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Piyasa Yorumu

Piyasa gündemi ve veri takvimi

BİST-100 endeksi dünü %1,3’lük yükselişle 1.495 puandan tamamladı.
Dün 7,34 – 7,45 seviyeleri arasında hareket eden USDTRY paritesi yatay
bir kapanış gerçekleştirdi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 307,03 baz puana
çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,03’e yükseldi oldu. Bu sabah
saatlerinde Asya borsalarının ve ABD endeks vadelilerinin satıcılı seyrettiği
takip ediliyor.

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)

Bugün yurt içi piyasalarda TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, Aralık
Reel Efektif Kur Endeksi ve Hazine ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında
ise Almanya’dan gelecek olan Kasım Ayı Perakende Satışlar ve Aralık Ayı
İşsizlik Oranı verileri, ABD Aralık Ayı ISM İmalat Endeksi verisi ve
bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları takip edilecek.
BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dünkü piyasa
beklentimizde “Yükseliş ile başlayıp 1485 direncini test edilmesini
bekleyebiliriz. Psikolojik ve kanal direncimiz 1500 seviyesinde
olacaktır. Desteklerimiz ise 1470 ve 1456 noktaları olacaktır.” Dün
psikolojik ve kanal direncimiz 1500 gün içerisinde zorladık ama
kırılamayınca sınırlı bir dirençten gelen realizasyon ile günü
tamamladık. Bugün de destek seviyemiz 1486’dan yükselen trend
desteği olacaktır. 1486 geri çekilmeler alım fırsatı olup, 1500-1504
aralığına yönelim olmasını yeniden beklemekteyiz.
Ekonomi ve Politika Haberleri
▪

Saat 10:00’da TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu açıklanacak.

▪

Saat 14:30’da Aralık Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak.

▪

Hazine bugün 7 yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıl vadeli sabit
kuponlu iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

▪

Yıllık TÜFE artışı 2020’de %14,6 oldu.

▪

İSO/Markit PMI Aralık ayında 50,8'e geriledi.

▪

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Aralık’ta 67,44’e yükseldi.

Şirket ve Sektör Haberler
▪

ALARK – 4Ç20 elektrik üretim verilerini açıkladı.

▪

EREGL - Kümaş Manyezit hisselerinin satın alınması hk.

▪

KONTR – Yeni iş ilişkisi hk.

Hisse senedi piyasası
BIST-100
BIST-30
Banka
Sanayi
Hizmet

Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi
AOFM
2 yıllık bono faizi
10 yıllık bono faizi
Kur
USD/TL
EUR/TL
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR)

Kapanış
1.495
1.653
1.568
2.359
1.215

%1,3
%1,0
%0,7
%0,8
%1,9

%3,9
%4,2
%4,4
%3,1
%3,6

Kapanış

1 hafta

1 ay

18,50
17,00
14,96
13,03

18,50
15,96
9,79
12,83

16,50
14,99
9,29
12,89

7,36
9,04
8,20

-%1,5
-%1,1
-%1,3

-%5,4
-%4,5
-%4,9

232
5,07

217
5,11

2020T
7,6x
0,97x
0,48x
1,01x
5,9x
%53,3
%14,0
%3,7

2021T
5,7x
0,86x
0,43x
0,90x
5,0x
%32,9
%14,5
%4,1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri *
189
Ortalama işlem hacmi *
5,21
* milyar ABD doları
BIST-100
F/K
PD/DD
PD/DD (Banka)
FD/Satışlar
FD/FAVÖK
Kar büyümesi
Özsermaye karlılığı
Temettü verimi

% değişim
1 gün 1 hafta

2019
8,9x
1,00x
0,63x
0,87x
5,9x
-%9,0
%12,0
%3,3

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon
destek@tacirler.com.tr
+90 212 355 4646

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
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Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 10:00’da TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu açıklanacak
Söz konusu rapor teknik nitelikte olup politika mesajı içermez. Ancak TCMB’nin temel
enflasyon eğilimi yolundaki değerlendirmeleri ve kısa vade enflasyon dinamikleri
konusundaki analizleri yakından takip edilecek.

