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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu   

Dün küresel borsalarda Pazartesi günkü kayıpların kısmen telafi edildiği 

görüldü. ABD ve Avrupa’da endeksler günü yükselişle tamamlarken, MSCI 

GoÜ Piyasaları Endeksi son iki günlük düşüşün ardından günü %0,07’lik 

yataya yakın bir yükselişle tamamladı. Risk iştahında görülen kısmi 

toparlanmanın etkisi ile birlikte VIX endeksi 23 seviyesi üzerinden 21 

seviyesi altına indi. Enerji fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, Brent 

petrolün fiyatı varil başına 82,80$ seviyesi üzerine ulaştı. Dolar endeksi 

93,80 – 94,06 seviyeleri arasında işlem görmesinin ardından 94 

seviyesinden yükselişle kapanırken, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde 

yeniden yukarı yönlü eğilimin hız kazandığı ve getirinin %1,47’li 

seviyelerden %1,53 seviyesi üzerine ulaştığı görüldü. ABD 10 yıllık tahvil 

faizindeki yükselişin bugün Asya seansında %1,56 seviyesi üzerine doğru 

hızlandığı görülüyor. Dün GoÜ para birimlerinde satış ağırlıklı bir seyir 

izlenirken, TL dolar karşısında %0,16’lık düşüşle alt sıralarda yer aldı. 

Bununla birlikte USDTRY paritesi gün içerisinde 8,89 seviyesi üzerini test 

etmesi sonrasında günü 8,8738 seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 

5 yıllık CDS primi 436,67 baz puan olurken, 10 yıllık tahvil faizi %18,58’e 

yükseldi. Küresel piyasalarda bu sabahki görünüme baktığımızda, tahvil 

getirilerinde yeniden ön plana çıkan yükseliş eğilimi paralelinde borsalarda 

zayıf bir seyrin ön planda olduğunu görüyoruz. Asya Pasifik genelinde 

satıcılı bir resmin hâkim olduğunu görmekle birlikte, ABD ve Avrupa 

endeks vadelilerinin de zayıf bir seyir izlediği takip ediliyor.  

Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise 

Almanya Ağustos Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi Ağustos Ayı 

Perakende Satışlar ve ABD Eylül Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi 

verileri takip edilecek.  

BIST100 dün ağırlıklı olarak dar bir bantta hareket etti ve önceki günkü 

kapanışına yakın bir seviye olan 1392,65 puan seviyesinden bir kapanış 

gerçekleştirdi. Genel olarak hisse senedi piyasalarındaki riskten kaçınma 

küresel olarak devam ederken, önceki güne göre ise daha pozitif bir gün 

olduğunu izledik. Bugün endekste tekrar 1.400 puan seviyelerinin üzerine 

çıkma çabaları izleyebiliriz. 1.400 puan seviyesinin üzerinde bir günlük 

kapanış ile, hafta başında oluşan ekstra olumsuz tablo silinebilir. Dün en 

düşük seviye olarak 1.388 puan seviyesinin görülmesi ise, 1.400 puan 

altında kalınsa bile 1.380-1.350 bandına düşmekte zorlanılması 

bakımından olumlu karşılanabilir.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu açıklandı.  

▪ TCMB Eylül ayı Reel Efektif Kur Endeksini 63,1 olarak açıkladı. 

▪ Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde 12,6 milyar TL borçlandı.  

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ ITTFH – Faaliyeti Sona Eren Bağlı Ortaklık hk. 

 

 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

7 Ekim     Haftalık yabancı portföy hareketleri (24 Eylül-1 Ekim)

                Haftalık para & banka istatistikleri (24 Eylül-1Ekim)

                Eylül Nakit Bütçe verileri

11 Ekim   Ağustos Ödemeler Dengesi 

                Ağustos İşgücü İstatistikleri

12 Ekim   Ağustos Sanayi Üretimi 

13 Ekim   Eylül Konut Satış verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.392 -%0,2 %0,6

BIST-30 1.489 -%0,1 %0,7

Banka 1.240 %0,3 %2,8

Sanayi 2.453 -%0,7 %0,2

Hizmet 1.139 -%0,2 -%0,7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19,50 19,50 20,50

AOFM 18,00 18,42 19,00

2 yıllık bono faizi 18,16 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 18,58 18,72 16,98

