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Piyasa Yorumu   

BİST-100 endeksi dünü %2,5’lik yükselişle 1.427 puandan tamamladı. 

Endeksteki yükselişe bankacılık sektörü hisselerindeki %4,2’lik değer 

kazancı öncülük etti. %1,75 seviyesi üzerinden geri çekilen ABD 10 

yıllık tahvil faizi dün %1,67’lere kadar inerken, 93,33 seviyesi civarından 

yönünü aşağı çeviren dolar endeksi ise 92,84 seviyesine kadar geri 

çekildi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki düşüş eğilimi 

çerçevesinde dün GOÜ para birimlerinde alıcılı bir seyir izlenirken, Türk 

lirasının dolar karşısında %1,6’lık değer kazanımı ile en iyi performans 

gösteren para birimi olduğu takip edildi. Bununla birlikte 8,1029 

seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi, günü 8,1195 seviyesinden 

sert bir düşüşle kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 459 puana gerilerken, 

10 yıllık tahvil faizi %18,25’e indi. Küresel hisse senedi piyasalarında bu 

sabahki görünüme baktığımızda Asya borsalarında alıcılı bir seyrin 

hâkim olduğunu, ABD endeks vadelilerinde ise karışık bir resmin ön 

plana çıktığını görmekteyiz.   

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt 

dışında ise ABD Mart Ayı Aylık Saatlik Kazançlar, ABD Mart Ayı Tarım 

Dışı İstihdam Değişimi, ABD Mart Ayı İşsizlik Oranı verileri ve Atlanta 

Fed Başkanı Bostic’in Konuşması takip edilecek.  

Teknik görünüme baktığımızda, dün alıcılı seyir izleyen BIST-100 

endeksi gün içinde işlem gördüğü en yüksek seviye olan 1.427’den 

günü tamamladı. Saatlik göstergeler aşırı alım bölgesinde hareket 

etmekte olup günlük bazlı göstergeler ise aşırı satım bölgesinden 

yukarı yönlü hareketlerine başlamaktadırlar. Bugün yükseliş 

hareketlerinde takip edilecek ilk direnç seviyesi 1.433’te olup bu 

seviyenin geçilmesiyle birlikte 1.450 seviyesi hedeflenecektir. Olası 

satışlarda takip edilecek destek seviyeleri ise 1.407 ve 1.391’de 

bulunmaktadır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ İSO/Markit PMI Mart ayında 51,7 seviyesinden 52,6’ya yükseldi. 

▪ Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Mart ayında 65,10 oldu. 

▪ Mart İTO İstanbul enflasyonu aylık %1,13 artış kaydetti.  

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

banka istatistikleri açıklandı. 

▪ Ticaret Bakanlığı Mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ ALARK - 1Ç21 elektrik verilerini açıkladı. 

▪ TATGD - Süt ve süt ürünleri iş kolundaki faaliyetlerin devrine 

ilişkin stok farkının ödenmesi 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

5 Nisan   Mart enflasyon verileri  

6 Nisan   Mart Reel Efektif Kur Endeksi (REKE)

7 Nisan   Hazine Mart Nakit Bütçe verileri

8 Nisan   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (26 Mart-2 Nisan)

                Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (26 Mart-2 Nisan)

9 Nisan   TCMB Nisan Beklenti Anketi Sonuçları

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.427 %2,5 %2,3

BIST-30 1.464 %2,4 %2,4

Banka 1.122 %4,2 %1,5

Sanayi 2.655 %2,3 %3,8

Hizmet 1.190 %2,1 %2,5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 20,50 20,50 18,50

AOFM 19,00 19,00 17,00

2 yıllık bono faizi 19,01 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 18,25 18,25 13,24

Kur

USD/TL 8,17 %2,9 %11,9

EUR/TL 9,59 %2,3 %8,9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,88 %2,6 %10,4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 176 178 207

