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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün kuvvetli seyreden risk iştahına bağlı olarak BIST-100 endeksi 

günü %1 artış ile 24 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyesi 

olan 108.004 seviyesinden kapattı. Alımlar sanayi endeksinde 

yoğunlaşırken, banka endeksinde çok sınırlı bir değer artışı 

mevcuttu. 

Bugün yurtiçinde Kasım ayı TÜFE verileri takip edilecek. Kasım 

ayında TÜFE aylık artış kurum beklentimiz %0,75. Piyasa medyan 

tahminin ise %0,8 olduğu görülüyor. Yurtdışında ise, önemli bir veri 

açıklaması bulunmamakta. Gündemin en önemli maddesi bugün 

Londra’da başlayacak olan NATO zirvesi olup, buradan gelecek haber 

akışının yakından takip edileceğini düşünüyoruz. Küresel hisse senedi 

piyasalarına bakıldığında, dün açıklanan ABD’de açıklanan ISM 

verileri sonrasında ABD piyasaları satıcılı kapadı. ABD’nin ticaret 

savaşları görünümüne dün itibariyle Arjantin, Brezilya ve Fransa’yı 

da dahil etmesiyle, risk iştahının olumsuz etkilendiğini ve bu 

durumun bu sabah Asya piyasalarına yansıdığını görüyoruz. ABD 

vadeli işlemlerinde ise dün yaşanan satışlardan sonra bu sabah 

sınırlı alımlar olduğu takip ediliyor. USD/TRY tarafında ise nispeten 

yatay bir seyrin ön planda.  

Teknik analiz olarak baktığımızda, 107.700-108.000 direnç bölgesine 

yükseldik ve kapanışımız kritik 108.000 seviyesinde gerçekleşti. Son iki 

haftadır yaşanan yatay seyirde seans içi grafiklerde ters omuz baş omuz 

formasyonu oluştu. 108.000 formasyonun boyun çizgisi, 107.350 kanal 

seviyesi ve 106.500’de sağ omuz seviyesi. 108.000 kırıldığı taktirde 3500 

puanlık yeni bir kısa vadeli yükseliş dalgası oluşabilir. 107.350 kırılırsa 

kısa vadede sıkışma ve formasyon çabası devam eder. 108.000 

direncinin geçilip geçilmeyeceğini takip edeceğiz. Altında kalırsa 

107.350 ve 106.000 destekleri takip edilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Toplantısına katılacak. 

▪ Saat 10:00’da Kasım enflasyon verileri açıklanacak. 

▪ GSYİH 3Ç19’da %0,9 oranında büyüdü. 

▪ Kasım’da İSO/Markit PMI’da hafif çaplı toparlanma çabaları. 

▪ Ticaret Bakanlığı Kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Mavi Giyim – 3Ç19 sonuçlarını açıkladı. 

▪ Orge Enerji - Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi Elektrik 

Taahhüt İşlerine yönelik sözleşme imzalanması hk. 

 
 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

3 Aralık     Kasım TÜFE verileri

4 Aralık     Kasım Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi

5 Aralık     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (22 -29 Kasım)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (22 - 29 Kasım)

6 Aralık    Kasım Nakit Bütçe verileri

                 Moody's Türkiye Kredi Notu Değrlendirmesi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 108,004 %1.0 %2.5

BIST-30 132,361 %0.8 %2.0

Banka 150,342 %0.2 %1.4

Sanayi 128,786 %1.8 %3.8

Hizmet 82,830 %0.9 %2.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 15.50 15.50 15.50

AOFM 13.68 13.71 13.94

2 yıllık bono faizi 12.19 12.14 12.34

10 yıllık bono faizi 12.40 12.44 15.70

Kur

USD/TL 5.74 %0.4 %0.4

EUR/TL 6.32 %0.3 -%0.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.03 %0.4 -%0.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 177 170 169

Ortalama işlem hacmi * 2.01 2.00 1.90

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.4x 8.1x 6.0x

PD/DD 0.93x 0.98x 0.86x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.59x 0.53x

FD/Satışlar 0.99x 1.02x 0.89x

FD/FAVÖK 5.7x 5.9x 4.9x

Kar büyümesi %13.6 -%6.1 %35.0

Özsermaye karlılığı %14.6 %11.7 %14.7

Temettü verimi %4.6 %3.3 %4.4

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Aralık 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Toplantısına katılacak 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na ve Birleşik 

Krallık, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye katılacak. 

