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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu  

BİST-100 endeksi dünü %0,4’lük düşüşle 1.490 puandan tamamladı.  

Dolar endeksindeki satıcılı seyir dün de etkisini korurken, GOÜ para 

birimleri karışık bir seyir izledi. Türk lirasının ise dolar karşısında en iyi 

performans gösteren GOÜ para birimleri arasında yer aldığı takip edildi. 

Bununla birlikte dün 7,36- 7,44 seviyeleri arasında işlem gören USDTRY 

paritesi günü 7,3880 civarından düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS 

primi 317,05 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,19’a 

yükseldi. Bu sabah saatlerinde Asya borsalarının karışık bir seyir izlediği, 

ABD endeks vadelilerinde ise satıcılı bir resmin ön plana çıktığı görülüyor.  

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt 

dışında ise Avrupa ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Nihai Hizmet & 

Bileşik PMI verileri, Almanya Aralık Ayı TÜFE verileri, ABD Aralık Ayı ADP 

Özel Sektör İstihdam Değişimi, ABD Kasım Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri 

verileri ve FOMC Toplantı Tutanakları takip edilecek.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dünkü piyasa 

yorumumuzda; “Destek seviyemiz 1486’dan gelecek alımlar ile 1500-

1504 aralığına yönelebiliriz” demiştik. Dün en yüksek 1506.9 

gördükten sonra gelen satışlar ile 1475 seviyesine kadar geriledik. 

Seans içi ortalamalar ile düzeltme seviyemiz olan 1475’den güçlü 

alımlar ile 1490 seviyesinden kapanış gerçekleştirdik. 1500 üzerinde 

denemelerinde başarısız olduk. Dün 41 milyar TL gibi bir işlem ile 

geri çekildik. Dün geri çekilmede desteklerden gelen alımlar 

düzeltmenin sınırlı olabileceğine işaret ediyor. Bugün de 1500 üzeri 

denemeler gelse de kar realizasyonlarının gelebileceğini 1475-1511 

aralığında kısa vadede yatay kalınabileceğini düşünüyoruz.   

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Aralık raporunu yayınladı. 

▪ Ticaret Bakanlığı Aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı 

▪ TCMB Aralık ayı Reel Efektif Kur Endeksini 62,34 olarak açıkladı. 

▪ Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde 8 milyar TL borçlandı. 

Şirket Raporu 

▪ ALARK - Yeni tarife parametrelerine bağlı olarak hedef fiyatımızı 

12.00 TL’ye yükseltiyoruz ve AL tavsiyemizi muhafaza ediyoruz. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ AKBNK - 2021 yılına ait beklentilerini açıkladı. 

▪ KFEIN – Yeni iş sözleşmesi hk. 

▪ ORGE - İstanbul metroları M9 ve M3 uzatma hatları projeleri 

elektrik işlerine ilişkin sözleşme imzalanması 

▪  

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

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 1,490 %0.9 %2.0

BIST-30 1,640 -%0.8 %1.6

Banka 1,548 -%1.3 %2.1

Sanayi 2,357 -%0.1 %1.6

Hizmet 1,211 -%0.3 %2.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 18.50 18.50 16.50

AOFM 17.00 16.42 14.99

2 yıllık bono faizi 14.93 9.79 9.29

10 yıllık bono faizi 13.19 12.87 12.89

Kur

USD/TL 7.39 -%0.3 -%5.1

EUR/TL 9.07 %0.0 -%4.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8.23 -%0.2 -%4.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 188 235 217

Ortalama işlem hacmi * 6.34 5.59 5.21

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8.9x 7.6x 5.7x

PD/DD 1.00x 0.97x 0.86x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.47x 0.42x

FD/Satışlar 0.87x 1.02x 0.91x

FD/FAVÖK 5.9x 6.0x 5.0x

Kar büyümesi -%9.0 %53.0 %33.0

Özsermaye karlılığı %12.0 %14.0 %14.5

Temettü verimi %3.3 %3.7 %4.1

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Aralık raporunu yayınladı 

Raporda öne çıkan ifadeler; 

• “Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre B ve C 

göstergelerinin eğilimlerinde artış izlenmiştir. Bu dönemde, enflasyon eğilimi temel 

mal grubunda yataya yakın bir seyirle yüksek seviyesini korurken, hizmet grubunda 

kademeli artışını sürdürmüştür.”  