Ortalama işlem hacmi * 3,53 3,95 4,49

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 6,8x 5,2x

PD/DD 1,00x 0,91x 0,79x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,34x 0,30x

FD/Satışlar 0,87x 0,92x 0,78x

FD/FAVÖK 5,9x 5,4x 4,6x

Kar büyümesi -%9,0 %63,4 %31,6

Özsermaye karlılığı %12,0 %13,4 %15,0

Temettü verimi %3,3 %4,3 %5,0

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  

İSO/Markit PMI Mart ayında 51,7 seviyesinden 52,6’ya yükseldi 

İSO/Markit PMI Mart ayında 51,7 seviyesinden 52,6’ya yükseldi. Mart Reel Sektör 

Güven Endekinde de yukarı yönlü bir hareket izlenmişti. 1Ç21 ortalama PMI  52,9 

olurken, bir önceki çeyrek ortalaması olan 52’ye göre artış kaydetti. İSO/Markit 

tarafından yayınlanan ilgili nota bakıldığında yeni siparişlerde gözlenen iyileşme 

sinyallerine bağlı olarak imalat sektöründe üretim ve istihdamın büyümeyi 

sürdürdüğüne işaret ettiği belirtildi.  

• Ayrıca, yeni ihracat siparişlerinin üst üste üçüncü ay artış gösterdiği ve toplam 

yeni siparişlere göre daha hızlı büyüdüğü de eklendi.  

• Diğer taraftan notta olumsuz bir faktör olarak ham madde teminindeki sıkıntıların 

devam etmesinin pozitif genel görünümü sınırlarken, hem girdi maliyetleri hem 

de nihai ürün fiyatları enflasyonunun yeniden hızlandığı ifade edildi.  

2021 yılının ilk çeyreğinde de güçlü ekonomik aktivitenin sürdüğü takip ediliyor. Söz 

konusu ivmenin sürdüğünü görüyoruz.  

• Ancak son dönemde finansal koşullar endeksinde yaşanan hızlı sıkılaşma ile beraber 

yılın ikinci çeyreğinde aktivite koşullarında önemli bir zayıflama görülebilir.  

• 2021 yılı GSYİH büyüme tahminimiz %4 olarak korurken, finansal göstergeler ve 

büyüme üzerindeki olası etkilerini yakından takip ediyoruz. 

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Mart ayında 65,10 oldu 

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Mart ayında bir önceki ayın nihai endeksine 

göre %5,69 azalarak 65,10 değerini aldı. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir 

önceki aya göre %5,96 azalarak 78,15 değerini alırken, içinde bulunduğumuz dönemin 

dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan 

Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %0,43 azalarak 37,55 değerini aldı.  

• Hatırlanacağı üzere Mart ayı ortasında açıklanan öncü veriler daha iyimser bir 

tablo ortaya koymuştu. Öyle ki Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Mart 

ayında %0,54 artarak 69,40’a yükselirken, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön 

Endeksi %2,39 azalarak 81,12 ve Bloomberg HT Tüketim Eğilim Ön Endeksi ise 

%12,34 artarak 42,36 değerini almıştı.  

• Veri ile birlikte açıklanan notta pandemi vaka sayılarındaki sert artışların ve finansal 

piyasalardaki iç & dış kaynaklı stres güveni olumsuz etkilediği ifade edildi.  

• Açıklamada ayrıca “Ön endekse göre gerileme olması, Mart ayının ikinci yarısında 

içeride yaşanan gelişmelerin etkili olduğunu gösteriyor.” ifadesi yer aldı. 

Mart İTO İstanbul enflasyonu aylık %1,13 artış kaydetti 

Mart İTO verilerine göre İstanbul enflasyonu aylık %1,13 oranında artış kaydetti. 