Kur

USD/TL 8,84 -%0,2 %6,6

EUR/TL 10,26 -%0,9 %4,2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 9,55 -%0,5 %5,4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 163 162 180

Ortalama işlem hacmi * 2,07 2,15 2,21

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12,4x 5,6x 4,9x

PD/DD 1,17x 0,89x 0,11x

PD/DD (Banka) 0,57x 0,38x 0,03x

FD/Satışlar 1,18x 1,80x 1,55x

FD/FAVÖK 7,8x 9,5x 8,8x

Kar büyümesi -%7,1 %107,9 %15,0

Özsermaye karlılığı %9,5 %16,0 %15,2

Temettü verimi %1,1 %5,5 %6,1

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  

TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu açıklandı  

TCMB’nin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’ndan öne çıkardıklarımız: 

1. “… hizmet enflasyonu süregelen açılma etkilerine de bağlı olarak yükselirken 

hizmet enflasyon görünümünde okul ve üniversitelerin açılmasına bağlı etkiler dikkat 

çekmiştir.” 

2. “Mevsimsellikten arındırılmış verilerle, üç aylık ortalamalara göre B ve C 

göstergelerinin eğilimlerinde azalış izlenmiştir. Bir önceki ayda vurgulandığı gibi 

kapanma ve açılma dönemleri yakın dönem enflasyon eğiliminde dalgalanmalara 

sebep olmaktadır. Bu dönemde, enflasyon eğilimi temel mal grubunda daha belirgin 

olmak üzere işlenmiş gıda ve temel mal gruplarında azalırken, hizmet grubunda artış 

göstermiştir.” 

Enflasyonda yukarı yönlü riskleri değerlendirdiğimizde 2021 yılsonu TÜFE tahminimizi 

%17’den %18’e yükselttik. Çekirdek enflasyondaki yükselişin para politikası 

beklentileri açısından resmi bulanıklaştırdığını görüyoruz. Mevcut noktada ise en son 

alınan politika faizi indirim kararı sonrasında yılsonuna kadar ek indirimlerin olma 

tahminimizi yineliyoruz. Burada gerek global risk iştahının gerekse TL’nin gidişatının 

önemli belirleyiciler olacağını belirtmek gerekir. Bu noktada yarın TCMB tarafından 

açıklanacak olan Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu takip edilecek. Söz konusu rapor 

teknik nitelikte olup herhangi bir politika mesajı içermez, ancak trend enflasyon 

değerlendirmeleri yakından izlenecek. Bir sonraki PPK toplantısı 21 Ekim’de 

gerçekleştirilecekken, çeyrek dönemli Enflasyon raporu 28 Ekim’de açıklanacak.  Eylül 

enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerimiz ile ilgili nota ulaşmak için tıklayınız.  

TCMB Eylül ayı Reel Efektif Kur Endeksini 63,1 olarak açıkladı 

TCMB Eylül ayı Reel Efektif Kur Endeksini (REKE) 63,1 olarak açıkladı. Mart ayından 

başlayarak hızlanan reel değer kaybı Temmuz’da durulma kaydetmişti. Böylece 

3Ç21’de kümülatif reel değer kazanımı %5,7 olarak gerçekleşti. Ancak son dönemde 

kurdaki değer kaybının tekrar hız kazandığı ve reel değer kazanımlarının bir kısmının 

geri verdiği takip ediliyor. Mevcut Sepet/TL seviyesi (9,57) REKE’nin tekrar 62 

seviyelerine yakın bir yere gerileyebileceğini ima ediyor.    

Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde 12,6 milyar TL borçlandı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gerçekleştirdiği 4 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ve 5 yıl 

vadeli sabit kuponlu iki ihalede ROT satışlar dahil piyasalardan toplam 12,6 milyar TL 

borçlandı. Pazartesi günü gerçekleşen 2 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihalesi ile 

birlikte Hazine bu hafta iç piyasalardan 15,4 milyar TL borçlanmış oldu.  

• Hazine Ekim ayında 46,2 milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında 40 milyar TL 

iç borçlanma hedefliyor. Bu haftaki ihalelerin ardından Hazine 11 Ekim’de 3 

yıl vadeli altın tahvili & 3 yıl vadeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışı, 

18 Ekim’de 2 yıl vadeli sabit kuponlu & 5 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil 

ihaleleri ve 19 Ekim tarihinde ise 8 ay kuponsuz & 7 yıl vadeli değişken faizli 

iki tahvil ihalesi ve 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek. 

