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Piyasa Yorumu  

BİST-100 endeksi dünü %2,3’lük düşüşle 1.483 puandan tamamladı. Dün 

GOÜ ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, TL’nin dolar 

karşısında %0,8 değer kaybettiği ve en zayıf performans gösteren GOÜ 

para birimi konumunda olduğu görüldü. Bununla birlikte USDTRY 

paritesi 7,25 seviyesi üzerini test ederek yaklaşık son 1 ayın zirvesine 

çıktı. Gün içerisinde 7,0712 – 2,2502 seviyeleri arasında hareket eden 

USDTRY paritesi günü 7,1688 seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 

5 yıllık CDS primi 293,41 baz puan olurken, 10 yıllık tahvil faizi %13,17’ye 

yükseldi. Bu sabah saatlerinde Asya borsaları ve ABD endeks 

vadelilerinde hafif alıcılı bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz. 

Bugün yurt içinde Şubat Ekonomik Güven Endeksi ile 12 – 19 Şubat 

haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri 

açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya Mart Ayı GfK Tüketici Güven 

Endeksi, Euro Bölgesi Şubat Ayı Tüketici Güven Endeksi (Öncü), ABD 

Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Ocak Ayı Öncü Dayanıklı Mal Siparişleri 

verileri, ABD 4Ç20 GSYİH Büyüme Oranı & Tüketici Harcamaları & 

Çekirdek PCE verileri (İkinci Okuma), ABD Ocak Ayı Aylık Bekleyen Konut 

Satışları, ABD Şubat Ayı Kansas Fed İmalat Endeksi ve bölgesel Fed 

Başkanları’nın konuşmaları takip edilecek.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dün yaşanan 

sert satışlarla BIST-100 endeksi günün en düşük seviyesi olan 

1483’ten günü tamamladı. Kısa vadeli göstergeler aşırı satım 

bölgesinde bulunurken günlük bazlı göstergeler ise aşağı yönlü 

hareketlerini sürdürmekte olup henüz aşırı satım bölgesine 

ulaşmadılar. Orta vadeli yükseliş trendi için 1520/1525 aralığının 

geçilmesi gerekmektedir. Bugün olası tepki hareketlerinde takip 

edilecek ilk direnç seviyesi 1495 olup bu seviyenin geçilmesiyle 

birlikte 1510 hedeflenecektir. Olası satışlarda ise takip edilecek ilk 

destek seviyesi 1475’te bulunmakta olup bu seviyenin kırılmasıyla 

birlikte 1450’ye doğru hareket söz konusu olabilecektir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Saat 10:00’da Şubat Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. 

▪ Saat 14:30’da 12 – 19 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. 

▪ Şubat ayı aylık TÜFE artışı tahminimiz %0,5.  

▪ 4Ç20 GSYİH büyüme beklentimiz %6,5. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ CCOLA - 4Ç20 sonuçlarını açıkladı. 

▪ AEFES, TKFEN – Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ GUBRF - Söğüt Altın Madeni ruhsatının devri hk. 

 

 

 

 

 

 

 Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Şubat  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (12 - 19 Şubat)

                 Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (12 - 19 Şubat)

                 Şubat Ekonomik Güven Endeksi

26 Şubat  Ocak Dış Ticaret verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.483 -%2,3 -%3,7

BIST-30 1.558 -%2,0 -%3,3

Banka 1.360 -%2,9 -%6,2

Sanayi 2.577 -%2,4 -%3,8

Hizmet 1.167 -%2,3 -%4,2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 18,50 18,50 18,50

AOFM 17,03 17,00 17,00

2 yıllık bono faizi 14,92 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,17 13,10 13,29

Kur

USD/TL 7,14 %1,9 -%3,6

EUR/TL 8,68 %2,6 -%3,6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7,91 %2,3 -%3,6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 205 218 200