Manşet veriler çerçevesinde Mart ayları tarihi ortalamasının %1,8 olduğu görülürken, 

geçen sene Mart ayında %0,33 oranında bir artış kaydedilmişti. Gelecek hafta Pazartesi 

günü açıklanacak TÜİK verileri öncesinde, manşet verilerden daha çok İstanbul 

enflasyon verileri içerisinde özellikle gıda fiyatlarını takip ediyoruz. İstanbul gıda 

fiyatlarına bakıldığında %1,08 oranında artış izlenirken, geçen senenin aynı döneminde 

fiyatlar %0,98 oranında artmıştı. Mart ayına ilişkin tarihsel ortalamaların da %2,2 

oranında artış yönünde olduğu görülüyor.  
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İTO ve TÜİK tarafından açıklanan gıda fiyatları çerçevesinde özellikle taze meyve & 

sebze fiyatları arasında önemli korelasyon olduğunu görüyoruz.  

• İTO Mart ayındaki taze meyve&sebze fiyatlarında aylık %2,1 oranında yükseliş 

görülürken, yıllık değişimin baz etkisi nedeniyle %17,53 seviyesinden %14,22’e 

gerileme kaydettiği görülüyor.  

• Geçen hafta Türk-iş tarafından yayınlanan Ankara gıda fiyatlarında ise  ortalama 

meyve sebze fiyatlarının yıllık %13 seviyesinden %10’a gerilediği takip edilmişti.    

Mart ayı TÜFE aylık değişimin tahminimizi %1 olarak koruyoruz. Piyasa medyan 

tahmininin de %1 olduğu takip ediliyor. Tahminimiz yolunda bir gerçekleşme olması 

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

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

banka istatistikleri açıklandı 

19 – 26 Mart haftasında hisse senedi ve tahvil piyasasında önemli miktarda yabancı 

satışı gerçekleşti.  Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 814 

milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 1,1 milyar dolarlık yabancı çıkışı 

görüldü. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasındaki yabancı çıkışının 

1,7 milyar dolara yükseldiği, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam yabancı 

girişinin 654 milyon dolara gerilediği takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse 

senedi ve tahvil piyasalarında sırasıyla 3,9 milyar dolar ve 1,4 milyar dolar kadar bir 

yabancı çıkışı olduğu gözlemleniyor.    

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 19 – 26 Mart 

haftasında %6,1 seviyesinden %4,9 seviyesine sert bir gerileme kaydetti ve  Aralık 

ayından bu yana en düşük seviyesine indi.      

Mart ayının son haftasında yerleşiklerin DTH’larında 5,35 milyar dolarlık önemli bir 

düşüş görüldü. (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) 19 – 26 Mart 

haftasında kurumlar DTH’ları 1,14 milyar dolar gerilerken, hane halkı DTH’larında ise 

4,20 milyar dolarlık bir düşüş kaydedildi. 

• Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında ise 2,78 milyar dolar 

kadar bir düşüş görüyoruz. Düşüşün neredeyse tamamının hanehalkı kıymetli 

maden hesaplarındaki gerilemeden kaynaklandığı takip ediliyor.   

Ticaret Bakanlığı Mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı 

Mart ayında ihracat %42,2 oranında oldukça kuvvetli bir artışla 9 milyar dolar olarak 

gerçekleşirken, ithalat %25,8 oranında yıllık artıila 23,7 milyar dolar oldu. Böylece Mart 

ayına ilişkin dış tiaret açığı yıllık %14 azalışla 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

• Söz konusu veriler ilgili ayda kuvvetli bir sanayi üretimi artışını işaret ederken, 

yıllık cari işlemler açığında da bir gerileme sinyali veriyor.  
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Alarko Holding - 1Ç21 elektrik üretim ve dağıtım verilerini açıkladı. 1Ç21’de toplam 

elektrik üretimi yıllık bazda %5 arttı. Bu artışta Karabiga Elektrik Santrali’nin elektrik 

üretim hacminde yıllık bazda %8 artış önemli rol oynadı. Yenilenebiliniz kaynaklardan 

üretilen elektrik miktarı yıllık bazda %59 düştü. Bu düşüşün altında yatan ana sebep 

Karakuz santralinin üretim miktarında yaşanan yıllık bazda %79 üretim azalışıdır. 