• Bir önceki 3 aylık borçlanma programında bir süredir ihalesi yapılmayan 10 

yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesi yer alırken, son dönemde maliyetlerdeki 

yükseliş sonrasında programdan çıkarılmıştı. 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/2cd369f9-a5bd-4746-b328-be515202dbf4/afiyateyl%C3%BCl21.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2cd369f9-a5bd-4746-b328-be515202dbf4-nNfg8dX
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon_--_Eylul_2021.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

ITTFH– Konya'da bir otomobil markasının yetkili satış ve servis hizmetlerini vermekte 

olan ve 10.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde İttifak Holding A.Ş.'nin 9.308.000 TL 

(%93,08) , Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 692.000 TL (%6,92) paya sahip olduğu 

İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.ile, ilgili otomobil firması arasında düzenlenmiş olan ve 

05.10.2021 (Bugün) tarihi itibariyle sona eren bayilik sözleşmesinin karşılıklı mutabakat 

ile uzatılmamasına ve İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin, İttifak Holding'in sermayesinin 

%100 'üne sahip olduğu AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ile birleşmesine dönük 

işlemlerin başlatılmasına; bu iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda  İrent Oto Kiralama 

Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Faaliyetlerine son 

verilen İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.'nin İttifak Holding'in 30.06.2021 tarihli konsolide mali 

tablolarında 332.105.174 TL olan hasılat içindeki payı 15.119.918 TL (%4,55); 45.566.465 

TL esas faaliyet karı içindeki payı -1.005.059 TL (zarar) olarak gerçekleşmiştir. 

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. 
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

ABD’de tahvil getirilerinde yeniden ön plana çıkan yükseliş eğilimi paralelinde dün GoÜ 

para birimlerinde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, TL dolar karşısında %0,16’lık düşüşle 

alt sıralarda yer aldı. Bununla birlikte USDTRY paritesi gün içerisinde 8,89 seviyesi 

üzerini test etmesi sonrasında günü 8,8738 seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 

5 yıllık CDS primi 436,67 baz puan olurken, 10 yıllık tahvil faizi %18,58’e yükseldi. 

Bu sabahki kotasyonlara baktığımızda gelişen ülke para birimlerinde satıcılı bir seyrin 

olduğunu, Türk lirasının ise dolar karşısında %0,16’lık değer kaybı ile alt sıralarda yer 

aldığını görmekteyiz. USDTRY bu sabah saatlerinde 8,8873 seviyesinden işlem 

görürken, dolar endeksi ise 94,10 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinde 

dün yeniden ön plana çıkan ve getiriyi %1,53 üzerine taşıyan yükseliş eğiliminin Asya 

seansında hız kazandığı ve bununla birlikte 10 yıllık getirinin %1,56 üzerine ulaştığı 

takip ediliyor. Teknik göstergeler dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimin devam 

ettiğinin sinyalini verirken, 94 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı olmakta 

zorlanabileceğine işaret ediyor. Bu noktada, ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksindeki 

yükselişin sürmesi durumunda GoÜ para birimleri üzerindeki baskının artması söz 

konusu olabilir. USDTRY’deki teknik görünümü incelediğimizde, trend ve momentum 

göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurun kısa vadede 8,80 seviyesi 

üzerindeki hareketini koruyabileceği ve 8,80 – 8,95 bandında işlem görebileceği 

görüşündeyiz. Kurdaki yükseliş hareketinin hız kazanması ve 8,95 seviyesi üzerine 

çıkılması durumunda ise yukarıda 9 psikolojik seviyesini takip edeceğiz.  

Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya 

Ağustos Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi Ağustos Ayı Perakende Satışlar ve ABD 

Eylül Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verileri takip edilecek. 

