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Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi dünü %0,94’lük yükselişle 114.753 puandan 

tamamladı. Banka hisselerindeki alımlar ön plana çıkarken, sanayi 

sektörünün de endeksteki yükselişte etkili olduğu görüldü.  

Bugün yurt içi piyasalarda TÜİK’in Kasım ayına ilişkin açıklayacağı 

dış ticaret verileri takip edilecek. Yurt dışında ise önemli bir veri akışı 

bulunmuyor.  Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar 

nedeniyle düşük hacimli işlemlerin piyasalarda etkili olmaya devam 

ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte dolar endeksi dün 96,60 – 96,90 

seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlerken, USDTRY paritesinin de 

5,93 – 5,95 seviyeleri arasındaki bant hareketini devam ettirdiğini 

gördük. Bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında satıcılı bir 

görünüm hakimken, ABD endeks vadelilerinde ise karışık bir resmin 

olduğunu görmekteyiz. Türk lirasının ise bu sabah saatlerinde 

gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştığını 

gözlemliyoruz. Bu gelişmeler ışığında BİST-100 endeksinin buğuna 

hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz.   

Teknik analiz olarak incelediğimizde ise, 114.500 zirvesini kırdık ve 

rekoru yeniledik. 114.000/114.500 destek olmak üzere yükselen 

kanal dirençleri olan 115.500 ve 116.150 dirençlerine yönelim 

devam edebilir. Dün 114.500 üzerinde konsolide olmuştuk. 

Bugünde bu desteğin tekrar test edilmesi ve dengelenme ve 

sonrasında yükseliş eğilimi devam edebilir. Londra öğleden sonra 

15:30’da tatile girecek. Yılın son günü olduğu için hisse senedi 

opsiyon ve vadeli işlemleri kaynaklı kapanış seansında fırsatlar 

yaratabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TÜİK Kasım dış ticaret verilerini açıklayacak. 

▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıklayacak.   

▪ Kasım yabancı ziyaretçi sayısı yıllık %11,4 artış kaydetti. 

▪ Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında 93,8 olarak gerçekleşti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Bankacılık Sektörü – BDDK Kasım ayı bankacılık verilerini 

açıkladı. 

▪ Koza Altın - Söğüt maden sahası hukuki durumu hk. 

▪ ADANA, ASLAN, BOLUC, MRDIN, UNYEC – Ayrılma hakkı 

kullanım fiyatı 

▪ Kiler GYO – Gayrimenkul satışı hk. 

▪ Naturel Enerji – Güneş Enerji Santrali Alınması Hk. 

▪ Ülker Bisküvi – İstanbul Gıda satışı ve Godiva Belgium temettü 

ödemesi hk. 

▪ THYAO - Boeing 737 Max uçakları için tazminat anlaşması 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

31 Aralık   Kasım Dış Ticaret İstatistikleri

                  3Ç19 Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri

2 Ocak       Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (20 - 27 Aralık)

                   Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (20 - 27 Aralık)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 114,754 %0.9 %2.3

BIST-30 139,130 %1.0 %2.2

Banka 161,299 %1.5 %2.7

Sanayi 139,061 %0.7 %2.4

Hizmet 87,330 %0.5 %2.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 13.50 13.50 15.50

AOFM 11.34 11.94 13.94

2 yıllık bono faizi 11.71 11.68 12.34

10 yıllık bono faizi 12.26 12.31 15.70

Kur

USD/TL 5.94 %0.2 %3.5

EUR/TL 6.65 %1.2 %5.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.30 %0.7 %4.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 187 177 173

Ortalama işlem hacmi * 2.11 2.02 2.11

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.4x 8.6x 6.3x

PD/DD 0.93x 1.04x 0.91x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.64x 0.56x

FD/Satışlar 0.99x 1.07x 0.93x

FD/FAVÖK 5.7x 6.1x 5.0x

Kar büyümesi %13.6 -%6.7 %36.1

Özsermaye karlılığı %14.6 %11.4 %14.9

Temettü verimi %4.6 %3.3 %4.1

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  

TÜİK Kasım dış ticaret verilerini açıklayacak 

TÜİK bugün saat 10:00’da Kasım dış ticaret verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanlığı verilerine 

göre Kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre önemli bir değişim göstermeyip 

15,5 milyar dolar olurken, ithalat %9,15 oranında yıllık yükseliş göstererek 17,6 milyar dolar 

oldu. Bu çerçevede aylık dış ticaret açığı %4,7 oranında genişleyerek 2,1 milyar dolar oldu. 12 

aylık kümülatif verilere bakıldığında ise ihracat herhangi bir değişiklik göstermeyip 170,7 

milyar dolar olurken, ithalat bir önceki aya göre %0,7 yükselişle 200,1 milyar dolar olarak 

gerçekleşti. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıklayacak   

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıklayacak. Bir önceki 

programda 23,6 milyar TL iç borç geri ödemesine karşılık, 21,1 milyar TL piyasadan ihale 

yoluyla, 3,3 milyar TL ise kamuya satışların gerçekleştirileceği belirtilmişti. Buna ek olarak 

Hazine’nin üç ay içerisinde vadesi gelecek senetlerin geri alımı suretiyle değişim 

ihalelerine başlanması planlanmaktadır. 