Toplantılarda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve Milli Savunma 

Bakanı Akar da bulunacak. Toplantının ardından "Londra Bildirisi"nin kabul edilmesi 

bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı çerçevesinde katılımcı bazı devlet ve hükümet 

başkanlarıyla görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Zirve'de, Suriye ve Libya başta olmak 

üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak. 

Kasım enflasyon verileri açıklanacak 
Saat 10:00’da Kasım enflasyon verileri açıklanacak. Kasım ayında TÜFE aylık artış kurum 

beklentimiz %0,75. Piyasa medyan tahminin ise %0,8 olduğu görülüyor. Beklentilerimiz 

doğrulusunda bir aylık artışın gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyon baz yılı etkisinin 

olumsuz tarafa evrilmesi ile beraber %11 seviyesine gelecek. Kasım ayı enflasyon alt 

kalemlerine ilişkin varsayımlarımıza baktığımızda, baz yılı etkisinin olumsuza dönmesinin 

etkisi takip ediliyor. Bunun yanı sıra gıda fiyatlarındaki artışın da etkili olmasını bekliyoruz. 

Yılsonu TÜFE beklentimiz ise %12. Ancak aşağı yönlü risklerin de olduğunu belirtmek gerekir.  

GSYİH 3Ç19’da %0,9 oranında büyüdü 
TÜİK 3Ç19 GSYİH yıllık artışını 0.9% olarak açıkladı. Söz konusu gerçekleşme kurum 

tahminimiz %1,1, piyasa medyan beklentisi %1’in çok hafif altında bir yeri işaret ettiYılın son 

çeyreğinde artış hızının, özellikle olumlu baz yılı etkisiyle oldukça hızlanmasını ve %5’lere 

kadar ulaşabilmesini bekliyoruz. Bu çerçevede 2019 yılı GSYİH büyüme tahminimizi %0,5’de 

koruyoruz. Mevsimsel etkilerden arındırılmış çeyreksel büyüme oranlarına bakıldığında, 1Ç 

ve 2Ç’de ki sırasıyla %1,7 ve %1 oranında artışlar sonrasında 3Ç’de %0,4 oranında nispeten 

daha sınırlı bir artış görülüyor. Yılın son çeyreğinde de pozitif değişimin devam etmesini 

bekliyoruz.  Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Kasım’da İSO/Markit PMI’da hafif çaplı toparlanma çabaları  
İSO/Markit PMI verisi Kasım ayında 49,5 olarak açıklanırken, Ekim ayındaki 49 seviyesine 

göre hafif çaplı bir yükseliş kaydetti. 3 aylık ortalamalara baktığımızda ise trendin yukarı 

yönlü olmaya devam ettiği ve yine aynı resimle 49 seviyesinden 49,5 seviyesine yükseldiği 

görülüyor. Eylül ayında 50 eşik değerine yükseldikten sonra, Ekim ayında hayal kırıklığı 

yaratan 49 seviyesine geri dönüş sonrasında hafif toparlanma çabalarının devamı görülüyor. 

Ticaret Bakanlığı Kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı  
Ticaret Bakanlığı Kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna 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.  

• Dış ticaret verileri Kasım ayında da yıllık cari işlemler fazlasındaki düşüşün devamını işaret 

etti. Bu çerçevede Kasım cari işlemler dengesinin ufak çaplı bir aylık fazlası vermesini, yıllık 

cari işlemler fazlasının Ekim’de beklediğimiz 4,7 milyar dolar seviyesinden 3,8-4 milyar dolar 

civarına gerilmesini bekliyoruz. Veriler sanayi üretimi tarafında da olumlu bir tabloyu işaret 

diyor. Ara malları ithalatına bakıldığında (enerji ve altın hariç, Euro bazında) Kasım’da %6,1 

oranında yıllık artış görülüyor. Güven endekslerinin de olumlu bir resim çizmesi, mevsimsel 

etkilerden arındırılmış aylık değişimin de pozitif olacağı yolunda sinyal vermişti.   