• “Ocak ayında, enerji enflasyonu üzerinde elektrik, doğalgaz ve İstanbul şebeke suyu 

fiyat ayarlamalarının etkisi görülecektir.” 

• “Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar devam etmiştir.” 

Bir önceki gün yayınladığımız kurum Aralık ayı enflasyon değerlendirmemiz linkte 

bulabilirsiniz.    

Ticaret Bakanlığı Aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı 

Buna göre Aralık ayında ihracat  bir önceki yılın aynı ayına göre %16 oranında artarak 

17,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalatın %11,7 oranında yıllık artışla 22,4 milyar 

dolar olduğu takip edildi.    

• Aralık ayında altın ithalatının yine 2,2 milyar dolar ile toplam ithalatı önemli oranda 

artıran bir unsur olarak öne çıktığı görüldü. 

• Altın hariç ithalat rakamlarına bakıldığında yıllık %9,7 oranında yıllık artış izleniyor.   

• 12 aylık kümülatif verilere bakıldığında ihracat bir önceki döneme göre %6,3 oranında 

azalış ile 169,5 milyar dolar, ithalat ise % 4,3 oranında artış ile 219,4 milyar dolar oldu. 

Dış ticaret verileri Aralık ayında yıllık cari işlemler açığının 37 milyar dolar civarında 

kalacağını işaret ediyor.     

• TCMB gelecek hafta Pazartesi günü Kasım ayı Ödemeler Dengesi verilerini açıklayacak. 

Kasım ayında cari işlemler dengesinin 3,4 milyar dolar civarında bir açık vermesini 

bekliyoruz. Beklentimiz dahilinde bir gerçekleşme durumunda yıllık cari işlemler açığı 

37 milyar dolar’ın bir miktar üzerine yükselecek. (GSYİH’nin %5,2’si).   

• Yıllık açığın Aralık’ta da 37 milyar dolar civarında kalacağını öngörüyoruz.   

• 2021 yılında özellikle pandeminin etkilerinin kademeli hafiflemesi ve turizm gelirlerinin 

bir miktar arttırması, hane halkı portföy tercihlerinin altın tarafındaki ilgisinin göreceli 

olarak azalması beklentileri çerçevesinde cari işlemler açığının GSYİH’ya oranının %3-

3,5’a gerileyebileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan petrol fiyatlarında olası artışlar ise 

cari işlemler açığı üzerinde risk faktörü oluşturabilecek.        

Aralık dış ticaret verileri sanayi üretimi tahminleri açısından da önemli bir ışık tutuyor. 

Ara malları ithalatı (enerji ve altın hariç, Euro bazında) Aralık ayında %13 oranında yıllık 

artış kaydetti. Söz konusu artış aktivitenin halen canlı olduğunu işaret ediyor.   

• Diğer taraftan İSO/Markit PMI verisi Aralık ayında 50,8’e gerilerken, bir önceki aya göre 

sanayi üretiminde bir miktar gerileme olduğunu işaret etti.   

TCMB Aralık ayı Reel Efektif Kur Endeksini 62,34 olarak açıkladı 

TCMB Aralık ayı Reel Efektif Kur Endeksini (REKE) 62,34 olarak açıkladı. Söz konusu 

seviye bir önceki ay endeks başlangıç tarihinden (1994) beri en düşük seviyesinde %3,1 

oranında reel değer artışını işaret etti.  