Ortalama işlem hacmi * 6,57 6,91 6,19

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 7,3x 5,4x

PD/DD 1,00x 0,96x 0,85x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,41x 0,37x

FD/Satışlar 0,87x 1,02x 0,87x

FD/FAVÖK 5,9x 5,8x 4,9x

Kar büyümesi -%9,0 %58,6 %34,3

Özsermaye karlılığı %12,0 %13,7 %14,8

Temettü verimi %3,3 %3,9 %4,3

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 10:00’da Şubat Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak 

Ekonomik güven endeksi Ocak %1,6 oranında artış kaydederek Aralık ayındaki 94,7 

seviyesinden 96,2 seviyesine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve 

hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.  

Saat 14:30’da 12 – 19 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak 

Şubat’ın ikinci haftasında hisse senedi piyasasında 62,3 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı 

görülürken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 112,5 milyon dolarlık net yabancı 

girişi yaşandı. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 538 

milyon dolarlık bir yabancı çıkışı olduğu, tahvil piyasasına ise repo işlemleri hariç 

toplam 1,1 milyar dolarlık bir yabancı girişi yaşandığı takip ediliyor.  

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 5 – 12 Şubat 

haftasında %5,9’dan %6’ya yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise söz 

konusu oran %9,3 idi. 

Şubat ayının ikinci haftasında yerleşiklerin DTH’larında 1,14 milyar dolar yükseliş 

görüldü. (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Yerleşiklerin DTH’larındaki 

artış büyük oranda kurumlar DTH’larından kaynaklandı.  

• Kıymetli maden mevduat hesaplarında ise fiyat etkisinden arındırılmış olarak 

bakıldığında 0,63 milyar dolarlık bir artış yaşandığını görüyoruz. Artışın 

neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki yükselişten 

kaynaklandığı görülüyor. 

Şubat ayı aylık TÜFE artışı tahminimiz %0,5 

Şubat ayı TÜFE verileri 3 Mart Çarşamba günü açıklanacak. Şubat ayı aylık TÜFE artışı 

tahminimiz %0,5. Beklentimiz doğrultusunda bir gerçekleşme durumunda yıllık 

enflasyon %14,96 seviyesinden hafif bir yükselişle %15,1 seviyesine yükselecek. Henüz 

bir piyasa medyan beklentisi açıklanmadı. 

Alt kalemlere bakıldığında, 

• Gıda fiyatları tarafında işlenememiş gıdanın Ocak ayında olduğu gibi aylık 

düşüş sergileyebileceğini düşünüyoruz. Toplam yıllık gıda fiyat artışının % 18 

seviyesinden %16,5-17 aralığına gerilemesini bekliyoruz.  

• Enerji fiyatları tarafında ise uluslararası petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişe 

rağmen, iç piyasa fiyatlarına yansıması sınırlı olurken (TL’deki değer kazanımı 

ve eşel mobil sistemi çerçevesinde) aylık artışın sınırlı kalacağını görüyoruz. 

Yıllık enflasyonun ise %7,9 seviyesinden %9’a yakınsamasını bekliyoruz.  

• Şubat ayında altın fiyatlarında yaşanan hızlı gerileme ve TL’deki değer 

kazanımının da etkisiyle manşet enflasyon tarafında aşağı yönlü bir etki 

yaratacağını düşünüyoruz. (0,1 yüzde puan kadar) 

• Çekirdek enflasyon dinamiklerine gelindiğinde birikimli kur etkisinin halen 

devam ettiğini ancak TL’de son dönemlerde yaşanan iyileşen görünüm 

çerçevesinde söz konusu etkinin azamaya başlayacağını düşünüyoruz. Ancak 

maliyet baskının ÜFE verilerinden takiple de halen devam ettiği izleniyor Bu 

çerçevede Şubat ayında TÜFE-C göstergesinin yıllık %15,5 seviyesinden %16,2 

seviyesine yükselmesini bekliyoruz. 
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2021 yılsonu enflasyon tahminimizi %10,7 olarak koruyoruz. Bu çerçevede Nisan ayında 

en üst seviyeyi %15,7 civarında göreceğini tahmin ediyoruz.  