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/GSYiH_--_3c19.pdf
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/GSYiH_--_3c19.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Mavi Giyim - 3Ç19 sonuçlarını 58.8 milyon TL net kar ile açıkladı. UFRS-16 etkisi hariç 

bırakıldığında, 3Ç19 net kar rakamı 65 milyon TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %52 

arttı ve piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Net satışlar 808 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa 

beklentisi olan 822 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Yurtiçi satışlar, yıllık bazda, %18 artış 

kaydederken, yurtdışı satışlarda %9’luk gerileme kaydedildi. Kanal bazında, yurtiçi 

satışları incelediğimizde, perakende ve e-ticaret satışları, sırasıyla yıllık bazda, %22 ve 

%75 artarken, toptan satışlar ise %6 geriledi. 3Ç19’da perakende, toptan ve e-ticaret 

satışlarının toplam satışlar içindeki payları %65, %31 ve %4 olarak gerçekleşti. Şirket, 

3Ç19'de 210 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %42 artış gösterdi. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında, şirketin FAVÖK 149 milyon 

TL olarak kaydedilmiş olup, 3Ç18’e paralel ve de piyasa beklentisiyle (152 milyon TL) 

uyumlu gerçekleşmiştir. UFRS-16 hariç FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 222 baz puan azalarak %18.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, 

yıllık bazda, 188 baz puan azaldı ve %50.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar 

rasyosu ise, yıllık bazda, 95 baz puan azaldı ve %33.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %14 azalarak 467 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS-16 

etkileri hariç bırakılmış net borç rakamı 48 milyon TL olup, yıllık bazda %48 ve çeyreksel 

bazda ise %55 gerilemeyi işaret etmektedir. Düzeltilmiş Net borç/FAVÖK rasyosu 0,12 

olarak gerçekleşmişti. Net işletme sermayesi ise 142 milyon TL (3Ç18: 65 milyon TL ve 

2Ç19: 122 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5,2 

(3Ç18: %3.0 ve 2Ç19: 4.7%) olarak kaydedildi.  

Şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerinde aşağı yönlü revizyon yaptı. Şirket yönetimi 2019 

yılı ciro satışını %24’den %21’e revize ederken, FAVÖK Marjı beklentisini %14,5’den 

%14’e revize etti. Net borç/FAVÖK rasyosunu ise 0,1’den daha düşük olmasını 

beklemektedirler. Önceki beklenti 1x altında olması yönünde idi. Son olarak da yatırım 

harcamaları/satışlar rasyosu beklentisini %4’de muhafaza ettiler.     

       

Orge Enerji – Şirket, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Atatürk Kültür Merkezi 

(AKM) Projesi'nin elektrik taahhüt işlerine yönelik olarak verdiği 22.000.000 TL+KDV 

tutarındaki teklifin kabul edildiğini ve işveren Sembol-Yeni Yapı İnşaat İş Ortaklığı ile 

yürütülen sözleşme imza sürecini tamamladığını açıkladı. İşin Ekim 2020'de bitirilmesi 

planlanmaktadır. 
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Teknik Analiz 

USD/TL  

USDTRY paritesi dün sabah saatlerinde 5,76 seviyesi üzerine çıkmasının ardından, euro ve 

sterlindeki güçlü seyir ve ABD’den gelen zayıf ISM verisi ile birlikte gün içi yükselişinin 

tamamını geri aldı. Dün Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelen PMI verilerinin 

beklentilerin üzerinde bir performansı işaret etmesi sonrasında euro ve sterlin değer 

kazanırken, dolar endeksinin ISM verisi öncesinde euro ve sterlindeki değerlenme ile 

birlikte 98,10 – 98,15 bandına gerilediği görüldü. Ardından, akşam saatlerinde ABD’de 

açıklanan Kasım ayı ISM İmalat Endeksi verisinin 48,1 ile 49,2 olan piyasa beklentisi 

altında kalması dolar endeksindeki düşüşü hızlandırdı ve endeks 97,81 seviyesine 

gerileyerek Ağustos başından bu yana en sert günlük düşüşünü gerçekleştirdi. Bununla 

birlikte 5,7380 seviyesine gerileyen kur, daha sonra dünkü hedef bandımız olan 5,74 – 