Saat 14:30’da Aralık Reel Efektif Kur Endeksi (REKE) açıklanacak
TCMB Reel Efektif Kur Endeksini Kasım ayında 60,55 olarak açıklamıştı. Böylece bir
önceki aya göre önemli bir değişim kaydedilmeyerek tarihi düşük seviyelerin
korunduğu takip edilmişti.
• Aralık ayına gelindiğinde, TL’nin eşit ağırlıklandırılmış sepet karşısında ortalama
aylık %2 oranında değerlenme kaydetti. Enflasyon tahminlerini de göz önüne
aldığımızda REKE’nin 60,55 seviyesinden 62,5 seviyesine kadar yükselmesini
bekliyoruz. Söz konusu gerçekleşme durumunda 2020 yılında TL sepet karşısında
bir önceki yıl sonuna göre %18,2 oranında bir reel değer kaybını işaret edecek.

Hazine bugün 7 yıl vadeli değişken faizli & 10 yıl vadeli sabit
kuponlu iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine dün gerçekleştirdiği 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvil ihalesi ile ROT
satışlar dahil piyasalardan toplam 8,7 milyar TL borçlandı. Dünkü ihalelerin ardından
Hazine bugün 7 yıl vadeli değişken faizli & 10 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvil ihalesi
düzenleyecek. Bu haftaki ihalelerin ardından Hazine 19 Ocak’ta 15 ay vadeli kuponsuz
& 5 yıl vadeli TLREF’e endeksli iki ihale daha gerçekleştirecek ve Ocak ayı borçlanma
programını tamamlayacak.
• 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.

Yıllık TÜFE artışı 2020’de %14,6 oldu
Aralık ayında TÜFE artışı %1,25 olarak açıklanırken piyasa medyan beklentisi olan %0,95
ve kurum tahminimiz olan %0,7 seviyesinin oldukça üzerinde bir gerçekleşme kaydetti.
Böylece TÜFE yıllık artışı 2020 yılını %14,6 seviyesinden kapadı. Bir önceki ayki seviyesi
ise %14,03 idi. Aralık ayında TÜFE-B ve TÜFE-C’de yıllık artışlar sırasıyla %14,52 ve
%14,31 olarak gerçekleşti. 2021 yılının Nisan-Mayıs ayına kadar enflasyonun yıllık
yüksek seviyesini korumasını ve %15-15,5 aralığına yükseliş göstermesini bekliyoruz. Bu
noktada, politika faizi artışları yanında taksit kısıtlandırmaları gibi önemli makro ihtiyati
önlemlerin ilerleyen dönemde enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini göstermesi
beklenebilir.
• Enflasyon verileri sonrasında takip edilecek iki önemli para politikası gündem
maddesi; 21 Ocak’ta gerçekleştirilecek yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK)
toplantısı ve belki de daha önemlisi 28 Ocak’taki çeyrek dönemli Enflasyon Raporu
sunumu olacak. 21 Ocak’taki PPK toplantısında politika faizinin sabit kalmasını
bekliyoruz. Diğer bir taraftan kurum enflasyon patikamız doğrultusunda bir
enflasyon gerçekleşmesi durumunda yılın ilk yarısında faizlerin sabit (sınırlı ek
ölçülü bir artırım ihtimalini de saklı tutarak) kalmasını bekliyoruz. Buradaki ana
varsayım ise kurlarda daha stabil bir görünüm. Yılın ikinci yarısında ise yıllık
enflasyonda sınırlı ama kademeli bir düşüşün olmasını bekliyoruz. Bu çerçevede
para politikasının bu noktada faiz indirimlerine yönelmesini bekliyoruz. Diğer
taraftan indirimlerin pozitif reel faiz seviyesini bertaraf etmeyen nitelikte olacağını
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tahmin ediyoruz. 28 Ocak’ta TCMB Başkanı tarafından sunumu yapılması beklenen
çeyrek dönemli Enflasyon Raporu ve ardından gerçekleştirilecek soru-cevap
bölümünün ayın en önemli para politikası iletişim kanalı olacağını düşünüyoruz.
Zira söz konusu raporda, orta vadeli enflasyon tahmin patikasına ilişkin daha
detaylı ve ek bilgiler görmeyi bekliyoruz
Rapor için tıklayınız.