• Ancak risklerin yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz. (i) Özellikle pandemi 

sonrası döneme ilişkin artan olumlu bekleyişler emtia fiyatları tarafında hızlı 

yükselişe neden olurken ithal fiyatlar kanalından enflasyon üzerinde baskı 

yaratabilir, (ii) Diğer taraftan iç talep göstergelerinin halen güçlü bir seyir izliyor 

olmasının para politikası sıkılaştırma adımlarının etkisini geciktirici nitelikte bir 

resim çizmesi, bu kanaldan da manşet enflasyon üzerinde risklerin yukarı yönlü 

olduğu izlenimi veriyor. 

4Ç20 GSYİH büyüme beklentimiz %6,5  

4Ç20’ye ilişkin büyüme verileri 1 Mart Pazartesi günü açıklanacak. Kurum tahminimiz 

son çeyrekte %6,5’lik bir yıllık büyüme kaydedilmesi yönünde. Beklentimiz dahilinde bir 

gerçekleşme 2020 GSYİH reel büyümesini %2’ye taşıyacak.  

• Foreks anket sonuçlarına göre 4Ç20 medyan büyüme beklentisi %7 

seviyesinde. 

2020 yılındaki hızlı kredi büyümesinin iç talep üzerinde devam etkisi çerçevesinde özel 

tüketimin büyümeye önemli ölçüde katkıda bulunacağı görüşündeyiz.  

• Yatırımlar tarafındaki katkının azalarak da olsa devam etmesini, net ihracatın ise 

son çeyrekte manşet veri üzerinde negatif etkide bulunmasını bekliyoruz. 

Pandemi koşullarının bir miktar hafifleyeceği ana varsayımı ve 2020 büyüme ivmesinin 

de yarattığı etki ile (carry-over etkisi) 2021 yılı GSYİH beklentimizi %4 olarak korumaya 

devam ediyoruz.  

• Büyüme tahinimiz üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu görüşlündeyiz. Yeni 

yıla ilişkin ilk öncü göstergeler ılımlı bir gerilemeye rağmen aktivitenin güçlü 

kaldığına ve 2020 yılındaki güçlü kredi büyümesinin etkisinin sürdüğüne işaret 

ediyor. 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Anadolu Efes -Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 49 milyon 

TL olup, yıllık bazda %74 azalışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 6,249 

milyon TL olup, yıllık bazda %19 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 1,094 

milyon TL olup, yıllık bazda, %77 artışı işaret etmektedir. 

Coca-Cola İçecek - 4Ç20 sonuçlarını 162.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar 

rakamı, 39.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Söz konusu zarar rakamı 

altında yatan iki tane bir defalığa mahsus kalem bulunmaktadır. Bunlar, yedek 

parçaların faydalı ömründeki değişikliğin 122 milyon TL’lik gayri nakdi etkisi ve Irak 

operasyonunun satım opsiyonu değerlemesinden gelen 127 milyon TL’lik gayri nakdi 

etkidir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 0.6 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 

3,184 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,068 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %19 artış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %58 oldu. (4Ç19: %53) Şirket, 4Ç20'de 504 milyon TL FAVÖK açıkladı 

ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %100 artış gösterdi. Açıklanan 

FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 506 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 412 baz puan artarak %15.8 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 273 baz puan azaldı ve %32.8 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 499 baz puan azaldı ve 

%27.4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -43 milyon TL (4Ç19: 489 milyon TL 

ve 3Ç20: 89 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -

%0.3 (4Ç19: %4.1 ve 3Ç20: 0.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %5 azalarak 1,477 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.5 

olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. 