5,77 aralığı bünyesinde hareketine devam etti.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,7420 seviyesinden işlem görüyor. Petrol 

fiyatlarındaki zayıf seyir sürerken, diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Brezilya ve 

Arjantin'den gelen çelik ve alüminyuma tarife uygulanacağını belirtmesi ile birlikte risk 

algısının zayıfladığını görmekteyiz. Petrol fiyatlarındaki düşüş TL varlıklar için olumlu bir 

faktör olarak ön plana çıksa da, dolar endeksindeki yüksek volatilite ve küresel risk 

algısındaki zayıflık risk unsurları olarak ön plana çıkıyor. Bu noktada, kurun kısa vadede 

5,73 seviyesi üzerinde tutunmasını beklemekteyiz. Momentum göstergeleri ve kısa vadeli 

fiyat formasyonları kurun bugün içerisinde 5,73 – 5,77 seviyeleri arasında hareket 

edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda saat 10:00’da Kasım enflasyon verileri açıklanacak. Yurt dışında 

ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. İngiltere Kasım Ayı Yapı PMI Endeksi ve Euro Bölgesi 

Ekim Ayı ÜFE verileri takip edilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Dün öğle saatlerinde Almanya’da açıklanan Kasım ayı Nihai İmalat PMI Endeksi verisi 

44,1 ile 43,87 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, Euro Bölgesi İmalat PMI 

Endeksi veri de 46,6 olan beklentinin üzerinde gelerek 46,9 oldu. İngiltere’de açıklanan 

Kasım ayı Nihai İmalat PMI Endeksi verisi de aynı şekilde beklentilerin üzerinde gelerek 

48,9 olarak gerçekleşti (beklenti 48,3).  Dün Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelen 

PMI verilerinin beklentilerin üzerinde bir performansı işaret etmesi sonrasında euro ve 

sterlin değer kazanırken, dolar endeksinin ISM verisi öncesinde euro ve sterlindeki 

değerlenme ile birlikte 98,10 – 98,15 bandına gerilediği görüldü. Ardından, akşam 

saatlerinde ABD’de açıklanan Kasım ayı ISM İmalat Endeksi verisinin 48,1 ile 49,2 olan 

piyasa beklentisi altında kalması dolar endeksindeki düşüşü hızlandırdı ve endeks 97,81 

seviyesine gerileyerek Ağustos başından bu yana en sert günlük düşüşünü gerçekleştirdi.  

Dolar endeksindeki düşüş ile birlikte sert bir yükseliş kaydeden EURUSD paritesi, 1,1090 

seviyesine yükselerek yaklaşık son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.  

Parite bu sabah saatlerinde 1,1075 seviyesinden işlem görüyor. Hem teknik hem de 

temel dinamikler paritedeki gerilemenin devam edebileceğinin işaretini veriyor. Bu 

doğrultuda, teknik görünüm çerçevesinde EURUSD paritesinin: 

➢ 1,1150 seviyesi üzerinde çıkmasını beklememekteyiz. 

➢ Önümüzdeki dönemde yeniden 1,10 seviyesi altına gerileyebileceği ve ardından 

1,0950 – 1,0975 bandını hedef alacak şekilde düşüş hareketini sürdürebileceği 

görüşündeyiz.  

➢ Bugün içerisinde 1,1040 – 1,111 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bugün İngiltere Kasım Ayı Yapı PMI Endeksi ve Euro Bölgesi Ekim Ayı ÜFE verileri 

açıklanacak. 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Dün Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelen PMI verilerinin beklentilerin üzerinde 

bir performansı işaret etmesi sonrasında euro ve sterlin değer kazanırken, dolar 

endeksinin ISM verisi öncesinde euro ve sterlindeki değerlenme ile birlikte 98,10 – 98,15 

bandına gerilediği görüldü. Ardından, akşam saatlerinde ABD’de açıklanan Kasım ayı ISM 

İmalat Endeksi verisinin 48,1 ile 49,2 olan piyasa beklentisi altında kalması dolar 

endeksindeki düşüşü hızlandırdı ve endeks 97,81 seviyesine gerileyerek Ağustos 

başından bu yana en sert günlük düşüşünü gerçekleştirdi. Dolar endeksindeki sert düşüş 

hareketi ile birlikte ons altın 1465 seviyesi üzerine yükseldi.  