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon___Aralik__2020.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ocak 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

• 2019 yılsonunda REKE 76,2 seviyesindeydi. Dolayısıyla bu tarihten beri %18,2 reel 

değer kaybı olduğu takip ediliyor. 

• REKE -2x standart sapma seviyesinin altına hızlı bir gerileme kaydetti.   

• Mevcut Sepet/TL seviyesi (8,20-8,25) 65 endeks değerine kadar yükselebilecek bir 

REKE’yi işaret ediyor.   

Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde 8 milyar TL borçlandı 

Hazine dün gerçekleştirdiği 7 yıl vadeli değişken faizli & 10 yıl vadeli sabit kuponlu 

tahvil ihalelerinde ROT satışlar dahil piyasalardan toplam 8 milyar TL borçlandı. Hazine 

böylelikle bu hafta gerçekleştirdiği 4 ihale ile birlikte toplam 16,8 milyar TL’lik 

borçlanma gerçekleştirdi. 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.  
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Şirket Raporu 

ALARKO HOLDİNG - Yeni tarife parametrelerine bağlı olarak 

hedef fiyatımızı yükseltiyoruz  

Yeni elektrik tarife dönemi parametrelerinin Meram’ın daha yüksek nakit akışları 

yaratacağını ve bunun henüz yatırımcılar tarafından tam olarak hisse senedi 

fiyatına yansıtılmadığını düşünüyoruz. Buna istinaden, Alarko Holding ile ilgili 

olumlu görüşümüzü yineliyor, 12 aylık hedef fiyatımızı 7,90 TL'den 12,00 TL'ye 

yükseltiyor ve AL tavsiyemizi muhafaza ediyoruz. 

Meram'da güçlü bir faaliyet performansı gerçekleşmesini öngörüyoruz - Yeni 

elektrik tarife dönemine (2021–2025) ait parametrelerin Meram'ın faaliyet gelirlerine 

dağıtım tarafında çok daha fazla katkı sağlamasını ve perakende dağıtım tarafında ise 

şirketin perakende satış marjlarındaki değişiklikten olumlu yönde etkilenmesini ve de 

daha yüksek faaliyet gelirleri kaydetmesini bekliyoruz. 

Elektrik üretimi bölümünün zorluklara rağmen iyi sonuçlar açıklamasını 

bekliyoruz – Türkiye’deki normalden daha az gerçekleşen yağışlardan kaynaklanan 

kuraklığın hidroelektrik santrallerin üretim miktarını azaltacağını ve meydana gelecek 

üretim açığını telafi etmek amacıyla doğal gaz santrallerin devreye girmesini bekliyoruz. 

Doğalgaz santrallerinin işletme maliyetlerinin hidroelektrik santrallerine göre daha 

yüksek olmasından ötürü spot elektrik fiyatlarında yukarı yönlü riskler oluşabileceğini 

düşünüyoruz. Kuraklığın, Alarko Holding’in hidroelektrik santrallerine olan etkisine 

baktığımızda ise, Karakuz ve Gönen hidroelektrik santrallerinde daha düşük üretim 

miktarı öngörmemize rağmen, bu iki santralin toplam elektrik üretiminin içindeki 

payının düşük olmasından ötürü Alarko Holding’i çok etkilememesini bekliyoruz. Diğer 

yandan, elektrik fiyatlarındaki olası artışın ise Karabiga Santrali’nin faaliyet 

performansını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Buna ek olarak, TL’deki seyre 

bağlı olarak Karabiga Santrali’nde 2020’de kaydedilen kur farkı giderlerinin 2021 yılında 

tekrarlanmayacağını bekliyoruz. Bu durumun sonucu olarak Karabiga Santrali’nin 

Alarko Holding’in konsolide net kârına önemli katkı sağlayacağını öngörüyoruz. 

Taahhüt ve turizm faaliyetlerinde toparlanma bekliyoruz – Pandeminin kontrol 

altına alınması ile beraber 1Y21'den başlayarak taahhüt faaliyetlerinde iyileşme 

bekliyoruz.  Ayrıca, 2021 yılında turizm faaliyetlerinde çok daha iyi bir performans 

olmasını öngörüyoruz.  