İSO/Markit PMI Aralık ayında 50,8'e geriledi
İSO/Markit PMI Aralık ayında 50,8 olarak açıklandı. Böylece bir önceki ayki 51,4
seviyesine göre bir gerileme kaydetti. Pandemi gerek tedarik zincirlerinde gerekse
üretim ve sipariş kanallarında aksaklıklara yol açmaya devam ediyor. Aralık ayı verileri
ile beraber 3 aylık HO verileri nezdinde trend PMI 52,7 seviyesinden 52’ye geriledi.
Ancak halen 50 eşik seviyenin üzerindeki hareket ekonomik aktivitenin güçlü olmaya
devam ettiğini de işaret ediyor.
• İSO/Markit tarafından yayınlanan ilgili nota bakıldığında koronavirüs salgınında
yaşanan ikinci dalganın ve salgının yayılımını önlemek amacıyla devreye sokulan
kısıtlamaların, yılın sonunda imalat sektörünün üretim ve yeni siparişlerinde
yavaşlamalara yol açtığı belirtildi. Diğer taraftan firmaların istihdamı genişletmeye
devam ettiği ve satın alma faaliyetlerini arttırdığı belirtilirken, bu durumun
pandemi kaynaklı, faaliyetleri olumsuz etkileyen sıkıntıların hafiflediğinde imalat
sektörünün yoluna devam etmeye hazır olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlandı.
• 2020 yılı GSYİH büyüme oranı %1 tahmin ediyoruz. Daha yüksek faiz ortamına
rağmen, TL’deki güçlü seyir, risk primlerindeki düşüş ve geçtiğimiz çeyreklerdeki
hızı kredi büyümesinin halen güven endekslerini yukarıda tutmaya devam ettiği
takip ediliyor. Finansal koşullar endeksinin halen önemli bir sıkılaşma
kaydetmediği takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere TCMB Başkanı Ağbal, 2021 Para
ve Kur Politikası sunumunda iktisadi faaliyet tarafında üçüncü çeyrekte iç talep
kaynaklı belirgin bir toparlanma kaydedildiğini ve yılın son çeyreğinde ise
ekonomideki ısınmanın belirginleştiğini ifade etmişti. Bu koşullar altında 2020 yılı
GSYİH büyüme oranının %1, 2021 yılında ise aşağı yönlü risklerle beraber %4
seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Aralık’ta 67,44’e yükseldi
Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre %9,62 artarak
67,44 değerini aldı. Diğer yandan, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki
aya göre %9,37 artarak 81,76 değerini alırken, Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi
ise %13,82 oranında artarak 39,46 seviyesine yükseldi.
• Hatırlanacağı üzere öncü verilerde Tüketici Güven Endeksi ön endeks değeri Kasım
ayı nihai verisine göre %12 artışla 68,90 değerini almış ve son 5 yılın dip
seviyesinden dönmüştü. Aralık ayı öncü verileri Tüketici Beklenti Endeksi ve
Tüketim Eğilimi Endeksi’ne ilişkin de daha olumlu bir yeri işaret etmişti.
• Veriler ile birlikte açıklanan notta, Kasım ayında ekonomi yönetiminde yaşanan
değişimin, reform gündeminin ve TCMB’nin para politikasında attığı sert adımların
finansal piyasalar ve beklentilerde yarattığı görece olumlu gelişmenin tüketici
güveninde artışa yol açtığı vurgulandı. Diğer yandan, Tüketici Beklenti Endeksi son
birkaç yıl ortalamalarına yaklaşsa bile, özellikle Tüketim Eğilimi Endeksi’nin oldukça
düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği ve içinde bulunduğumuz süreçte iç
talepte önemli bir yavaşlama eğilimine işaret ettiği ifade edildi.
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Şirket ve Sektör Haberleri
Alarko Holding – 4Ç20 elektrik üretim verilerini açıkladı. Toplam elektrik üretim
miktarı yıllık bazda %5,7 artış kaydederken Karabiga Santrali’ninde üretilen elektrik
miktarı yıllık bazda %6,4 arttı. Yenilenebilir enerji kaynaklarında ise, güneş enerjisinden
elektrik üretimi yıllık bazda %13 artarken, hidroelektrik santrallerindeki elektrik üretimi
kuraklık nedeniyle ciddi miktarda geriledi. Karakuz hidroelektrik santrallerindeki üretim
yıllık bazda %48 azalırken, Gönen hidroelektrik santralinde düşük su seviyesi nedeniyle
elektrik üretimi yapılamadı.
Ereğli Demir Çelik - Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile; Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.
(ve iştiraklerinin) paylarının tamamının; imzalanacak Pay Devri Sözleşmesi hükümlerine
uygun olarak, nakden ve defaten ödenmek suretiyle Şirketimiz tarafından 340 milyon
(üç yüz kırk milyon) Amerikan Doları işletme değeri bedelle satın alınmasına, Şirket
hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net
borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli
üzerinden gerçekleştirilmesine, karar verilmiş olup, konuya ilişkin Şirketimiz ile Yıldız
Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir
Sözleşmesi 4 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır.
Kontrolmatik – Şirket, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ye ait Gürcistan'da yer alan Upper
Namakvhani Hidroelektrik Santrali ve Lower Namakvhani Hidroelektrik Santrali olmak
üzere toplamda 434 MW büyüklüğündeki Namakvhani Hidroelektrik Santral Projesi
kapsamında 220kV Indoor GIS Sistemi Temini; tasarım, imalat, mühendislik hizmetleri,
fabrika testlerinin yapılması, sistemin sahaya teslimi, montaj süpervizörlük hizmeti,
sistemin yüksek gerilim testlerinin yapılması işleri için vermiş olduğu vergiler hariç
3.995.392,35 USD tutarındaki teklif kabul edilmiş olup sözleşme görüşmelerine
başlanıldığını açıkladı.
Ayrıca, şirket 4 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu
2020/574661 IKN'li "30 Adet 420 kV, 4000 A, 63 kA Kesici ve Yedek Malzemeleri Mal
Alımı" İhalesine katılmış olup, vergiler hariç 57.850.000,00 TL bedelinde en avantajlı
teklifi sunarak 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale
Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet
mektubunun gelmesi beklenecektir.
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Teknik Analiz
USD/TL
Dün piyasa açılışında 89,42 seviyesine kadar gerileyerek Nisan 2018’den bu yana en
düşük seviyesini test eden dolar endeksi, gün içerisinde kayıplarının bir kısmını telafi
etti. Böylelikle haftanın ilk işlem gününde 89,42 – 89,94 bandında hareket eden dolar
endeksi günü sınırlı bir yükselişle tamamladı. Bu çerçevede dün gelişen ülke para
birimlerinde karışık bir seyir hakimken, TL’nin orta sıralarda yer aldığı takip edildi. Gün
içerisinde 7,34 – 7,45 bandında hareket eden USDTRY paritesi günü yatay bir seyirle
kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 307,03 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ise
%13,03’e yükseldi oldu.
USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,4215 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi
ise 89,76 civarında hareket ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir
seyir hakimken, Türk lirasının ise orta sıralarda yer aldığı ve dolar karşısında yatay bir
seyir izlediği takip ediliyor. Teknik görünüme baktığımızda trend ve momentum
göstergeleri USDTRY paritesinin bugün içerisinde 7,30 – 7,50 bandında işlem
görebileceğinin sinyalini veriyor.
Bugün yurt içi piyasalarda TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, Aralık Reel Efektif Kur
Endeksi ve Hazine ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya’dan gelecek olan
Kasım Ayı Perakende Satışlar ve Aralık Ayı İşsizlik Oranı verileri, ABD Aralık Ayı ISM
İmalat Endeksi verisi ve bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları takip edilecek.

