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Piyasa Yorumu  

BİST-100 endeksi yılın son işlem gününü %0,22lik düşüşle 1.477 

puandan tamamladı. Türk lirası Perşembe günü dolar karşısında değer 

kaybederken, 7,49 seviyesi üzerini test eden USDTRY paritesi günü 

7,4350 civarında yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 306,09 

baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,90 oldu. Bu sabah 

saatlerinde Asya borsalarının alıcılı bir seyir izlediğini, ABD endeks 

vadelilerinde ise karışık bir resmin ön plana çıktığını görmekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Aralık TÜFE ve Aralık İSO/Markit PMI verileri 

açıklanacak. Yurt dışında ise Avrupa ve ABD’den gelecek olan Aralık 

nihai İmalat PMI Endeksi verileri, bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları 

ve OPEC toplantısı izlenecek.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, yılın son işlem 

gününde dolar kurunda yaşanan yükseliş ile birlikte yılı 200 $ 

seviyesinin altında kapattık. Haftalık dolar bazlı grafiklere 

bakıldığında 200-206 $ seviyelerinde bulunan dirençleri kıracak bir 

pozitif uyum görünüyor. Son haftalarda yaşanan işlem hacmi ve 

fiyatlarda yaşanan yükseliş Ocak ayı içerisinde 200 $ taban yapmak 

suretiyle 225 $ seviyesini hedeflenmesini sağlayabilir. Bugün de 

yükseliş ile başlayıp 1485 direncini test edilmesini bekleyebiliriz. 

Psikolojik ve kanal direncimiz 1500 seviyesinde olacaktır. 

Desteklerimiz ise 1470 ve 1456 noktaları olacaktır.   

Ekonomi ve Politika Haberleri 

4 – 8 Ocak haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte 

bulabilirsiniz. 

▪ Saat 10:00’da Aralık TÜFE verileri açıklanacak. 

▪ Elektirk ve doğalgazda fiyat artışları açıklandı. 

▪ Saat 10:00’da Aralık İSO/Markit PMI verileri açıklanacak. 

▪ TÜİK Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı. 

▪ 18 – 25 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri açıklandı. 

▪ Hazine bugün 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvil ihalesi 

düzenleyecek. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ AKSEN - Mali akaryakıt (HFO) enerji santrali kontratı hk. 

▪ ASELS – Yeni sözleşmeler ve sözleşme değişikliği  

▪ CCOLA - Coca-Cola Bottlers Uzbekistan satış süreci hk. 

▪ FONET - Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme 

▪ ODAS - Çan-2 Termik Santrali banka kredileri hk. 

▪ VESTL-VESBE - Arsa alımı hk. 

 

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

4 Ocak   Aralık TÜFE verileri

              Aralık İSO/Markit PMI verileri

              Hazine ihaleleri (2 yıl, 5 yıl)

5 Ocak   TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu

              Aralık Reel Efektif Kur Endeksi (REKE)

              Hazine ihaleleri (7 yıl, 10 yıl)

7 Ocak   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (25 Ara-1 Oca)

              Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (25 Ara-1 Oca)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.477 -%0,2 %3,6

BIST-30 1.636 -%0,4 %3,8

Banka 1.558 -%0,1 %3,7

Sanayi 2.340 -%0,1 %4,0

Hizmet 1.193 -%0,5 %1,9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 18,50 16,50 16,50

AOFM 17,03 15,02 14,99

2 yıllık bono faizi 14,96 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 12,90 12,80 12,32

Kur

USD/TL 7,42 -%2,6 -%4,7

EUR/TL 9,12 -%1,9 -%2,3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,27 -%2,3 -%3,5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 238 226 213

Ortalama işlem hacmi * 5,46 5,10 5,09

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 12,6x 7,6x

PD/DD 1,00x 1,08x 0,96x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,54x 0,47x

FD/Satışlar 0,87x 1,26x 1,02x

FD/FAVÖK 5,9x 8,0x 5,9x

Kar büyümesi -%9,0 -%8,3 %66,6

Özsermaye karlılığı %12,0 %10,6 %14,0

Temettü verimi %3,3 %2,3 %3,8

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_4_-_8_Ocak.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