Kasım yabancı ziyaretçi sayısı yıllık %11,4 artış kaydetti 

Turizm Bakanlığı Kasım ayı yabancı ziyaretçi sayılarını açıkladı. Buna göre Kasım ayında 

yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %11,4 oranında artış kaydetti. Yılbaşından beri 

yıllık ortalama artış %14,3 olarak gerçekleşti. Artışlar sektörel performansın güçlü devam 

ettiğini ve cari işlemler dengesi üzerindeki olumlu etkisinin de süreceğini işaret ediyor.     

• Diğer taraftan Ödemeler dengesi verileri altında açıklanan brüt seyahat gelirleri ve 

yabancı turist sayısından türettiğimiz, turist başına gelirin 2019 yılı boyunca artış 

kaydetmediği ve 650 dolar civarında kaldığını takip ediyoruz. Buradaki en etkili 

faktörün, zayıflayan TL’ye artan rekabetçi avantaja rağmen, fiyatlardaki artışın 

gerisinde bir performans göstermesi öne çıkıyor. Bu noktada TCMB en son 

yayınladığı Enflasyon Raporu’nda Kutu 4.3 ‘de ilgili çalışmasını paylaşmıştı.  

• 2020 yılında turizm piyasasındaki güçlü performansın devamı ve rekabetçi gücünü 

koruyacak bir TL ile beraber kişi başına turizm gelirlerinde bir artış takip edilebilir.  

Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında 93,8 olarak gerçekleşti 

Ekonomik Güven endeksi Aralık ayında 93,8 olarak gerçekleşirken, bir önceki aya göre 

%2,6 oranında bir artış kaydetti. Yıl içerisinde 77,5 seviyesine kadar düşen endeks yılın 

sonuna doğru önemli bir iyileşme gösterdi. 

• Aralık ayı detaylarına bakıldığında, Tüketici Güven endeksi dışında bütün alt 

endekslerin toplulaştırılmış güven endeksine destek verdiği görülüyor. Tüketici 

güven endeksi %1,9 oranında düşerken, reel kesim güven endeksi %2,6, hizmet 

sektörü güven endeksi %2, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,4 ve 

inşaat sektörü güven endeksi %7,9 oranlarında aylık artış gösterdi.  

• Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin 

iyimserliği, 100'den küçük olması ise kötümserliği gösteriyor. 

     

 

 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/3a2b6d83-7225-4dce-898e-4a2a6e745c2a/Kutu_4.3_2019-4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3a2b6d83-7225-4dce-898e-4a2a6e745c2a-mUwUylA
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/3a2b6d83-7225-4dce-898e-4a2a6e745c2a/Kutu_4.3_2019-4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3a2b6d83-7225-4dce-898e-4a2a6e745c2a-mUwUylA
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Bankacılık Sektörü – BDDK Kasım ayı bankacılık verilerini açıkladı. Kasım ayında 

bankacılık sektörünün net karı aylık bazda %3 ve yıllık bazda %11 artarak 5,3 milyar TL 

olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde ise, bankacılık sektörünün net karı %8 

azalarak 46,6 milyar TL olarak kaydedildi. 

Koza Altın – Şirketin Gübre Fabrikaları T. A.Ş. ile aramızda görülmekte olan davaya ilişkin 

olarak  tarafında yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine,  aynı karara karşı Gübre 

Fabrikaları T.A.Ş. tarafından yapılan istinaf başvurusunun kabulüne; Davacı Gübre 

Fabrikaları TAŞ ile davalı Koza Altın İşl. A.Ş. arasında yapılmış bulunan "Bilecik İli, Merkez 

İlçesi, Kızılsaray Köyünde bulunan 1151632 erişim nolu, 5534 sicil numaralı ve İR-3141 

ruhsat nolu maden sahasındaki madenlerin işletilme hakkının devrine yönelik 02/07/2007 

tarihli sözleşme ile Ek 1 rödevans hesaplanması başlıklı hasılat kirası niteliğindeki 

sözleşmelerin" akte aykırılık nedeniyle feshine, Davaya ve sözleşmeye konu "Bilecik ili, 