USD/TL
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EUR/USD
Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Kasım ayının başından bu yana sürdürdüğü yükseliş
kanalını aşağı yönlü kıran EURUSD paritesi, dün yeniden kanala girmeye çabalasa da
başarılı olamadı. Kanal sınırına denk gelen ve direnç olarak öne çıkardığımız 1,2260
seviyesi üzerini deneyen parite, dün 1,2309 seviyesine kadar yükselse de günü 1,2249
seviyesinden kapattı ve eski kanalına yeniden girme çabası başarısız oldu. Böylelikle
gün içerisinde 1,2231 – 1,2309 seviyeleri arasında hareket eden parite, günü 1,2249
seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı.
Bu sabah saatlerinde 1,2269 seviyesinden işlem gören EURUSD paritesinin eski
kanalının sınırında hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta yaşanan
kanal kırılmasının ardından, teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri de göz önünde
bulundurduğumuzda, EURUSD paritesinin 1,2260 seviyesi üzerinde doğru
gerçekleştirdiği yükseliş çabalarının sınırlı kalabileceği görüşündeyiz. Teknik görünüm
çerçevesinde paritenin gün içi yükseliş denemelerinde 1,2315 seviyesinin güçlü bir
direnç görevi görmesi söz konusu olabilir. Diğer yandan paritenin kısa vadede 1,2260
seviyesi altında günlük kapanışlar gerçekleştirmeye devam etmesi yükseliş eğiliminin
giderek güç kaybetmesine neden olabilir. Paritenin önümüzdeki dönemde 1,20 –
1,2315 bandında hareket edebileceği görüşündeyiz, ancak günlük bazdaki kapanışların
1,2260’ın altında kalmaya devam etmesi aşağı yönlü eğilimlerin daha fazla ön plana
çıkmasına neden olabilir.
Bugün yurt dışında Almanya’dan gelecek olan Kasım Ayı Perakende Satışlar ve Aralık
Ayı İşsizlik Oranı verileri, ABD Aralık Ayı ISM İmalat Endeksi verisi ve bölgesel Fed
Başkanlarının konuşmaları takip edilecek.