4-8 Ocak haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz 

Saat 10:00’da Aralık TÜFE verileri açıklanacak  

Beklentimiz %0,7 oranında aylık fiyat artışı. Böylece bir önceki aya yakın bir yıllık 

enflasyonla (%14) 2020 yılının tamamlandığını görmeyi bekliyoruz. Piyasa beklentisinin 

ise en son Foreks tarafından gerçekleştirilen ankete göre %0,95 olduğu takip ediliyor. 

Tahmin aralığının ise %0,45-1,91 ile oldukça geniş bir bantta olduğu izleniyor.  

• Dün İTO tarafından açıklanan İstanbul enflasyonu, özellikle alt kalemlerindeki 

işlenmemiş gıda fiyatları açısından TÜİK enflasyon verileri ile oldukça önemli bir 

korelasyon gösteriyor. Bu çerçevede söz konusu fiyatların İstanbul’da aylık 

%11,2 oranında artış kaydettiği takip edildi. Yılık olarak ise %29,9 seviyesinden 

%31,1’e yükseliş kaydetti. Söz konusu veriler ve hal fiyatlarından takiple, Aralık 

ayında aylık gıda fiyatlarının %1,5-2 aralığında olmasını bu çerçevede yıllık 

%19,5 civarında bir seviyede yılı bitirmesini bekliyoruz. Enerji fiyatları tarafında 

ise özellikle akaryakıt fiyatları artışı kaynaklı yıllık enflasyonun %4,3 

seviyesinden %5’e yükselmesini bekliyoruz. Yıllık Çekirdek enflasyounun (TÜFE-

C) ise hizmet enflasyonunun nispeten sakin kaldığı, temel mal fiyatlarındaki 

artışın göreceli-sınırlı da olsa devam ettiği bir çerçevede,  %13,3’den %13,6’ya 

yükselmesini bekliyoruz. 

• 2021 yılının özellikle Nisan-Mayıs aylarına kadar ise yıllık enflasyonunun yüksek 

seyretmeye devam etmesini ve %15 seviyelerine yükselmesini bekliyoruz. Bu 

noktada son dönemde atılan para politikası sıkılaştırma adımlarının yanı sıra, 

makro ihtiyati önlemler çerçevesinde çeşitli ürünlerde taksit sınırlandırmalarının 

da tüketici talebi üzerinde etkili faktörler olacağını düşünüyoruz. 

Elektrik ve doğalgazda fiyat artışları açıklandı 

Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık 

yüzde 6 zam yapıldı. Buna ek olarak BOTAŞ'ın internet sitesinde, Ocak ayına ilişkin 

yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgaz fiyatlarındaki fiyat artışı %1 ile sınırlı kaldı. 

• Söz konusu fiyat artışlarının Ocak ayında manşet enflasyon üzerindeki etkisinin 

0,2 yüzde puan olacağını hesaplıyoruz. 

Saat 10:00’da Aralık İSO/Markit PMI verileri açıklanacak 

İSO/Markit PMI Kasım ayında 51,4 olarak açıklandı. Böylece bir önceki ayki 53,9, 

seviyesine göre belirgin bir gerileme kaydetti. Söz konusu gerileme son dönemde 

zayıflayan Reel Sektör Güven Endeksi verilerini de destekledi. 

• Aralık ayına gelindiğinde arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) 

103,9 seviyesinden 106,8’e yükseliş kaydetti. Yine mevsimsel etkilerden 

arındırılmış RKGE 107,4 seviyesinden 110,4 seviyesine yükseldi. RKGE pandemi 

öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti. Aralık ayı endeks seviyesi 

Haziran’da pandeminin ilk dalgasında kaydedilen en düşük seviyeye göre (62,3) 

%77 oranında artışı ifade ediyor. Çeyrek dönemler itibariyle baktığımızda, yılın 

son çeyreğinde, 3Ç20’deki seviyesine göre RKGE %5,5 oranında artış kaydetti. 

