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Piyasa Yorumu   

Haftanın ilk işlem gününde küresel risk iştahının olumlu seyrettiği 

dikkat çekti. ABD borsaları seyahat, enerji ve sanayi sektörü 

hisselerinin öncülüğünde haftanın ilk işlem gününü yükselişle 

tamamlarken, Avrupa borsaları da artıda kapandı. Petrol fiyatlarında 

alıcılı bir seyir izlenirken, Brent petrol günü 73,08$ seviyesinden 

yükselişle tamamladı. ABD tahvilleri zayıflarken, ABD 10 yıllık tahvil 

faizinin ise yeniden %1,40 üzerine yükseldiği ve %1,44 seviyesi 

üzerine ulaştığı takip edildi. ABD borsalarında dün gözlemlenen alıcılı 

seyrin ve Çin’in ZK oranlarını düşürmesi ve büyümeyi destekleyici 

açıklamalarda bulunmasının etkisi ile birlikte bu sabah saatlerinde 

küresek borsalarda pozitif bir seyir ön plana çıkıyor. Asya borsaları 

alıcılı bir seyir izlerken, Japonya ve Hong Kong borsalarında %2’nin 

üzerinde kazançlar izleniyor. ABD ve Avrupa endeks vadelilerinde ise 

alıcılı bir seyir olduğu gözlemleniyor.  

Dün gün içi yatay seyreden BİST100 endeksi, son dönemdeki olumlu 

performansını devam ettirerek 1.927,39 puan seviyesinden kapanış 

gerçekleştirdi. Bankacılık endeksinin %3,13 primle yükselişe öncülük 

ettiği günde, olumlu seyrin devam ettiğini gözlemledik. Bu kapanışla 

birlikte, 1.925 puan seviyesi üzerinde bir gülük kapanış gerçekleşmiş 

olduğundan bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 1.945 puan 

seviyesini takip edeceğiz. 1.945 puan seviyesinin kırılması durumunda, 

haftalık olarak ana hedef seviyemiz olan 1.975 puan seviyesinin test 

edilme olasılığı artacaktır. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise ilk olarak 

dünkü kapanışın hemen altındaki 1.925 puan seviyesini takip edeceğiz. 

Olası geri çekilmelerde ise 1.900 puan seviyesine yakınsamaların alım 

fırsatı olabileceğini düşünüyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ Hazine bugün iki ihale düzenleyecek. 

▪ Saat 17:30’da Hazine Kasım Nakit Bütçe verileri açıklanacak. 

▪ TCMB Ekim ayı Reel Efektif Kur Endeksini (REKE) 54,3 olarak açıkladı. 

▪ TCMB Kasım Aylık Fiyat Gelişmeler Raporu açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ ARCLK – Finansal duran varlık edinimi hk. 

▪ AYGAZ – Kredi anlaşması hk. 

▪ BIMAS – Pay geri alım programı hk. 

▪ DOHOL, ENKAI, KUTPO – Pay alım/satım bildirimi hk. 

▪ HEKTS, TAVHL – Bloomberg HT açıklaması hk. 

▪ VAKBN – Borçlanma aracı ihraç başvurusu hk. 

▪ YKBNK – Pay devri hk. 

 

 

 

 

 

 

 Piyasa gündemi ve veri takvimi

7 Aralık     Hazine ihaleleri

                  Hazine Kasım Nakit Bütçe verileri 

9 Aralık     Haftalık yabancı portföy hareketleri (26 Kas.– 3 Ara.)

                  Haftalık para ve banka istatistikleri (26 Kas.– 3 Ara.)

10 Aralık   Aralık Piyasa Katılımcıları Anketi

                  Ekim İşgücü İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1,927 %0.9 %6.6

BIST-30 2,074 %1.2 %6.3

Banka 1,660 %3.1 %7.7

Sanayi 3,430 %0.3 %5.7

Hizmet 1,456 %1.3 %6.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 16.50 16.50 15.50

AOFM 15.00 15.03 13.94

2 yıllık bono faizi 21.28 10.10 12.34

10 yıllık bono faizi 21.56 21.56 15.70

Kur

USD/TL 13.77 %8.8 %42.0

EUR/TL 15.55 %8.9 %38.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 14.66 %8.9 %40.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 146 149 167

Ortalama işlem hacmi * 3.00 3.22 3.67

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019T 2020T 2021T

F/K 8.9x 6.9x 6.1x

PD/DD 1.00x 1.22x 1.08x

PD/DD (Banka) 0.63x 0.51x 0.45x

FD/Satışlar 0.87x 1.13x 0.93x

FD/FAVÖK 5.9x 6.0x 5.3x

Kar büyümesi -%9.0 %117.9 %13.4

Özsermaye karlılığı %12.0 %17.8 %16.2

Temettü verimi %3.3 %4.0 %4.4

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  

Hazine bugün iki ihale düzenleyecek 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli 

iki ihale düzenleyecek. Bugünkü ihalelerin ardından Hazine 13 Aralık’ta 2 yıl vadeli sabit 

kuponlu tahvil ihalesi, 14 Aralık’ta ise 9 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi ve 2 yıl 

vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek ve Aralık ayı borçlanma programını 

tamamlayacak. 