EUR/USD
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XAUUSD
Dolar endeksindeki zayıf seyir paralelinde dünkü piyasa açılışında Ocak ayından bu
yana sürdürmekte olduğu düşüş kanalını yukarı yönlü kıran ons altın, gün boyunca
yükseliş eğilimine devam etti. Haftanın ve yılın ilk işlem gününde 1944 seviyesi üzerini
test ederek yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan ons altın, günü yükselişle
tamamladı. Dün 89,50 seviyesi altına kadar gerileyerek Nisan 2018’den bu yana en
düşük seviyelerini test eden dolar endeksinin altındaki yükselişin temel nedenlerinden
birini oluşturduğunu görmekteyiz.
Ons altın bu sabah saatlerinde 1940 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise
89,72 seviyesinde hareket ediyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller
doğrultusunda, altında dün etkili olan sert yükseliş eğiliminin ardından bugün 1920 –
1950 bandında bir hareket görmeyi ve ons altının mevcut seviyelerde stabilize olmasını
bekleyebiliriz. Yükseliş eğiliminin yeniden hız kazanması durumunda 1950 seviyesinin
üzerinde 1960 ve 1980 dirençleri ön plana çıkıyor. Altında olası bir aşağı yönlü
düzeltme durumunda ise 1920 seviyesinin altında 1912 ve 1900 destekleri yakından
takip edilecek.
Bugün yurt dışında Almanya’dan gelecek olan Kasım Ayı Perakende Satışlar ve Aralık
Ayı İşsizlik Oranı verileri, ABD Aralık Ayı ISM İmalat Endeksi verisi ve bölgesel Fed
Başkanlarının konuşmaları takip edilecek.

XAUUSD
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Piyasalara Genel Bakış
Son Fiyat /
Değer

1 günlük

1 haftalık

Değişim
1 aylık

6 aylık

YBB

3.701
13.727
6.572
27.258

-%1,5
%0,1
%1,7
-%0,3

-%0,1
%2,3
%1,2
%2,0

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

%18,2
%9,6
%6,7
%21,9

-%1,5
%0,1
%1,7
-%0,9

1.495
3.503
48.177
6.105
3.351
118.855
44.703
60.479

%1,3
-%0,1
-%0,2
%0,4
%1,9
-%0,1
%1,4
%1,8

%4,9
%3,1
%1,0
%2,0
%3,5
%1,9
%3,1
%2,2

%12,4
%1,6
%6,7
%5,5
%5,2
%4,5
%2,4
%1,8

%29,2
%11,1
%33,5
%23,3
%19,6
%22,8
%17,8
%10,9

%1,3
%0,8
%0,7
%2,5
%1,9
-%0,1
%1,4
%1,8

27
27
49

a.d.
a.d.
%3,8

%24,3
%9,7
%16,3

%29,7
%9,5
%19,9

a.d.
a.d.
-%9,5

%95,7
%58,1
-%16,0

7,4251
5,2717
14,7258
6,4615
73,0212
13895

a.d.
a.d.
a.d.
a.d.
-%0,2
a.d.