Dağıtılan elektrik hacmi ise yıllık bazda %6 artış kaydetti. 

Tat Gıda - 14.03.2021 tarihli özel durum açıklaması ile süt ve süt ürünleri iş kolundaki 

varlık ve markamızın devrinin tamamlanarak, satış sözleşmesinde belirtilen satış 

bedelinden devredilen çalışanlara ait haklar düşülerek ve diğer düzeltmeler sonrası 

toplam 218,3 milyon TL + KDV tahsil edildiği belirtilmiş ve sözleşmede belirlenen 

tahmini stok değerleri ile kapanış tarihinde devredilen fiili stokların değerleri 

arasındaki farkın şirketimiz tarafından Alıcı'ya ödeneceği kamuoyuna açıklanmıştı. 

Alıcı ile stoklar üzerinde mutabakat sağlanmış olup, yapılan hesaplamalar sonucunda 

sözleşmedeki tahmini stok değeri ile Şirketimiz tarafından satılacak stoklar ve Alıcı'nın 

kullanamayacağı ambalaj vb. ürünler sonrası devredilen fiili stok değeri arasındaki fark 

için Alıcı'ya yaklaşık 36 milyon TL ödenerek devirle ilgili ödeme işlemleri 

tamamlanmıştır.  
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %1,75 üzerinden geri çekilerek %1,67’li seviyelere kadar 

indi.  Dolar endeksi ise 93,33 seviyesinden 92,84 seviyesine kadar geri çekilmesinin 

ardından günü 92,85 seviyesinden sert bir düşüşle tamamladı. Tahvil getirileri ve dolar 

endeksindeki düşüş ile birlikte gelişen ülke kurları değer kazandı. Bununla birlikte dün 

GOÜ para birimlerinde alıcılı bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar karşısında %1,6’lık 

değer kazanımı ile en iyi performans gösteren para birimi olduğu takip edildi. 

Bununla birlikte 8,1029 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi, günü 8,1195 

seviyesinden sert bir düşüşle kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 459 puana gerilerken, 

10 yıllık tahvil faizi %18,25’e indi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,1290 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin 92,87 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,67 

seviyesinin hemen üzerinde işlem gördüğü takip ediliyor. Teknik görünme 

baktığımızda kurda 8,1245 seviyesinin destek konumunda olduğu takip ediliyor. 

Kurun kısa vadede bu destek seviyesi üzerinde tutunması durumunda yukarıda 8,20 

ve 8,32 dirençlerini takip edeceğiz. 8,1245 desteğinin yeniden aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise aşağıda sırasıyla 8,04, 8 ve 7,95 destekleri izlenecek.  

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise 

ABD Mart Ayı Aylık Saatlik Kazançlar, ABD Mart Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi, ABD 

Mart Ayı İşsizlik Oranı verileri ve Atlanta Fed Başkanı Bostic’in Konuşması takip 

edilecek. 
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EUR/USD 

Dolar endeksinde dün etkili olan sert geri çekilme hareketi EURUSD paritesinin de son 

dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi etmesini sağladı. Dolar endeksi 93,33 

seviyesinden 92,84 seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından günü 92,85 

seviyesinden sert bir düşüşle tamamladı. Bununla birlikte 1,1710 civarından yükselişe 

geçen EURUSD paritesi, 1,1780 seviyesine kadar çıkmasının ardından günü 1,1779 

seviyesinden yükselişle kapattı.  

Teknik göstergeler dolar endeksinde dünden bu yana etkili olan geri çekilme 

hareketinin kalıcı olmakta zorlanabileceğinin, zira endekste 92,50 seviyesine denk 

gelen 200 günlük ortalamanın güçlü bir destek görevi gördüğünün sinyalini veriyor. 