2021 Beklentisi: Şirket yönetimi konsolide satış hacimde %4-6 arasında büyüme 

gerçekleşmesi ve Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası 

operasyonlarında ise yüksek tek haneli olması beklenmektedir. Kur çevrim farkının 

etkisinden arındırılmış olarak konsolide net gelir büyümesinin yüksek onlu yüzdelerde 

olması tahmin edilmekle beraber FAVÖK marjının 2021 yılında 2020 yılına paralel 

seyretmesini öngörülmektedir. 2021 yılında yatırım harcamalarının normal seviyelerine 

dönmesini ve konsolide net satış gelirinin %6-%8'i seviyesinde olmasını 

beklenmektedir. Net işletme sermayesinin net satış gelirlerine oranının 2020 yılındaki 

olağanüstü düşük seviyesinin yarattığı baz etkisi de dikkate alındığında, bu oranın 2021 

yılında ılımlı bir artış ile düşük-tek haneli seviyeye ulaşması beklenmektedir. 

Temettü: Yönetim Kurulu, pay başına 1,97 TL nakit kâr payının 27 Mayıs 2021 tarihinde 

dağıtılmasını Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi karar Verdi. Teklif edilen nakit kâr payı 

miktarı %2,7 temettü verimini işaret etmektedir.   

Gübre Fabrikaları - Şirket uhdesinde bulunan 82050 sicil numaralı Söğüt Altın Madeni 

ruhsatı kapsamında yapılmakta olan çalışmalar hakkında, muhtelif açıklamalar ile 

kamuoyu bilgilendirmeleri yapılmıştı. Bu süreçte maden yatırımları konusunda 

faaliyet göstermek amacıyla kurulan ve Şirket %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı 

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. bünyesinde, madencilik faaliyetlerinin gerektirdiği özel 

bilgi ve deneyime uygun yapılanma çalışmaları da devam etmektedir.   
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Şirketin 24.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karara istinaden, 

bahsi geçen 82050 sicil numaralı Söğüt Altın Madeni ruhsatının ve ruhsat 

kapsamı çalışmaların Şirketin %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gübretaş 

Maden Yatırımları A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir. Devir işlemi, bir 

defaya mahsus KDV hariç 36.000.000.-TL sabit ruhsat devir bedeli ve maden üretimi 

devam ettiği sürece yıllık bazda cirodan %3 oranında alınacak olan nispi ruhsat 

devir bedeli karşılığı olup, ilgili devir sözleşmesinin imzalanması konusunda 

İdareye yetki verilmiştir. Bahse konu yetki kapsamında 24.02.2021 tarihinde Maden 

Ruhsatı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Tekfen Holding - Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 219 

milyon TL olup, yıllık bazda %1221 azalışı işaret etmektedir. Konsensus net satış 

beklentisi 4,000 milyon TL olup, yıllık bazda %21 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK 

beklentisi 335 milyon TL olup, yıllık bazda, %167 artışı işaret etmektedir.   
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, TL’nin dolar 

karşısında %0,8 değer kaybettiği ve en zayıf performans gösteren gelişen ülke para 

birimi konumunda olduğu görüldü. Bununla birlikte USDTRY paritesi 7,25 seviyesi 

üzerini test ederek yaklaşık son 1 ayın zirvesine çıktı. Gün içerisinde 7,0712 – 2,2502 

seviyeleri arasında hareket eden USDTRY paritesi günü 7,1688 seviyesinden yükselişle 

tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 293,41 baz puan olurken, 10 yıllık tahvil faizi 

%13,17’ye yükseldi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,1650 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin ise 90,02 seviyesinde hareket ettiği takip ediliyor. USDTRY dün 

gerçekleştirdiği sert yükseliş eğilimi ile birlikte Kasım ayının başından bu yana devam 

ettirdiği düşüş trendini yukarı yönlü kırdı. Kısa vadeli teknik göstergeler, bu kırılma 

hareketi ile birlikte kurdaki aşağı yönlü eğilimlerin sınırlanabileceğinin sinyalini veriyor. 