• Hazine Aralık ayı içerisinde 21,52 milyar TL’lik bir iç borç servisi gerçekleşecek. 

Bunun karşılığında ise toplam dört ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı ile 

10 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor. 

Saat 17:30’da Hazine Kasım Nakit Bütçe verileri açıklanacak 

Hazine’nin açıklandığı Ekim ayı verilerine göre nakit bütçe 5,2 milyar TL açık verirken, 

faiz dışı denge 8 milyar TL fazla verdi. Hazine’nin açıklamalarına göre Eylül ayı 

tahsilatlarının yaklaşık 10 milyar TL’lik kısmı Ekim ayına kaydı. Söz konusu vergi 

kaymasını düzelttiğimizde bir önceki yılın aynı ayına göre bir miktar kötüleşme takip 

edildiğini belirtebiliriz.12 aylık verilere bakıldığında nakit açığının 115,9 milyar TL’den 

114,5 milyar TL’ye gerilediği takip edildi. Kasım nakit bütçe verileri 15 Aralık’ta 

açıklanacak olan Kasım Merkezi Yönetim Bütçe verileri için öncü niteliğinde. 

TCMB Ekim ayı Reel Efektif Kur Endeksini (REKE) 54,3 olarak açıkladı 

Söz konusu değer tarihi düşük seviyeyi işaret ediyor. Böylece son iki ay içerisinde reel 

değer kaybı %13,8’e, yıl içerisinde Şubat ayında gördüğü en yüksek seviyeye göre ise 

%22 oranında bir değer kaybı takip ediliyor. Mevcut Sepet/TL seviyesi ise (14,6) REKE’nin 

40 endeks seviyelerine kadar gerileyebileceğini ima ediyor.   

TCMB Kasım Aylık Fiyat Gelişmeler Raporu açıklandı 

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

1. “… Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji grubundan gelmiştir. 

Uluslararası enerji fiyatlarında bu dönemde bir miktar gevşeme görülürken 

Türk lirasındaki görünümle başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere 

yurt içi enerji fiyatları artış kaydetmiştir. Enflasyondaki yükselişte öne çıkan 

bir diğer grup hizmet sektörü olurken, bu grupta lokanta-otel grubu 

fiyatlarındaki hızlanma belirgin olmuştur.  

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

göstergelerinin eğilimlerinde artış izlenmiştir. Bu dönemde, enflasyon eğilimi 

işlenmiş gıda ve hizmet gruplarında daha belirgin olmak üzere, çekirdek 

göstergeleri oluşturan ana bileşenlerde yükselmiştir” 

3. “,…tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar sürmektedir.” 

Kurum tahminimiz: Yıllık enflasyonun gelecek aylarda da artışını sürdürmesini 

bekliyoruz.  Özellikle gelecek yılın ilk yarısında yıllık enflasyondaki yükseliş seyrinin, baz 

yılının da etkisiyle, hızlanarak devam etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan asgari ücret 

artışları ve olası yönetilen /yönlendiren fiyatlardaki artışlar da tahminlerimiz üzerinde 

ek baskı yaratacaktır.  Ayrıntılı değerlendirmemiz için tıklayınız. 

 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/545238dc-3f00-4a66-8842-992def2e1598/afiyatkasim21.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-545238dc-3f00-4a66-8842-992def2e1598-nSeyIQ-
https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon_--_Kasim_2021.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

ARCLK – Arçelik, Hitachi Global Life Solutions, Inc. ile pay alım sürecini tamamladı. 

Açıklamada; Hollanda’da yerleşik "Arçelik Hitachi Home Appliances B.V." şirketine ait 

30.06.2021 tarihli kapanış finansal tabloların denetimi tamamlandığı, denetlenmiş 

finansal tablolar baz alınarak hesaplanan varlık ve borçlardaki değişim için HGLS'ye 

hesaplanan tutarın %60'ına tekabül eden 7.173.107 USD ilave ödeme yapıldığı ifade 

edildi. 