Hedef fiyatımızı yükseltiyoruz – Son gelişmeler ışığında Alarko Holding için 

hazırlamış olduğumuz net aktif değeri modelimizi güncelliyor ve %55 net aktif değeri 

iskontosu uyguluyoruz. Buna bağlı olarak, Alarko Holding için belirlemiş olduğumuz 12 

aylık hedef fiyatımızı 7,90 TL’den 12,00 TL'ye yükseltiyoruz. 

PDF raporu için BURAYA tıklayınız. 

 

 

 

 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Alarko_Holding_-_sirket_Raporu_-_6_Ocak_2021.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akbank – Dün düzenlediği Global Analist ve Yatırımcı Günü 2021 toplantısında 

bankanın 2021 yılına ait beklentileri paylaşıldı. 2021 yılı beklentilerine baktığımızda üç 

noktanın öne çıktığını görüyoruz. Bunlar: 1) kredi büyümesinde güçlü seyir, 2) swap 

maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 20-30 baz puan daralma 3) net kredi 

maliyetlerinde ciddi gerileme olmasıdur. Banka yönetimin beklentilerinin sonucu olarak 

özsermaye karlılığının orta %10’lu seviyelerde gerçekleşmesi beklenmekte olup, 9A20 

itibariyle özsermaye karlılığı %10,5 olarak gerçekleşti. 

 

 

Kafein Yazılım – Şirket üçüncü taraf bir banka ile 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri 

arasında geçerli olmak üzere "KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için 

Yazılım Tedariği ve Hizmeti" konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 

662.750 USD Lisans + 2.050.000 TL implementasyon bedelini kapsamaktadır. 

Orge Enerji - Şirket, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Başakşehir-Kayaşehir Metro 

Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı-Bakırköy İDO Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy-

İkitelli Metro Hattı Projelerinin, kontrol ve haberleşme taahhüt kapsamı işçilik işlerine 

ilişkin 740.000 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren Uskom Komünikasyon 

Sistemleri Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imza süreci tamamlandığını açıkladı. İşin 

36 ayda bitirilmesi planlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Beklentisi

TL Kredi Büyümesi Yaklaşık %20

YP Kredi Büyümesi Yatay

Takipteki Krediler Oranı %6'dan daha az

Net Kredi Riski Maliyeti 200 baz puandan daha az

Net faiz marjı * Yılllık bazda 20-30 baz puan daralma

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı Yüksek 10%’lu seviye 

Faaliyet Giderleri Artışı Orta 10%’lu seviye 

Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri %34'den daha düşük

Ortalama Özsermaye Karlılığı Orta %10'lu seviyeler

* Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Dolar endeksindeki satıcılı seyir dün de etkisini korurken, gelişen ülke para birimleri 

karışık bir seyir izledi. Türk lirasının ise dolar karşısında en iyi performans gösteren 

gelişen ülke kurları arasında yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte dün 7,36- 7,44 

seviyeleri arasında işlem gören USDTRY paritesi günü 7,3880 civarından düşüşle 

tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 317,05 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ise 

%13,19’a yükseldi.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,3870 seviyesinden işlem görüyor. USDTRY 

paritesinde aşağı yönlü hareketin devamlılığı açısından 200-günlük hareketli ortalamayı 

yakından takip ediyoruz. Mevcut durumda 7,30 civarında denk gelen 200 günlük 

hareketli ortalama çizgisi aşağı yönlü hareketlerde önemli bir destek bölgesi görevi 

görüyor. USDTRY paritesinin 7,30 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ve 200 günlük 

ortalamanın aşağı yönlü kırılamaması durumunda kısa vadede 7,30 – 7,50 seviyeleri 

arasında bir bant hareketi görülebilir. Ancak kurun bu ortalamayı aşağı yönlü kırması, 

düşüş hareketinin 7 seviyesine doğru hız kazanmasını sağlayabilir.   

Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise 

Avrupa ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Nihai Hizmet & Bileşik PMI verileri, Almanya 

Aralık Ayı TÜFE verileri, ABD Aralık Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, ABD Kasım 

Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri verileri ve FOMC Toplantı Tutanakları takip edilecek. 

 

USD/TL 
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EUR/USD 

Dün zayıf seyrini koruyan dolar endeksi, gün içerisinde 89,40 – 89,90 seviyeleri arasında 

hareket etmesinin ardından günü 89,43 civarından düşüşle tamamladı. Dolar 

endeksindeki zayıf seyir paralelinde yükselişine devam eden ve 1,2306 seviyesini test 

eden parite EURUSD paritesi, dün 1,2240 – 1,2306 bandında hareket etmesinin 

ardından günü 1,2295 civarından yükselişle tamamladı. Bugün Asya seansında 

yükselişini 1,2325 seviyesine taşıyan EURUSD paritesi, geçtiğimiz hafta Perşembe günü 

aşağı yönlü kırmış olduğu yükseliş kanalına yeniden giriş yapma çabası içerisinde. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,23 seviyesinden işlem görüyor. EURUSD 

paritesinin 1,23 seviyesi üzerinde tutunup tutunamayacağını izleyeceğiz. Paritenin 

yeniden giriş yapmaya çabaladığı teknik oluşum bir “yükseliş kanalı” olduğundan 

dolayı, kanala giriş yapabilmesi için aşması gereken direnç seviyesi her gün daha 

yukarıda bir yerde oluşuyor Dün 1,2260 olarak belirttiğimiz direnç (kanal çizgisi) bugün 

itibarıyla 1,23 seviyesi civarına denk geliyor. Dolayısı ile kısa vadede paritenin 1,23 

seviyesi üzerinde tutunup tutunamayacağını takip edeceğiz. Paritenin bu seviye 

üzerinde tutunması, kanala giriş yapma girişiminin devam etmesine neden olacağından 

dolayı paritedeki yükseliş eğiliminin 1,2350 seviyesine doğru sürmesine neden olabilir. 

Ancak, paritenin 1,23 seviyesi üzerinde tutunamaması durumunda, son dönemde 

görülen sert yükseliş eğilimlerinin ardından aşağı yönlü bir eğilimin ön plana çıkması 

beklenebilir. Böyle bir durumda EURUSD paritesindeki kanal kırılması hareketi de 

doğrulanacağından dolayı paritenin kısa vadede 1,22 seviyesine doğru bir geri 

çekilmesi beklenebilir.  

Bugün yurt dışında Avrupa ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Nihai Hizmet & Bileşik 

PMI verileri, Almanya Aralık Ayı TÜFE verileri, ABD Aralık Ayı ADP Özel Sektör İstihdam 

Değişimi, ABD Kasım Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri verileri ve FOMC Toplantı Tutanakları 

takip edilecek. 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki zayıf görünüm değerli metallerdeki güçlü seyrin devam etmesini 

sağlarken, ABD 10 yıllık break-even (başa baş) oranının 2018’den bu yana ilk defa %2 

seviyesinin üzerine çıkmış olması da enflasyon karşısındaki en önemli güvenli liman 

olan ons altını destekleyen bir faktör olarak ön plana çıkıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin 

ise %0,90 – %0,95 bandında daha yatay bir seyir izlediği takip ediliyor. Bu gelişmeler 

çerçevesinde dün öğlen saatlerinde yükselişini 1953 seviyesi üzerine taşıyan ons altın, 

yaklaşık son iki ayın en yüksek seviyelerini test etti. Gün içerisinde 1934 – 1954 

seviyeleri arasında hareket eden ons altın günü yükselişle tamamladı.   