Aralık ayındaki güçlü trendin, PMI verilerinde de kendini gösterip 

göstermeyeceği yakından takip edilecek.   

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_4_-_8_Ocak.pdf
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TÜİK Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı 

TÜİK Kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı.  Buna göre Kasım ayında ihracat bir önceki 

yılın aynı ayına göre %0,9 oranında bir azalış göstererek 16,1 milyar dolar olarak 

gerçekleşirken, ithalat %15,9 oranında bir artışla 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Sonuç olarak, aylık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre önemli oranda 

genişleyerek 2 milyar dolar’dan 5,1 milyar dolar’a yükseldi.  Yıllık dış ticaret açığı ise 47 

milyar dolar’dan 50 milyar dolar’a yükseldi. Çekirdek denge ise (enerji ve altın hariç 

denge) yıllık olarak Kasım ayı itibariyle yıllık açığını 0,8 milyar dolar’dan 3,2 milyar 

dolar’a taşıdı. Geçtiğimiz yıl çekirdek denge fazla verirken, söz konusu yıllık fazla 

Haziran 2019’da 18 milyar dolar civarındaydı.  

• Dış ticaret verileri Kasım ayında da yıllık cari işlemler açığının devam edeceğini 

işaret ediyor.  Dış ticaret verileri Kasım ayında yıllık cari işlemler açığının 

yükselmeye devam ederek GSYİH’nın %4,7 seviyesine kadar ulaşabileceğini 

işaret ediyor. Hızlı kredi büyümesi, yerleşiklerin portföy tercilerinin altına 

yoğunlaşması, pandeminin özellikle turizm gelirleri üzerindeki yıkıcı etkisi ile 

beraber cari işlemler açığı 2020 yılını GSYİH’nın %5’inin üzerinde kapayacak 

görünüyor. Gelecek sene için ise özellikle pandeminin etkilerinin kademeli 

hafiflemesi ve turizm gelirlerini bir miktar arttırması, hane halkı portföy 

tercihlerinin altın tarafındaki ilgisinin göreceli olarak azalması beklentileri 

çerçevesinde cari işlemler açığının GSYİH’ya oranının %3,5’a gerileyebileceğini 

düşünüyoruz.            

• Kasım ayı dış ticaret verileri sanayi üretimi tahminleri açısından da önemli bir 

ışık tutuyor. Ara malları ithalatı (enerji ve altın hariç, Euro bazında) Ekim ayında 

%8,7 oranında yıllık artış kaydetti. Artış hızı halen aktivitenin canlı olduğunu 

ifade ediyor. Diğer taraftan İSO/Markit PMI verisi Kasım ayında 53,9 

seviyesinden 51,4’e gerileme kaydederken, mevsimsel etkilerden arındırılmış 

sanayi üretimi tarafında da negatif bir resmi ima ediyor. 

Rapor için tıklayınız.  

18 – 25 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklandı 

18 – 25 Aralık haftasında hisse senedi piyasasında sınırlı yabancı çıkışı yaşanırken, tahvil 

piyasasında ise net yabancı girişinin sürdüğü takip edildi. Böylelikle tahvil piyasasındaki 

yabancı girişi üst üste yedinci haftada da devam etti. Buna göre söz konusu hafta 

içerisinde hisse senedi piyasasında 18,8 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı yaşanırken, 

tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 137,6 milyon dolarlık net yabancı girişi 

görüldü. Yılbaşından beri toplam net çıkış hisse senedi piyasasında 4,3 milyar dolar, 

tahvil piyasasında ise 6,3 milyar dolar oldu. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi 

piyasasından 4,3 milyar dolar, tahvil piyasasından ise 6,6 milyar dolar net yabancı çıkışı 

yaşandı. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 18 – 25 Aralık 

haftasında %5,1’den %5,2’e yükselerek Nisan ayının son haftasından bu yana en yüksek 

seviyesine çıktı. Yılbaşında ise söz konusu oran %10,5 idi.      