Söğüt ilçesi, Kızılsaray köyünde kain ER 1151632 erişim nolu, 5534 sicil nolu, İR 3141 

ruhsat nolu maden işletme sahasından"  davalı Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketinin 

maden arama faaliyetine son verilerek tahliyesine, Dava konusu maden sahasının davacı 

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'ne teslimine, Davalı Koza Altın İşletmeleri Anonim 

Şirketi adına kayıtlı "Bilecik İli, Merkez İlçesi, Kızılsaray Köyünde bulunan 1151632 erişim 

nolu, 5534 sicil numaralı ve İR-3141 ruhsat nolu maden sahasındaki madenlerin işletme 

hakkına ilişkin ruhsatın iptaline, Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından 24/02/2003 tarihinde verilmiş işletme izni gereğince: Bilecik İli, 

Merkez İlçesi, Kızılsaray Köyünde bulunan 1151632 erişim nolu, 5534 sicil numaralı ve İR-

3141 ruhsat nolu maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın davacı 

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi adına tesciline, karar verildiği açıklandı. 

Çimento Sektörü - Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento ile 

devrolma suretiyle Mardin Çimento bünyesinde birleşmesine  sonucu her bir şirket için  

ayrılma hakkı kullanım fiyatları belli açıklandı.  Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya 

açıklandığı 13 Aralık 2019 tarihinden, bu tarih hariç olmak üzere, önceki otuz günlük 

dönem içinde (13.11.2019-12.12.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı 

ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan fiyatlar şöyledir: ADANA için 

6.9919 TL, ADBGR için 5.1892 TL, ADNAC için 2,021 TL, ASLAN için 35,9648 TL, BOLUC 

için 3,2584 TL, MRDIN için 5,446 TL ve UNYEC için 3,6945 TL olarak belirlendi. 

Kiler GYO - Şirketin finansman yükünün azaltılması amacıyla Şirket portföyünde yer alan 

gayrimenkullerin borçlara karşın ekspertiz değerlerinden belirli bir iskonto oranı ile  

alıcılara satışı tamamlandığı bildirildi. Buna istinaden, Kiler GYO’nın toplam 

583.019.301,86 TL'lik finansman yükü tasfiye edilmiştir.  Söz konusu işlemler Sermaye 

Piyasası Kurulu Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği 

(II-23.1) Önemlilik Kriteri başlıklı 6.Maddesi'nde belirtilen önemlilik kriterlerini taşımakta 

olup, yine aynı tebliğin 12 nolu Ayrılma hakkının doğmadığı haller başlıklı maddesi " j " 

fıkrası nazara alındığında yapılan işlemlerin niteliği itibariyle ayrılma hakkının doğmadığı 

tespit edilmiştir. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'na muafiyet başvurusunda 

bulunulacağı bildirildi. 

Naturel Enerji – Şirketin, Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi 

doğrultusunda, toplamı 22,35 MWp olan 20 adet Güneş Elektrik Santralini satın almak 

üzere "Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş" ile hisse satın alma sözleşmesi 

imzaladı.  Satışa konu Güneş Elektrik Santralleri'nin 9 tanesi Nevşehir'de, 6 tanesi 
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Yozgat'ta, 2 tanesi Bilecik'te ve 3 tanesi Afyon'da işletmede olup toplam kurulu güçleri 

22,35 MWp'tir. Bu santraller ürettikleri elektriği kuruldukları andan itibaren 10 yıl süre ile 

13,3 USDcent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi 

altında satacaklardır. 2020 yılında bu santrallerden 34,2 milyon kWh üretim, USD 

4.548.600 brüt satış geliri ve yaklaşık USD 4.100.000 net gelir beklenmektedir. Bu satın 

alma ile birlikte Naturel Enerji’nin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %103 artarak 44,07 

MWp güce ulaşacaktır. Satış bedeli işlemler tamamlanınca açıklanacak olup, satışa 

istinaden 1.000.000 ABD Doları peşinat Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş'ye 

ödendiği bildirildi. 

Şekerbank - Banka takipteki krediler portföyünün 149.964.574,27.-TL tutarındaki bölümü 

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye sattı. Satış işlemi, Şekerbank’ın takipteki krediler rasyosunu 

22 baz puan olumlu etkilemesini tahmin etmekteyiz. 