Ons altın bu sabah saatlerinde 1945 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 

89,50 seviyesinde hareket ediyor. Kısa vadeli teknik göstergeler, hafta başından bu yana 

yaşanan sert yükselişlerin ardından ons altında kısa vadeli aşağı yönlü bir düzeltme 

yaşanabileceğinin sinyalini veriyor. Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta 1940, 1932, ve 

1920 destekleri izlenecek.  Teknik göstergelerin işaret ettiği üzere ons altının kısa 

vadede 1900 – 1950 bandında hareket edebileceği görüşündeyiz. Ancak, yükselişin 

devam etmesi ve 1950 direncinin kalıcı olarak kırılması durumunda ise 1960 ve 1980 

dirençleri izlenecek. 

Bugün yurt dışında Avrupa ve ABD’den gelecek olan Aralık ayı Nihai Hizmet & Bileşik 

PMI verileri, Almanya Aralık Ayı TÜFE verileri, ABD Aralık Ayı ADP Özel Sektör İstihdam 

Değişimi, ABD Kasım Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri verileri ve FOMC Toplantı Tutanakları 

takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.727 %0,7 -%0,2 %0,7 %17,2 -%0,8

DAX 13.651 -%0,6 %0,5 %2,6 %7,2 -%0,5

FTSE 6.612 %0,6 %1,7 %0,9 %5,2 %2,3

Nikkei 27.159 -%0,5 %0,6 %1,0 %19,0 -%1,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.490 -%0,4 %3,5 %11,9 %25,7 %0,9

Çin 3.529 -%0,2 %4,3 %2,3 %5,7 %1,4

Hindistan 48.438 %0,0 %1,4 %7,4 %32,7 %1,4

Endonezya 6.137 -%0,8 -%0,1 %4,8 %22,1 %1,9

Rusya 3.359 %0,3 %3,5 %5,5 %18,5 %2,1

Brezilya 119.376 %0,4 %1,3 %4,9 %20,7 %0,3

Meksika 44.908 %0,5 %2,3 %2,9 %18,5 %1,9

Güney Afrika 60.921 %0,7 %3,2 %2,5 %11,1 %2,5

Oynaklık Endeksleri

VIX 25 -%6,0 %9,8 %21,9 a.d. %83,9

EM VIX 26 -%5,8 %4,8 %3,1 a.d. %48,9

MOVE 50 a.d. %9,6 %13,0 a.d. -%14,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,3913 -%0,5 %0,1 -%5,2 %7,7 %24,2

Brezilya 5,2766 %0,1 %1,4 %2,9 -%0,7 %30,9

Güney Afrika 14,9963 %1,8 %1,9 -%1,4 -%12,0 %7,1

Çin 6,4561 -%0,1 -%1,1 -%1,2 -%8,6 -%7,3

Hindistan 73,18 %0,2 -%0,3 -%0,8 -%2,0 %2,5

Endonezya 13915 %0,1 -%1,5 -%1,3 -%4,2 %0,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,2 0,3 0,3 a.d. 1,0

Brezilya %6,9 0,1 0,0 -0,5 0,3 a.d.

Hindistan %5,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,7

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,5 0,09 0,04 -0,29 a.d. -0,63

Brezilya %3,3 0,09 0,04 -0,06 a.d. -0,42

Güney Afrika %4,3 0,18 0,11 0,07 -1,20 -0,56

Endonezya %2,0 0,01 -0,04 -0,03 -0,62 -0,91

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 53,6 %4,9 %4,9 %8,8 %25,2 -%18,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 49,93 %4,9 %4,0 %7,9 a.d. -%18,2

Altın - USD / oz 1954,4 %0,4 %4,0 %6,5 a.d. %28,3

Gümüş - USD / t oz. 27,64 %1,0 %5,7 %14,2 a.d. %54,2

Commodity Bureau Index 448,57 %0,6 %1,4 %5,0 a.d. %11,7

* 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. 

 

 

 

 

 

 