Dolar endeksindeki mevcut geri çekilmenin teknik bir düzeltme olarak sınırlı kalması, 

EURUSD paritesindeki yükselişlerin de aynı şekilde sınırlı kalmasına yol açabilir. Dolar 

endeksindeki düşüş çerçevesinde beklentimizin aksine 1,1770 seviyesini aşmayı 

başaran EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1778 seviyesinden işlem görüyor. 

Teknik göstergeler 1,18 seviyesinin kısa vadeli güçlü bir direnç olduğunu ve paritenin 

bu direnç seviyesi altında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. Bu çerçevede, teknik 

göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD paritesinin bugün içerisinde 

1,1720 – 1,18 bandında işlem görebileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt dışında ABD Mart Ayı Aylık Saatlik Kazançlar, ABD Mart Ayı Tarım Dışı 

İstihdam Değişimi, ABD Mart Ayı İşsizlik Oranı verileri ve Atlanta Fed Başkanı Bostic’in 

Konuşması takip edilecek. 
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XAU/USD 

ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %1,75 üzerinden geri çekilerek %1,67’li seviyelere kadar 

indi.  Dolar endeksi ise 93,33 seviyesinden 92,84 seviyesine kadar geri çekilmesinin 

ardından günü 92,85 seviyesinden sert bir düşüşle tamamladı. Tahvil getirileri ve dolar 

endeksindeki düşüş ile birlikte değerli metaller değer kazanırken, ons altın fiyatları ise 

1730$ seviyesine kadar yükseldi. Altın fiyatları günü 1729,90$ seviyesinden yükselişle 

tamamladı.  

Dünkü yükseliş hareketi ile birlikte 1720$ direncini aşan ons altın yeniden 1720$ – 

1750$ bandına giriş yapmayı başardı. Bu noktada altın fiyatlarındaki yükseliş 

eğiliminin sürmesi açısından 1730$ seviyesinin de dünkü harekete benzer bir şekilde 

yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Dolayısı ile bugün içerisinde fiyatların 1730$ 

seviyesini aşıp aşamayacağını takip edeceğiz. Ons altının 1730$ direncini aşması 

durumunda yükselişini 1750$ seviyesine doğru hızlandırması beklenebilir. 1730$ 

direncinin aşılamaması durumunda ise yeniden 1700$ seviyesine doğru bir geri 

çekilme hareketi görmeyi bekleyebiliriz. Böyle bir durumunda 1720$ – 1750$ bandı 

yeniden devre dışı kalacaktır.  

Bugün yurt dışında ABD Mart Ayı Aylık Saatlik Kazançlar, ABD Mart Ayı Tarım Dışı 

İstihdam Değişimi, ABD Mart Ayı İşsizlik Oranı verileri ve Atlanta Fed Başkanı Bostic’in 

Konuşması takip edilecek. 

 

 

 

XAUUSD  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Nisan 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

XAG/USD 

ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %1,75 üzerinden geri çekilerek %1,67’li seviyelere kadar 

indi.  Dolar endeksi ise 93,33 seviyesinden 92,84 seviyesine kadar geri çekilmesinin 

ardından günü 92,85 seviyesinden sert bir düşüşle tamamladı. Tahvil getirileri ve dolar 

endeksindeki düşüş ile birlikte değerli metaller değer kazanırken, gümüş fiyatları ise 

24,90$ seviyesi üzerine yükseldi ve 200 günlük ortalamasını yukarı yönlü kırmayı 

başardı. Gümüş fiyatları günü 24,97$ seviyesinden yükselişle tamamladı.  