-%0,2
%0,5
%0,6
-%1,2
-%0,7
-%1,8

-%4,8
%2,8
-%3,1
-%1,1
-%1,1
-%1,5

%8,2
-%0,8
-%13,6
-%8,6
-%2,2
-%4,3

%24,8
%30,8
%5,2
-%7,2
%2,3
%0,2

%13,0
%6,9
%5,8
%5,9

a.d.
a.d.
0,0
a.d.

0,2
-0,2
-0,1
-0,1

0,1
-0,5
0,0
-0,3

a.d.
0,2
0,0
-1,3

0,8
a.d.
-0,7
-1,2

%5,4
%3,2
%4,1
%2,0

a.d.
a.d.
a.d.
a.d.

-0,12
-0,05
a.d.
-0,05

-0,39
-0,15
-0,11
-0,04

a.d.
a.d.
-1,38
-0,63

-0,72
-0,51
-0,74
-0,92

a.d.
a.d.
a.d.
a.d.
a.d.

%0,5
%0,0
%3,7
%3,4
%1,0

%3,7
%2,9
%6,0
%13,1
%4,4

%19,4
a.d.
a.d.
a.d.
a.d.

-%22,6
-%22,0
%27,8
%52,7
%11,1

Hisse senedi endeksleri
Gelişmiş Piyasalar
S&P
DAX
FTSE
Nikkei
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye
Çin
Hindistan
Endonezya
Rusya
Brezilya
Meksika
Güney Afrika
Oynaklık Endeksleri
VIX
EM VIX
MOVE
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye
Brezilya
Güney Afrika
Çin
Hindistan
Endonezya
10 yıllık bono faizleri
Türkiye
Brezilya
Hindistan
Endonezya
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye
Brezilya
Güney Afrika
Endonezya

Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil
51,09
Ham Petrol - WTI USD/varil
47,62
Altın - USD / oz
1946,6
Gümüş - USD / t oz.
27,364
Commodity Bureau Index
446,1
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
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Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez
Etiler - İSTANBUL
0 212 355 46 46

Antalya

Adana

Ankara

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul.
Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad.
Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9
Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 322) 457 77 55

(0 312) 435 18 36

(0 242) 248 45 20

Bakırköy

Bursa

Denizli

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No:
6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt.
No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 212) 570 52 59

(0 224) 225 64 10

Erenköy
Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333
Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL
(0 216) 348 82 82

Girne
Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.
Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

(0 342) 232 35 35

(0 392) 815 14 54-55-56

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

(0 232) 445 01 61

(0 262) 323 11 33

(0 372) 316 40 50

Mersin
Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B
Blok No: 78 MERSİN

(0 258) 265 87 85

Gaziantep

İzmir

Karadeniz Ereğli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26
Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul.
Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No:
18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi
No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat
Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2
Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden
Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

Kartal
Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No:
26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL
(0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Marmaris İrtibat Bürosu
Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa
Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2
Marmaris / MUĞLA

İzmit İrtibat
Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı
Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ
(0 262) 260 01 01

Kayseri
Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza
Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ
(0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Akatlar İrtibat Bürosu
Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok
No: 16 D:8 (Eski No D:10) BeşiktaşİSTANBUL

(0 324) 238 11 89

(0 252) 321 08 00

(0 212) 355 46 46

Merkez Şube

Trabzon İrtibat Bürosu

İzmir İrtibat Bürosu

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B
Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) BeşiktaşİSTANBUL
(0 212) 355 46 46

Günlük Bülten

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad.
Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4
Ortahisar / TRABZON
(0 462) 432 24 50

Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı
Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport
Alsancak-Konak / İZMİR
(0232) 241 24 50
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Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup
finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı
sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile
uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa
koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle
yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte
elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu
bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması
ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları
sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi
halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
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