Asya seansında kazançlarının bir kısmını geri veren ons altın, bu sabah saatlerinde 

1460,50 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarında kısa vadeli görünümde 1430 

seviyesinin önemli bir destek olarak ön plan acıktığını görüyoruz. Dolayısı ile ons altının 

önümüzdeki dönemde bu seviye altına inmekte zorlanabileceği görüşündeyiz. Teknik 

göstergelerin ve formasyonları verdikleri sinyaller çerçevesinde ons altın fiyatlarının kısa 

vadede 1454 – 1470 seviyeleri arasında hareket edebileceğine ilişkin beklentimizi 

sürdürmekteyiz.  

Bugün İngiltere Kasım Ayı Yapı PMI Endeksi ve Euro Bölgesi Ekim Ayı ÜFE verileri 

açıklanacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3,114 -%0.9 %0.1 %1.5 %13.5 %24.2

DAX 12,965 -%2.1 -%2.1 %0.0 %9.9 %22.8

FTSE 7,286 -%0.8 -%1.5 -%0.2 %1.4 %8.3

Nikkei 23,530 -%0.6 %0.1 %2.3 %14.6 %16.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 108,004 %1.0 %2.5 %9.7 %19.5 %18.3

Çin 2,876 -%0.1 -%1.2 -%2.9 -%0.6 %15.2

Hindistan 40,802 -%0.2 -%0.2 %1.4 %1.2 %12.9

Endonezya 6,130 %0.1 %1.8 -%1.2 -%1.2 -%1.0

Rusya 2,921 -%0.5 -%1.2 -%0.3 %7.0 %23.3

Brezilya 108,928 %0.6 %0.5 %0.7 %12.3 %23.9

Meksika 42,544 -%0.6 -%2.3 -%2.9 -%1.3 %2.2

Güney Afrika 54,814 -%1.0 -%3.4 -%3.2 -%2.6 %3.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 %18.1 %25.6 %21.2 -%20.3 -%41.3

EM VIX 18 -%1.1 %8.4 %6.0 -%15.8 -%28.4

MOVE 57 a.d. -%9.0 -%16.3 -%10.4 -%15.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.741 -%0.2 %0.0 %0.5 -%1.7 %8.5

Brezilya 4.2169 -%0.5 -%0.3 %5.6 %7.5 %8.8

Güney Afrika 14.5443 -%0.9 -%1.6 -%3.3 -%0.2 %1.4

Çin 7.0393 %0.1 %0.0 %0.0 %1.9 a.d.

Hindistan 71.6625 -%0.1 -%0.1 %1.2 %2.8 %2.7

Endonezya 14125 %0.1 %0.3 %0.6 -%1.0 -%1.8

CDS *

Türkiye 317.1 -2.4 5.2 -18.9 -170.2 -44.4

Brezilya 125.8 1.6 0.9 7.4 -54.6 -81.7

Güney Afrika 188.7 1.1 0.8 -1.2 -13.4 -34.3

Endonezya 73.5 -0.1 -0.7 -2.6 -40.8 -64.0

Rusya 69.2 0.1 -1.4 -5.4 -61.6 -84.0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.4 0.0 -0.1 -0.4 -6.5 -4.0

Brezilya %6.9 0.0 0.0 0.5 -1.5 a.d.

Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.9

Endonezya %7.1 0.0 0.1 0.1 -0.8 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.5 0.02 0.17 -0.10 -1.56 -0.64

Brezilya %3.9 0.06 0.10 0.16 -1.12 -1.25

Güney Afrika %4.1 -0.01 -0.02 0.03 -0.65 -1.06

Endonezya %3.0 0.05 0.04 0.08 -0.80 -1.54

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 60.92 -%2.4 -%4.3 -%1.2 -%5.5 %13.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 55.96 %1.4 -%3.5 -%0.4 %4.6 %23.2

Altın - USD / oz 1462.3 -%0.2 %0.4 -%3.2 %12.0 %14.1

Gümüş - USD / t oz. 16.836 -%0.8 -%0.3 -%6.7 %15.6 %8.3

Commodity Bureau Index 385.97 -%0.1 -%0.4 -%1.0 -%7.2 -%5.7

* 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. 

 

 

 

 

 