Gümüş bu sabah saatlerinde 24,98 $ seviyesinden işlem görüyor. Dün sabahki 

bültenimizde gümüş fiyatlarının kısa vadeli düşüş kanalının içinde kalmayı başardığını 

ifade etmiştik. Fiyatların kanal desteğinden gerçekleştirdiği yukarı yönlü hareket 

aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir. Dün 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde 

bir günlük kapanış gerçekleştiren gümüş fiyatlarının kısa vadede bu ortalama 

üzerinde tutunup tutunamayacağını izleyeceğiz. Gümüşün 200 günlük ortalaması 

üzerinde tutunması durumunda yukarıda bugün itibariyle 25,65$ seviyesine denk 

gelen 100 günlük hareketli ortalama hedef haline gelebilir. Fiyatların 200 günlük 

ortalamanın üzerinde tutunmakta başarısız olması durumunda ise yeniden 24$ 

seviyesine doğru bir ger çekilme hareketi görülebilir. Değerli metallerdeki görünüm 

açısından ABD tahvil getirileri ve dolar endeksindeki hareketi takip etmeye devam 

ediyoruz.  

Bugün yurt dışında ABD Mart Ayı Aylık Saatlik Kazançlar, ABD Mart Ayı Tarım Dışı 

İstihdam Değişimi, ABD Mart Ayı İşsizlik Oranı verileri ve Atlanta Fed Başkanı Bostic’in 

Konuşması 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 4.020 %1,2 %2,8 %3,9 %20,1 %7,0

DAX 15.107 %0,7 %3,3 %7,6 %19,1 %10,1

FTSE 6.737 %0,4 %0,9 %1,9 %14,2 %4,3

Nikkei 29.389 %1,2 %2,0 %1,2 %29,2 %8,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.427 %2,5 %2,3 -%6,7 %24,6 -%3,4

Çin 3.466 %0,4 %1,8 -%0,8 %8,2 %0,2

Hindistan 50.030 %1,1 %1,7 -%0,5 %29,3 %4,8

Endonezya 6.011 %0,4 -%1,8 -%5,5 %22,0 %0,5

Rusya 3.528 -%0,4 %2,6 %3,4 %23,7 %7,3

Brezilya 115.253 -%1,2 %1,3 %3,3 %22,6 -%3,2

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

Güney Afrika 67.236 %1,1 %3,8 -%1,9 %24,0 %13,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 -%10,7 -%12,5 -%25,8 -%35,1 -%23,8

EM VIX 20 -%9,9 -%21,6 -%23,0 -%22,1 -%17,5

MOVE 65 -%8,8 %9,2 -%5,4 %68,2 %32,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,1233 -%1,6 %2,2 %11,4 %4,9 %9,2

Brezilya 5,7091 %1,3 %1,1 %1,3 %1,1 %9,8

Güney Afrika 14,6225 -%1,0 -%2,6 -%2,5 -%12,0 -%0,5

Çin 6,5652 %0,2 %0,3 %1,5 a.d. %0,6

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

Endonezya 14525 %0,0 %0,7 %1,9 -%2,1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,3 -0,6 0,0 5,0 a.d. 5,4

Brezilya %9,4 0,1 0,2 0,8 1,7 a.d.

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

Endonezya %6,7 -0,1 0,0 0,1 -0,2 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,0 -0,28 -0,15 1,22 0,32 1,63

Brezilya %4,3 -0,03 0,02 0,33 0,41 1,03

Güney Afrika %4,8 -0,06 0,03 0,11 -0,65 a.d.

Endonezya %2,3 -0,02 0,06 -0,25 0,04 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64,86 %2,1 %4,7 %1,8 %58,5 %25,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 61,45 %3,9 %4,9 %1,3 %58,7 %26,6

Altın - USD / oz 1726,5 %0,7 %0,1 %0,2 -%9,5 -%8,9

Gümüş - USD / t oz. 24,948 %1,7 -%0,3 -%6,4 %2,9 -%5,5

Commodity Bureau Index 504,96 -%0,3 -%0,2 %4,0 %25,0 %13,8

* 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 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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Nisan 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   11 

 

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. 

 