Para & banka istatistikleri cephesinde ise 18 – 25 Aralık haftasında yerleşiklerin 

DTH’larında 0,67 milyar dolar yükseliş görüldü. (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış 

rakamlar) Söz konusu hafta içerisinde hane halkı DTH’larında 0,57 milyar dolar, 

kurumlar DTH’larında ise 0,1 milyar dolarlık artış yaşandığı takip edildi.  Kıymetli maden 

mevduat hesaplarında ise fiyat etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında 0,28 milyar 

https://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Dis_Ticaret_istatistikleri_-_Kasim_2020.pdf
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dolar artış yaşandı.  Söz konusu artışın neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden 

hesaplarındaki artıştan kaynaklandığı görülüyor. 

Hazine bugün 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvil ihalesi 

düzenleyecek 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Perşembe günü açıklanan üç aylık (Ocak – Mart) 

borçlanma programına göre Hazine Ocak ayında 37,2 milyar TL’lik bir iç borç servisi 

gerçekleşecek. Bunun karşılığında ise toplam 6 ihale ile 25,4 milyar TL iç borçlanma 

öngörülüyor. Hazine bugünkü ihalelerin ardından yarın 7 yıl vadeli değişken faizli & 10 

yıl vadeli sabit kuponlu ve 19 Ocak’ta 15 ay vadeli kuponsuz & 5 yıl vadeli TLREF’e 

endeksli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. 

 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksa Enerji - Aksa Enerji’nin Mali'deki 40 MW kurulu güce sahip Akaryakıt Enerji 

Santraline ilişkin Energie Du Mali S.A. ile olan ve süresi sona eren mevcut sözleşme, 

yeni sözleşme şartlarının belirlenmesi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni 

sözleşme şartlarına ilişkin görüşmeler halen devam etmekte olup, mevcut sözleşme 31 

Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Aselsan – Şirket, komuta ve kontrol sistemi, anti-tank füze fırlatma sistemleri, ataletsel 

navigasyon sistemleri ve atış yeri tespit sistemlerinin ihracatı ile ilgili olarak, toplam 

bedeli 38.266.780,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. Söz 

konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecektir. Ayrıca, şirket 

ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma 

Sistemi Projesi ile ilgili olarak 31.12.2020 tarihinde toplam 308.692.989,- TL tutarında 

sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024 

yılına kadar tamamlanacaktır. 

Coca-Cola İçecek – Şirket, Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı 

("SAMA") tarafından kısa bir süre önce duyurulduğu üzere, Coca-Cola Bottlers 

Uzbekistan, Ltd'nin ("CCBU") %57,118 hissesi satış sürecinde katılımcı olabilmek için 

SAMA'ya başvurusunu yaptı. Özbekistan Devlet Holding Şirketi 

O'zbekoziqovqatxolding'nin %57,118 ve The Coca-Cola Export Corporation'ın %42,882 

oranında payına sahip olduğu Özbekistan'ın en büyük gazlı içecek üreticisi olan 

CCBU'nun 2019 yılı pazar payı yaklaşık %47'dir. CCBU Özbekistan’da bulunan üç 

tesisinde üretimini sürdürmekte olup, ayrıca Semerkant’ta yeni bir üretim tesisi 

planlanmaktadır. CCBU’nun 2019 yılı cirosu 1,455 milyar UZS (165 milyon ABD Doları) 

olup, yıllık bazda %46 artış göstermiştir. 

Fonet Bilgi – Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile 24 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

(SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 2.474.948,88 TL bedelle 31.12.2020 tarihinde 

imzalanmıştır. 
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Odaş Enerji - Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş'nin 

bünyesinde faaliyet gösteren Çan-2 Termik Santralinin proje finansmanı kapsamında 

kullanmış olduğu kredilerin mevcut durumda 2025 yılı olan vadeleri, şirketin serbest 

nakit akışına destek sağlanması amacıyla 2030 yılı sonu olarak revize edilmiştir. 