Ülker Bisküvi - Şirket yurt dışındaki yatırım ve satış teşkilatlarının yaygınlaşması, daha 

çok bu ülke merkezlerindeki işlerin gelişimine odaklanmak ve verimlilik sağlamak adına 

yüzde 100 oranında sahibi olduğu İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş.'nin, toplam  20.250.000  

adet hissesinin  20.249.999 adedini 77.000.000 Türk Lirası (yetmiş yedi milyon) bedel ile 

Mustafa Yaşar Serdengeçti’ye devretme kararı verdi. Hisse devir tarihi itibariyle İstanbul 

Gıda'nın yarattığı ve yaratacağı değer Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'de kalacak, İstanbul 

Gıda'nın 27/12/2019 itibariyle operasyonlarından doğan net alacak tutarı ile dağıtılabilir 

toplam temettü tutarı da yine şirket uhdesinde kalacaktır. Yeni iş modelinde İstanbul 

Gıda ile masraf+ kar marjı prensibi ile çalışılacak olup, Ülker Bisküvi ihracat kayıtlı 

satışlarını yönetmeye devam edecektir. 

Ayrıca, Godiva Belgium BVBA'nın kar dağıtımına ilişkin olarak, Ülker Bisküvi’ye  

138.033.925 ABD Doları (yaklaşık 820 milyon TL) tutarında temettü ödemesi 

gerçekleşmiştir. 

THYAO - Şirketin yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla 

ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi 

konusunda Boeing ile anlaştı. THY’nin 11 adet Boeing 737 Max 8 tipi uçağı 

bulunmaktadır. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük hacimli işlemlerin 

piyasalarda etkili olmaya devam ettiğini görüyoruz. Düşük hacim ve yüksek volatilitenin 

etkisi ile birlikte düşüş hareketini hızlandıran dolar endeksi, dün 96,60 seviyesine doğru 

sert bir düşüş gerçekleştirmesinin ardından gün içerisinde 96,60 – 96,80 seviyeleri 

arasında dalgalandı.  USDTRY paritesi ise 5,93 – 5,95 seviyeleri arasındaki bant hareketini 

devam ettirdi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,9477 seviyesinden işlem görüyor. Kurun kısa 

vadede 5,93 – 95 seviyeleri arasındaki dalgalı seyrini sürdüreceğine ilişkin beklentimizi 

koruyoruz. Ancak, geçtiğimiz hafta başından bu yana belirtmiş olduğumuz üzere, kurun 

5,95 eviyesini aşması ve bu seviye üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirmesi 

durumunda yükseliş hareketini 5,96 – 5,98 bandına doğru sürdürebileceği görüşündeyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda TÜİK’in Kasım ayına ilişkin açıklayacağı dış ticaret verileri takip 

edilecek. Yurt dışında ise ABD Ekim Ayı FHFA Aylık Konut Fiyat Endeksi  ve ABD Aralık 

Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki sert satıcılı seyrin devam etmesi ile birlikte EURUSD paritesindeki 

yükseliş eğiliminin de istikrarlı bir şekilde sürdüğünü görmekteyiz. Piyasalardaki tatil 

dönemi ile birlikte oluşan düşük hacim ve yüksek volatilitenin etkisi ile birlikte düşüş 

hareketini hızlandıran dolar endeksi, dün 96,60 seviyesine doğru sert bir düşüş 

gerçekleştirmesinin ardından gün içerisinde 96,60 – 96,80 seviyeleri arasında dalgalandı. 

Dolar endeksindeki gerilemenin hızlanması ise EURUSD paritesinin Ağustos ayından bu 

yana ilk defa 1,12 seviyesi üzerine çıkmasına neden oldu. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1203 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği üzere, EURUSD paritesi Cuma günü sergilediği sert 

yükseliş hareketi ve bunun sonucunda haftalık bazdaki primli kapanış ile birlikte haftalık 

grafiğinde oluşmuş olan düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış bulunuyor. Bu noktada 

EURUSD paritesinin mevcut yükseliş eğilimini kısa vadede sürdürebileceği görüşündeyiz. 

Paritenin bugün içerisinde 1,1175 – 1,1250 seviyeleri arasında hareket etmesini 

bekliyoruz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Ekim Ayı FHFA Aylık Konut Fiyat Endeksi ve Aralık 

Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günkü analizimizde, ons altındaki yükseliş eğiliminin 1525 

seviyesine doğru sürmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Düşük hacim ve yüksek 

volatilitenin etkisi ile birlikte düşüş hareketini hızlandıran dolar endeksi, dün 96,60 

seviyesine doğru sert bir düşüş gerçekleştirmesinin ardından gün içerisinde 96,60 – 96,80 

seviyeleri arasında dalgalandı. Ons altın fiyatları ise dolar endeksindeki düşüşün 

hızlanması ile birlikte yükselişini 1525 seviyesine doğru hızlandırarak beklediğimiz 

hareketi gerçekleştirdi. Bununla birlikte altın fiyatları 1424,19 seviyesini test ederek 

yaklaşın son üç ayın en yüksek seviyesini test etti. Piyasalardaki olumlu havaya ve yüksek 

risk iştahına rağmen altın fiyatlarının yükseliş eğilimini koruyor olmasında: (i) Brexit 

sürecine ilişkin varlığını koruyan belirsizlikler, (ii) ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin 

orta vadede süreceği beklentileri, (iii) ABD Başkanlık seçimlerinin piyasada oluşturması 

beklenen belirsizlik ortamı ve (iv) Merkez Bankalarının ve ETF’lerin altın alımına devam 

etmesi gibi faktörler etkili oluyor. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1522 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarının 

kısa vadede 1510 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesini beklemekteyiz. Teknik 

gösterge ve formasyonlar ise mevcut yükseliş eğiliminin kısa vadede devam 

edebileceğini ve altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde 1550 seviyesini hedef 

alabileceğini işaret ediyor.  

Bugün ABD’den gelecek olan Ekim Ayı FHFA Aylık Konut Fiyat Endeksi ve Aralık 

Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri 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 3,221 -%0.6 %0.0 %2.6 %9.5 %28.5

DAX 13,249 -%0.7 %0.2 %0.1 %6.9 %25.5

FTSE 7,587 -%0.8 %0.2 %3.3 %2.2 %12.8

Nikkei 23,657 -%0.8 -%0.7 %1.6 %11.2 %18.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 114,754 %0.9 %2.3 %7.3 %18.9 %25.7

Çin 3,040 %0.0 %1.9 %5.8 %2.0 %21.9

Hindistan 41,558 %0.0 -%0.2 %1.9 %5.5 %15.2

Endonezya 6,300 -%0.5 %0.8 %4.8 -%0.9 %1.7

Rusya 3,046 -%0.2 %0.4 %3.8 %10.1 %28.6

Brezilya 115,645 -%0.8 %0.4 %6.8 %14.5 %31.6

Meksika 43,657 -%1.4 -%1.9 %2.0 %1.1 %4.8

Güney Afrika 57,704 %0.5 %0.3 %4.3 -%0.9 %9.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 %10.3 %17.5 %17.4 -%1.7 -%41.7

EM VIX 17 %6.0 %11.9 -%4.2 -%12.5 -%30.7

MOVE 55 -%2.0 %2.0 -%4.0 -%20.9 -%16.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.9478 %0.0 %0.0 %3.4 %2.7 %12.4

Brezilya 4.0227 -%0.6 -%1.4 -%5.1 %4.5 %3.8

Güney Afrika 14.1153 %0.6 -%0.7 -%3.8 %0.2 -%1.6

Çin 6.9868 -%0.1 -%0.4 -%0.6 %1.7 a.d.

Hindistan 71.3138 -%0.1 %0.2 -%0.6 %3.3 %2.2

Endonezya 13925 -%0.2 -%0.4 -%1.3 -%1.4 -%3.2

CDS *

Türkiye 282.2 -0.3 -1.5 -37.3 -115.4 -79.3

Brezilya 100.1 -0.4 -3.0 -24.1 -50.1 -107.5

Güney Afrika 160.9 -3.1 -3.9 -26.7 -7.3 -62.1

Endonezya 67.7 -2.9 -5.3 -5.4 -34.6 -69.7

Rusya 55.4 -0.3 -0.5 -13.6 -58.0 -97.7

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.3 -0.1 -0.2 -0.2 -4.5 -4.2

Brezilya %6.8 -0.1 -0.2 -0.1 -0.7 a.d.

Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.1 -0.3 -0.8

Endonezya %7.1 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.1 0.00 -0.03 -0.31 -1.14 -0.97

Brezilya %3.7 0.00 -0.01 -0.12 -1.05 -1.43

Güney Afrika %3.8 -0.02 -0.08 -0.26 -0.26 -1.31

Endonezya %2.9 0.00 0.00 -0.06 -0.51 -1.65

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 68.44 %0.4 %3.1 %9.6 %2.8 %27.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 61.68 -%0.1 %1.9 %11.8 %5.5 %35.8

Altın - USD / oz 1518.6 %0.3 %2.4 %3.6 %7.4 %18.5

Gümüş - USD / t oz. 18.001 %0.9 %3.4 %6.1 %18.0 %15.8

Commodity Bureau Index 402.28 %0.3 %0.9 %4.1 -%1.4 -%1.7

* 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 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33
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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. 

 

 

 

 

 