Teknik göstergelerin işaret ettiği üzere USDTRY’deki düşüş eğiliminin sınırlanması 

durumunda kısa vadede 7,10 – 7,30 bandında bir hareket görülebilir. Ancak kurun 7,10 

seviyesi üzerinde tutunmakta başarısız olması durumunda yeniden 7 seviyesine doğru 

bir geri çekilme hareketi görmeyi bekleyebiliriz.  

Bugün yurt içinde Şubat Ekonomik Güven Endeksi ile 12 – 19 Şubat haftasına ilişkin 

yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise 

Almanya Mart Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, Euro Bölgesi Şubat Ayı Tüketici Güven 

Endeksi (Öncü), ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Ocak Ayı Öncü Dayanıklı Mal 

Siparişleri verileri, ABD 4Ç20 GSYİH Büyüme Oranı & Tüketici Harcamaları & Çekirdek 

PCE verileri (İkinci Okuma), ABD Ocak Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları, ABD Şubat Ayı 

Kansas Fed İmalat Endeksi ve bölgesel Fed Başkanları’nın konuşmaları takip edilecek. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Dün 90 – 90,43 bandında hareket eden dolar endeksi ise günü 90,18 seviyesinden sınırlı 

bir yükselişle tamamladı. Gün içerisinde 1,2109 – 1,2176 bandında işlem gören EURUSD 

paritesi ise günü 1,2167 seviyesinden yükselişle kapattı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2176 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin ise 90,02 seviyesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Teknik görünümü 

incelediğimizde EURUSD paritesinde 1,2180 seviyesinin kısa vadeli önemli bir direnç 

seviyesi olduğunu görmekteyiz. EURUSD paritesinin kısa vadeli grafiklerinde aşırı alıma 

işaret eden göstergeler, paritenin 1,2180 direncini aşamaması durumunda yükseliş 

eğiliminin güç kaybedebileceğini ve paritenin kazançlarının bir kısmını silebileceğini 

işaret ediyor. Dolayısı ile EURUSD paritesinin 1,2180 direncini aşamaması durumunda 

1,21 seviyesi altına doğru bir geri çekilme hareketi gerçekleştirmesi söz konusu olabilir. 

Ancak bu direncin kalıcı olarak kırılması yükseliş hareketinin devamını görmemize 

neden olabilir. Teknik göstergeler paritenin bugün içerisinde 1,21 – 1,2180 bandında 

işlem görebileceğini işaret ediyor. 

Bugün yurt dışında Almanya Mart Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, Euro Bölgesi Şubat 

Ayı Tüketici Güven Endeksi (Öncü), ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Ocak Ayı Öncü 

Dayanıklı Mal Siparişleri verileri, ABD 4Ç20 GSYİH Büyüme Oranı & Tüketici Harcamaları 

& Çekirdek PCE verileri (İkinci Okuma), ABD Ocak Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları, 

ABD Şubat Ayı Kansas Fed İmalat Endeksi ve bölgesel Fed Başkanları’nın konuşmaları 

takip edilecek. 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde teknik görünümü incelediğimizde ons altında hafta başından 

bu yana etkili olan yükseliş eğiliminin güç kaybetmeye başladığını gördüğümüz 

belirtmiş ve yükseliş eğiliminin durulabileceğini ifade etmiştik. ABD 10 yıllık tahvil 

faizindeki yükseliş eğiliminin hız kesmeden devam etmesi, altın fiyatlarındaki 

kazançların korunmasına engel oldu. Dün %1,40 seviyesini aşan ABD 10 yıllık tahvil faizi 

%1,4350 seviyesine kadar yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD 10 

yıllıklarında etkili olan yükseliş hareketi ile birlikte dün yeniden 1800 seviyesi altına 

altında gerileyen ve 1783,81 seviyesine inen altının ons fiyatı, günü 1802,63 

seviyesinden düşüşle tamamladı. 

