURUSD paritesindeki 

yükselişlerin sınırlı kalabileceği, bu nedenle de paritedeki yükselişler konusunda 

temkinli olunması gerektiği görüşündeyiz. Teknik görünüme baktığımızda ise 

göstergeler paritenin kısa vadede 1,20 seviyesi altında kalmaya devam edebileceğinin 

ve 1,1835 – 1,20 bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt dışında Almanya Haziran Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, ABD Mayıs Ayı 

Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar, ABD Mayıs Ayı PCE Enflasyon verileri, ABD Haziran 

Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi ve bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları takip 

edilecek. 
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XAU/USD 

Dolar endeksi günü 91,84 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamlarken, ABD 10 yıllık 

tahvil getirisi %1,47 – %1,5060 bandında işlem gördü. Ons altının ise dün 1773,07$ – 

1788,05$ seviyeleri arasında işlem görmesinin ardından günü 1774,99$ seviyesinden 

düşüşle tamamladığı takip edildi.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1778,03$ seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altında 1800$ seviyesi altında 

yükselişlerin sınırlı kalabileceğini ilişkin görüşümüzü korumaktayız. Fed’in tonunu 

şahinleştirmesi ve Fed üyelerinin faiz artırım beklentilerini öne çekmesi sonrasında 

piyasalarda dolar lehine oluşan hareketin bir miktar yavaşladığı, ancak halen daha 

etkisini korumakta olduğunu görüyoruz. Diğer yandan, artan faiz beklentileri 

çerçevesinde tahvil getirilerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü bir hareket 

oluşması riskini ön planda tutmaya devam ediyoruz. Dolar endeksindeki yükseliş 

hareketinin devam etmesi ve tahvil getirilerinde yükseliş oluşması durumunda ons 

altındaki yukarı yönlü çabalarının sınırlı kalması ve satıcılı seyrin devam etmesi 

beklenebilir. Teknik görünüme baktığımızda, göstergelerin işaret ettiği üzere ons altının 

kısa vadede 1750$ – 1800$ bandında hareket edebileceğine yönelik beklentimizi 

koruyoruz. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere teknik göstergeler 1800$ seviyesi 

aşılmadıkça yükselişlerin sınırlı kalabileceğinin sinyalini veriyor. Satış baskının 

hızlanması ve 1750$ seviyesinin altına inilmesi durumunda ise ilk etapta 1748$ ve 

1735$ ve 1722$ destekleri izlenecek.  

Bugün yurt dışında Almanya Haziran Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, ABD Mayıs Ayı 

Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar, ABD Mayıs Ayı PCE Enflasyon verileri, ABD Haziran 

Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi ve bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları takip 

edilecek. 

XAU/USD  
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XAG/USD 

200 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmaya devam eden gümüş, dün gün 

içerisinde 25,82$ – 26,17$ bandında işlem görmesinin ardından günü 25,95$ 

seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı.  

Bu sabah saatlerinde 26,08$ seviyesinde hareket eden gümüş fiyatlarında 200 günlük 

hareketli ortalamayı izlemeye devam ediyoruz. Gümüş fiyatları hafta başından bu yana 

bu ortalama üzerinde tutunuyor olsa da bu bölgeden yukarı yönlü güçlü bir tepki 

gelmediğini ve fiyatların yatay bir seyir izlediğini görüyoruz. Bu yatay seyir de 

yükselişlerin cılız kaldığına yönelik uyarı veriyor. Bu çerçevede gümüşün bugün 

itibariyle 25,71$ seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli ortalaması civarındaki 

hareketini yakından izlemeye devam edeceğiz.  Yükselişlerin sınırlı kalmaya devam 

etmesi ve gümüşün bu ortalamayı aşağı yönlü kırması, yani 25,71$ seviyesi altına 

inmesi durumunda satış baskısının hızlanması söz konusu olabilir. Böyle bir durumunda 

25,50$, 25,25$ ve 25$ destekleri izlenecek. Aksi takdirde, yani 25,71$ seviyesi üzerinde 

bir tutunma görmemiz durumunda ise yukarıda 26,10$, 26,40$ ve 26,60$ dirençleri 

izlenecek.  

Bugün yurt dışında Almanya Haziran Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, ABD Mayıs Ayı 

Kişisel Gelir & Kişisel Harcamalar, ABD Mayıs Ayı PCE Enflasyon verileri, ABD Haziran 

Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi ve bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları 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 4.266 %0,6 %1,1 %1,9 %15,2 %13,6

DAX 15.589 %0,9 -%0,9 %0,8 %14,7 %13,6

FTSE 7.110 %0,5 -%0,6 %1,1 %9,3 %10,1

Nikkei 28.875 %0,8 %0,5 %2,0 %9,2 %6,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.411 %0,6 -%0,2 %0,8 -%1,1 -%4,5

Çin 3.567 %0,8 %2,0 %0,4 %5,8 %3,5

Hindistan 52.699 %0,2 %0,8 %4,2 %12,4 %10,5

Endonezya 6.012 %0,7 %0,8 %4,1 %0,8 %1,3

Rusya 3.823 -%0,4 %0,1 %3,7 %17,8 %16,2

Brezilya 129.514 %0,8 %1,1 %5,3 %9,9 %8,8

Meksika 50.558 %0,8 %0,7 %3,5 %16,6 %14,7

Güney Afrika 66.263 %0,7 -%0,5 %0,3 %12,0 %11,5

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%2,1 -%10,0 -%13,2 -%25,8 -%29,8

EM VIX 18 -%54,9 -%3,3 -%12,9 -%28,8 -%28,7

MOVE 55 -%1,4 -%0,1 -%0,2 %30,2 %11,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,7077 %0,7 -%0,2 %3,8 %14,8 %17,0

Brezilya 4,9146 -%1,1 -%1,9 -%7,6 -%5,0 -%5,5

Güney Afrika 14,2089 -%0,1 %0,7 %2,0 -%2,8 -%3,3

Çin 6,4719 %0,0 %0,4 %0,8 -%0,9 -%0,8

Hindistan 74,1675 -%0,2 %0,1 %1,6 %0,8 %1,5

Endonezya 14440 %0,0 %0,6 %0,6 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,4 -0,1 -0,7 -0,8 4,5 4,5

Brezilya %9,2 -0,1 0,0 -0,3 a.d. a.d.

Hindistan %6,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Endonezya %6,6 0,0 0,0 0,1 a.d. a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,2 0,00 -0,05 -0,21 0,70 0,81

Brezilya %3,7 -0,01 -0,02 -0,16 0,43 0,47

Güney Afrika %4,0 0,03 0,03 -0,18 a.d. a.d.

Endonezya %2,1 0,01 -0,07 -0,20 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 75,56 %0,5 %3,4 %10,4 %47,3 %45,9

Ham Petrol - WTI USD/varil 73,3 %0,3 %3,2 %11,0 %52,0 %51,1

Altın - USD / oz 1775,6 -%0,4 %0,1 -%5,8 -%5,5 -%6,3

Gümüş - USD / t oz. 26,05 -%0,2 %0,8 -%6,6 %0,9 -%1,4

Commodity Bureau Index 553,87 %0,1 -%0,1 %2,8 %25,7 %24,8

* 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 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. 

 