USD/TRY 
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EUR/USD 

Dolar endeksinde Cma gününden bu yana etkili olan aşağı yönlü tepki hareketinin dün 

etkisini yitirmesi ve endeksin yeniden yükselişe dönmesi EURUSD paritesindeki yukarı 

yönlü çabaları baskıladı. Bu çerçevede dün 1,1620 seviyesi üzerinden 1,1581 seviyesine 

kadar inen EURUSD paritesi, günü 1,1597 seviyesinden düşüşle tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1588 seviyesinden işlem görüyor.  Teknik 

göstergeler paritedeki genel düşüş eğiliminin korunduğunun sinyalini verirken, dolar 

endeksindeki göstergelerin endeksteki geri çekilmenin bir düzeltme olarak sınırlı 

kalabileceğine işaret ediyor olması da paritedeki yükselişlerin benzer şekilde sınırlı 

kalabileceğinin altını çiziyor. Bu çerçevede EURUSD paritesinde bir süre daha 1,16 

seviyesi üzerinin denenebileceği ancak bu seviye üzerindeki hareketlerin kalıcı olmakta 

zorlanabileceği görüşündeyiz. Burada paritenin kısa vadeli güçlü bir direnç konumunda 

bulunan 1,1650 seviyesi altında hareket etmesi ve 1,16 – 1,1650 bandındaki 

hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller 

doğrultusunda önümüzdeki döneme ilişkin 1,15 – 1,1650 bandını ön plana çıkarmakla 

birlikte risklerin aşağı yönlü olmaya devam edebileceğini düşünmekteyiz.  

Bugün yurt dışında Almanya Ağustos Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi Ağustos Ayı 

Perakende Satışlar ve ABD Eylül Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verileri takip 

edilecek. 
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XAU/USD 

Dün sabahki bültenimizde tahvil getirilerindeki yükselişin devam etmesi durumunda 

ons altında üzerinde baskı oluşabileceğini belirtmiş, yükselişlerin sınırlı kalabileceğinin 

altını çizmiştik. ABD 10 yıllılarında dün yeniden etkisini göstermeye başlayan yükseliş 

hareketi ons altındaki yukarı yönlü eğilimin sekteye uğramasına yol açtı. Bununla 

birlikte 1770$ seviyesi eşiğinden yönünü aşağı çeviren ons altın, gün içerisinde 1750$ 

seviyesi altını test etmesi sonrasında (1748,89$) günü 1759,95$ seviyesinden düşüşle 

tamamladı.  

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1752$ seviyesinden işlem görüyor. Son dönemde 

piyasalarda pandemi sonrası stagflasyon beklentilerinin artması altın fiyatlarında bir 

yükseliş çabası oluşmasını sağlasa da Fed’in tapering’e kısa süre içerisinde başlayacağı 

ve önümüzdeki yıl ilk faiz artırımını gerçekleştireceğine ilişkin beklentilerin ise 

yükselişleri sınırladığı görülüyor. Stagflasyon fiyatlamaları enflasyon karşısında en 

önemli güvenli liman konumunda yer alan ons altında yukarı yönlü bir eğilim oluştursa 

da Fed’in yakın zamanda başlayan olacak tapering programı ve paralelinde tahvil 

getirilerinde hızlanması beklenen yükseliş hareketi değerli metaller için olumsuz bir 

zemini işaret ediyor. Bu iki fiyatlama arasında sıkışan ons altında genel olarak zayıf 

seyrin korunduğu takip ediliyor. Bu çerçevede piyasalarda Fed’in şahinleşen tutumunun 

fiyatlamalarda daha fazla yer alması ve tahvil getirilerindeki yukarı yönlü eğilimin 

sürmesi ons altındaki yükseliş çabalarının sınırlı kalmasına yol açabilir. Teknik görünüme 

baktığımızda göstergeler ons altının kısa vadede 1720$ – 1770$ bandında işlem 

görebileceğinin sinyalini veriyor. 1770$ seviyesi üzerinde 1775$, 1788$ ve 1800$ 

dirençleri ilk etapta takip edilecek seviyeler olarak karşımıza çıkarken, 1720$ seviyesi 

altında ise 1711$ ve 1700$ destekleri yer alıyor.  

Bugün yurt dışında Almanya Ağustos Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi Ağustos Ayı 

Perakende Satışlar ve ABD Eylül Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi takip edilecek. 

XAU/USD  
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XAG/USD 

Gümüş fiyatlarında dün yatay bir seyrin etkili olduğu takip edildi. Gün içerisinde 22,37$ 

– 22,66$ seviyeleri arasında işlem gören gümüş, günü 22,62$ seviyesinden yatay 

kapattı.  

Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 22,40$ seviyesinden işlem görüyor. Trend ve 

momentum göstergelerinin ürettikleri sinyalleri incelediğimizde gümüşte kısa vade için 

20,80$ – 22,80$ bandının ön plana çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. 22,80$ seviyesi 

gümüş fiyatlarının bir süredir bünyesinde hareket etmekte olduğu düşüş kanalının üst 

çizgisine, yani kanal direncine denk gelmesinden ötürü önemli bir direnç teşkil ediyor. 

Teknik göstergelerin zayıf sinyaller üretmeye devam etmesi ile birlikte fiyatların kısa 

vadede bu seviye altında hareket edebileceği görüşlündeyiz. Tahvil getirilerinde 

yükseliş eğiliminin dün yeniden ön plana çıktığı, dolar endeksindeki geri çekilmenin de 

etkisini yitirdiğini gözlemledik. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki yukarı yönlü 

hareketin devam etmesi durumunda gümüşte yeniden 22$ seviyesi altına bir gerileme 

yaşanabilir. Olası yükselişler karşısında temkinli olunması gerektiği görüşündeyiz.  

Bugün yurt dışında Almanya Ağustos Ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi Ağustos Ayı 

Perakende Satışlar ve ABD Eylül Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi 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 4.346 %1,1 -%0,2 -%4,2 %6,7 %15,7

DAX 15.194 %1,1 -%0,4 -%4,6 -%0,1 %10,8

FTSE 7.077 %0,9 %0,7 -%1,5 %3,7 %9,5

Nikkei 27.822 -%1,0 -%6,8 -%7,1 -%7,2 %0,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.392 -%0,2 %0,6 -%5,6 -%2,0 -%5,8

Çin 3.568 %0,9 -%2,0 %0,0 %2,9 %2,7

Hindistan 59.745 %0,2 %0,8 %2,7 %21,7 %25,4

Endonezya 6.288 %2,0 %4,1 %4,7 %6,9 %7,3

Rusya 4.224 %2,7 %2,8 %4,9 %20,9 %28,4

Brezilya 110.458 %0,1 %0,3 -%6,3 -%6,0 -%7,2

Meksika 51.057 %0,4 %0,3 -%2,3 %6,4 %15,9

Güney Afrika 64.543 %0,6 %1,2 -%2,6 -%5,2 %8,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 -%7,2 -%8,4 %29,8 %18,9 -%6,4

EM VIX 26 -%11,2 -%8,9 %32,4 %22,9 %3,5

MOVE 63 %3,7 %0,2 %18,0 %1,7 %28,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,8722 %0,2 %0,0 %6,6 %9,3 %19,2

Brezilya 5,4761 %0,4 %0,9 %5,5 -%3,3 %5,3

Güney Afrika 14,9996 -%0,3 -%0,7 %4,8 %3,1 %2,1

Çin 6,4448 -%0,4 -%0,2 -%0,3 -%1,9 -%1,3

Hindistan 74,4487 %0,2 %0,5 %2,0 %1,6 %1,9

Endonezya 14253 -%0,1 -%0,1 -%0,1 -%1,8 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,6 0,1 -0,1 1,6 0,2 5,7

Brezilya %11,1 0,1 0,0 0,3 1,8 a.d.

Hindistan %6,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4

Endonezya %6,2 0,0 0,0 0,1 -0,4 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,8 0,02 -0,12 0,76 -0,20 1,40

Brezilya %4,4 0,03 0,08 0,56 0,13 1,17

Güney Afrika %4,5 0,05 0,02 0,59 a.d. a.d.

Endonezya %2,4 0,06 0,07 0,26 0,11 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 82,56 %1,6 %4,4 %13,7 %32,8 %59,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 78,93 %1,7 %4,8 %13,9 %34,6 %62,7

Altın - USD / oz 1759,6 -%0,4 %1,4 -%3,9 %1,9 -%7,2

Gümüş - USD / t oz. 22,608 -%0,2 %0,8 -%8,7 -%8,8 -%14,4

Commodity Bureau Index 558,81 %0,3 %0,6 %0,1 %10,5 %25,9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz

Genel Müdürlük

Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55

Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

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

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

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

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

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

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

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

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

Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89

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