Vestel Beyaz Eşya - Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; kapasite artırımına yönelik 

yeni yatırımlarda kullanılmak amacıyla, şirketin hakim ortağı olan Vestel Elektronik 

Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) bulunan 

122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi hükmü 

çerçevesinde MOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel üzerinden, söz konusu 

arsanın 3.000 m²'lik bölümü üzerinde yer alan bina ise pazarlık usulü ile belirlenen 

değer üzerinden KDV hariç toplam 131.810.638,3 TL karşılığında nakden ve peşinen 

satın alındı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ocak 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

Teknik Analiz  

USD/TL 

Perşembe günkü bültenimizde, teknik göstergelerin kurdaki düşüş eğiliminin kısa 

vadede 7,30 – 7,35 bandında güç kaybedebileceğini işaret ettiğini belirtmiş ve yine 

teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurun 7,40 seviyesi üzerine 

doğru bir yükseliş hareketi gerçekleştirebileceğini ifade etmiştik. Perşembe günü 89,50 

civarından destek bulan dolar endeksi 89,90 seviyesi üzerine kadar yükselerek 

kayıplarının bir kısmını telafi ederken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise satıcılı 

bir seyir oluşmasına neden oldu. Bununla birlikte 7,49 seviyesi üzerine kadar yükselen 

USDTRY paritesi, günü 7,4350 civarından yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi Perşembe günü 306,09 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,90 

oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,3720 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 

ise 89,70 civarında hareket ediyor. Dolar endeksinde, Perşembe günkü yükselişin 

ardından bu sabah saatlerinde gözlemlenen zayıf seyir paralelinde gelişen ülke para 

birimlerinde de alıcılı bir seyir izleniyor. Türk lirasının ise en iyi performans gösteren 

gelişen ülke para birimleri arasında yer aldığı takip ediliyor. Teknik görünüme 

baktığımızda trend ve momentum göstergeleri USDTRY paritesinin kısa vadede 7,25 – 

7,55 bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda Aralık TÜFE ve Aralık İSO/Markit PMI verileri açıklanacak. 

Yurt dışında ise Avrupa ve ABD’den gelecek olan Aralık nihai İmalat PMI Endeksi 

verileri, bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları ve OPEC toplantısı izlenecek. 
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EUR/USD 

Perşembe günü 89,50 civarından destek bulan dolar endeksi 89,90 seviyesi üzerine 

kadar yükselerek kayıplarının bir kısmını telafi ederken, EURUSD paritesinde satış 

baskıları oluşmasına neden oldu. Dolardaki güçlenme ile birlikte Kasım ayının başından 

bu yana sürdürdüğü yükseliş kanalını Perşembe günü itibarıyla aşağı yönlü kıran parite, 

1,2041 seviyesine kadar geriledi ve günü düşüşle tamamladı.  

Bu sabah saatlerinde 1,2240 seviyesinden işlem gören EURUSD paritesi, Perşembe 

günü aşağı yönlü kırdığı kanal çizgisine denk gelen 1,2260 seviyesinin kısa vadeli direnç 

konumunda olduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede paritenin bugün içerisinde 1,2260 

seviyesi altında hareket etmesini bekliyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda paritenin kısa vadede 1,20 – 1,2260 bandında hareket edebileceği 

görüşündeyiz.  

Bugün yurt dışında Avrupa ve ABD’den gelecek olan Aralık nihai İmalat PMI Endeksi 

verileri, bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları ve OPEC toplantısı izlenecek. 
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XAUUSD 

Perşembe günkü kazançların ardından dolar endeksinin yeni yıla zayıf bir başlangıç 

yaptığı takip ediliyor. Bugüne satıcılı bir başlangıç yapan dolar endeksi bu sabah 

saatlerinde 89,70 civarında dalgalı bir seyir izliyor. 2020’nin son işlem gününde yatay 

bir seyir izleyen ons altında ise yeni yılın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlerin ön 

plana çıktığı takip ediliyor. Dolar endeksindeki zayıflamanın da etkisi ile birlikte bugün 

piyasa açılışında Ocak ayından bu yana sürdürmekte olduğu düşüş kanalını yukarı 

yönlü kıran ons altın fiyatları (kanal kırılması hareketi aşağıdaki grafik üzerinden 

görülebilir), Asya seansında 1925 seviyesi üzerini test ederek yaklaşık son 2 ayın 

zirvesine yükseldi.  