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1798 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık 

tahvil faizi %1,40 seviyesinde seyrederken, dolar endeksinin ise 90,02 seviyesinden 

işlem gördüğü takip ediliyor. Teknik görünümü incelediğimizde göstergelerin ons 

altının kısa vadede 1820 direnci altında hareket edebileceğinin sinyalini verdiğini 

görüyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının kısa 

vadede 1780 – 1820 bandında hareket edebileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt dışında Almanya Mart Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi, Euro Bölgesi Şubat 

Ayı Tüketici Güven Endeksi (Öncü), ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Ocak Ayı Öncü 

Dayanıklı Mal Siparişleri verileri, ABD 4Ç20 GSYİH Büyüme Oranı & Tüketici Harcamaları 

& Çekirdek PCE verileri (İkinci Okuma), ABD Ocak Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları, 

ABD Şubat Ayı Kansas Fed İmalat Endeksi ve bölgesel Fed Başkanları’nın 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 3.925 %1,1 -%0,2 %1,8 %14,0 %4,5

DAX 13.976 %0,8 %0,5 %2,4 %7,0 %1,9

FTSE 6.659 %0,5 -%0,8 %0,3 %10,3 %3,1

Nikkei 29.672 %1,4 -%0,7 %4,4 %29,2 %9,7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.483 -%2,3 -%3,7 -%3,7 %35,8 %0,4

Çin 3.564 %1,1 -%2,0 -%0,6 %6,8 %3,7

Hindistan 50.782 %1,0 -%0,1 %6,1 %32,1 %7,4

Endonezya 6.251 %0,5 %1,3 %0,4 %17,7 %5,1

Rusya 3.385 -%1,4 -%1,5 -%0,4 %11,8 %2,9

Brezilya 115.668 %0,4 -%3,9 -%1,5 %13,3 -%2,8

Meksika 45.151 -%0,3 %0,2 %0,1 %18,0 %2,5

Güney Afrika 66.201 %0,4 -%1,4 %2,5 %18,0 %11,4

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 -%7,7 -%0,7 -%2,6 -%4,6 -%6,2

EM VIX 27 %0,8 %17,2 %0,1 %20,8 %9,0

MOVE 62 -%1,1 %8,7 %43,3 %36,8 %26,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,1655 %0,8 %2,7 -%3,4 -%2,9 -%3,7

Brezilya 5,4159 -%0,5 %0,1 -%1,0 -%3,5 %4,2

Güney Afrika 14,4998 -%0,3 -%1,0 -%4,3 -%14,6 -%1,3

Çin 6,4571 -%0,1 a.d. -%0,4 -%6,7 -%1,1

Hindistan 72,3425 -%0,2 -%0,6 -%0,9 -%2,7 -%1,0

Endonezya 14085 -%0,1 %0,5 %0,4 -%4,0 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,1 0,1 -0,1 a.d. 0,3

Brezilya %8,4 0,2 0,5 0,4 1,2 a.d.

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

Endonezya %6,5 -0,1 0,0 0,2 -0,3 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,8 0,06 0,20 0,01 -1,02 0,37

Brezilya %3,7 -0,04 0,18 0,12 0,08 0,49

Güney Afrika %4,7 -0,16 0,06 0,18 -0,37 a.d.

Endonezya %2,4 -0,01 0,20 0,36 0,32 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 67,04 %2,6 %4,2 %21,0 %48,5 %29,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 63,22 %2,5 %3,4 %20,9 %48,3 %30,3

Altın - USD / oz 1796,4 -%0,4 %1,4 -%3,2 -%6,8 -%5,2

Gümüş - USD / t oz. 27,859 %0,6 %2,0 %9,0 %4,7 %5,5

Commodity Bureau Index 489,73 %0,6 %2,8 %7,3 %26,4 %10,3

* 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. 

 