Bu sabah saatleri itibarıyla 1921 seviyesinden işlem gören ons altında kanal kırılması 

sonrasında yükseliş eğiliminin sürdüğü takip ediliyor. Bu çerçevede ons altının 1920 

desteği üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareketlerde sırasıyla 1930, 1936 

ve 1945 dirençleri takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1920, 1912 ve 1900 

destekleri izlenecek.  

Bugün yurt dışında Avrupa ve ABD’den gelecek olan Aralık nihai İmalat PMI Endeksi 

verileri, bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları ve OPEC toplantısı izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.756 %0,6 %1,8 %2,6 %20,5 %0,0

DAX 13.719 -%0,3 %3,6 %3,2 %11,4 %0,0

FTSE 6.461 -%1,5 %0,1 %1,2 %4,9 %0,0

Nikkei 27.444 -%0,4 %3,5 %3,8 %23,1 %0,0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.477 -%0,2 %3,6 %11,4 %28,1 %0,0

Çin 3.473 %1,7 %3,3 %0,6 %14,8 %0,0

Hindistan 47.869 %0,2 %1,9 %6,2 %32,9 %0,3

Endonezya 5.979 -%0,9 -%3,0 %6,5 %21,9 %0,0

Rusya 3.289 %0,4 %1,1 %5,8 %19,9 %0,0

Brezilya 119.017 -%0,3 %2,8 %9,3 %25,2 %0,0

Meksika 44.067 -%1,4 %1,1 %2,7 %17,1 %0,0

Güney Afrika 59.409 -%0,4 %0,7 %3,3 %10,5 %0,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 -%0,1 %5,7 %10,6 -%25,2 %65,1

EM VIX 25 %3,0 -%0,2 -%2,1 -%11,6 %43,3

MOVE 49 %3,8 %16,3 %19,9 -%9,5 -%16,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,4302 %0,6 -%2,1 -%5,0 %8,4 %24,9

Brezilya 5,1985 %0,1 %0,5 -%3,0 -%4,9 %29,0

Güney Afrika 14,6947 %0,6 %0,6 -%5,0 -%15,3 %5,0

Çin 6,5272 %0,1 %0,0 -%0,8 -%7,6 -%6,3

Hindistan 73,1325 %0,1 a.d. -%0,7 -%3,3 %2,5

Endonezya 14050 -%0,6 -%1,1 -%0,5 -%1,5 %1,3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,9 0,0 0,0 0,6 a.d. 0,7

Brezilya %6,9 0,0 -0,2 -1,0 0,0 a.d.

Hindistan %5,9 0,0 a.d. 0,0 0,0 -0,7

Endonezya %5,9 -0,1 -0,2 -0,3 -1,3 -1,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,4 0,00 -0,12 -0,34 -1,33 -0,73

Brezilya %3,2 -0,02 -0,04 -0,13 -1,71 -0,50

Güney Afrika %4,1 -0,03 -0,05 -0,40 -1,49 -0,69

Endonezya %2,0 0,00 -0,01 0,17 -0,59 -0,88

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51,8 %0,9 %1,0 %8,8 %25,9 -%21,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 48,52 %0,2 %0,6 %7,0 %23,6 -%20,5

Altın - USD / oz 1895,1 %0,1 %0,8 %6,7 %5,3 %24,4

Gümüş - USD / t oz. 26,412 -%0,6 %2,3 %17,2 %42,5 %47,4

Commodity Bureau Index 443,81 %0,1 %0,7 %3,6 %23,2 %10,5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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        Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

  

İzmir İrtibat Bürosu

Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı 

Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport 

Alsancak-Konak / İZMİR

(0232) 241 24 50

Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

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

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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

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

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 46 46

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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

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

 

 

 

 

 

 