AYGAZ – Aygaz, yatırım ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının 

karşılanması, borçlanma yapısının çeşitlendirilmesi ve vadeye yayılması amacıyla 

30.000.000 Amerikan Doları (USD) tutarında, üç yıl iki hafta vadeli, anapara vade sonu 

ödemeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Faiz oranı 6 aylık Libor + % 2,5 olarak 

belirlenmiş olup, Libor sonrası dönem için fiyatlama geçişi sözleşme kapsamında 30 

Mart 2023'e kadar piyasa uygulamaları çerçevesinde sağlanacaktır. Kredinin yılsonuna 

kadar çekilmesi öngörülmektedir. 

BIMAS – BİM Yönetim Kurulu, 06.12.2021 tarihinde pay geri alım programı kararı aldı. 

Şirket, pay geri alım işlemine ayrılabilecek azami fon tutarını 450 milyon TL, azami pay 

sayısını 5 milyon lot olarak belirlemiştir. 

DOHOL – Doğan Holding, 2,5 milyon adet DOHOL hissesini 3,38 – 3,40 TL fiyat 

aralığından satın almıştır. 

ENKAI – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara, 150 bin lot ENKAI hissesini 17,04 

– 17,30 TL fiyat aralığında satın alarak ödenmiş sermaye içindeki toplam payı %0,421’e 

ulaşmıştır. 

HEKTS – OYAK Grup Başkanı Musa Levent Ortakçıer Bloomberg HT’ye HEKTS’a yönelik 

açıklamalarda bulundu. Ortakçıer: Hektaş’ın karlılık ve cirosal olarak 2022’de enflasyon 

üzerinde büyüyeceğini, tutar bazında 2021 yılı karlılık ve cirosunun üzerine çıkacaklarını 

belirtti. Ayrıca, 2022’de katma değerli gübrede yatırımlarının meyvesini alacaklarını 

vurguladı. 

KUTPO – Hediye Güral Gür, 50 bin adet KUTPO hissesini 110 – 111,90 TL fiyat 

aralığında satarak ödenmiş sermaye içindeki toplam yapı %0,002’ye gerilemiştir. 

Gülsüm Güral, 50 bin adet KUTPO hissesini 111,80 – 111,90 TL fiyat aralığında satarak 

ödenmiş sermaye içindeki toplam yapı %0,002’ye gerilemiştir. 

TAVHL – TAVHL CEO’su Sani Şener, Bloomberg HT’ye açıklamalarda bulundu. Şener: 

gelir ve giderlerinin hedge edilmiş durumda olduğunu, gelirlerinin %45’ini 

yurtdışından, Türkiye’deki gelirlerinin ise avro ve dolar bazında olduğunu belirtti. 

Ayrıca, Antalya havalimanı ihalesinin şirkete yansımasının 2027 yılı itibariyle olacağını, 

2022’de yolcu sayısı bazında 2019’un %85’ini, 2023’te ise %100’ünü yakalayacaklarını 

ve Antalya’nın 2050’de 80 milyon yolcuya ulaşacağını beklediklerini ifade etti. 

VAKBN – Vakıflar Bankası, 84 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli finansman 

bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 

yapmıştır. 

YKBNK – BBDK, Yapı Kredi’de pay devrine izin verdi. KAP’ta yer alan açıklamada; Koç 

Holding A.Ş. tarafından 09.11.2021 tarihinde bankanın paylarının devrine ilişkin yapılan 

özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve 

Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu 

hisse devrine izin verildiği ifade edildi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Aralık 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz  

USD/TRY  

Haftanın ilk işlem günüde kazançlarını koruyan dolar endeksi günü 96,33 seviyesinden 

yükselişle tamamlarken, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise yeniden %1,40 üzerine yükseldiği 

ve %1,44 seviyesi üzerine ulaştığı takip edildi. Bu çerçevede GoÜ para birimlerinde dün 

satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, TL’nin dolar karşısında %0,74’lük düşüşle en zayıf 

performans gösteren GoÜ para birimi olduğu gözlemlendi. Bununla birlikte gün 

içerisinde en yüksek 13,8693 seviyesini test eden USDTRY paritesi, günü 13,8047 

seviyesinden yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 537 baz puan olurken, 10 

yıllık tahvil faizi %21,56 seviyesinden kapandı. 

Bu sabah erken kotasyonlarda USDTRY’nin 13,8140 seviyesinden işlem gördüğünü 

gözlemliyoruz. Teknik görünümü incelediğimizde kurda kısa vadeli bir yükseliş trendi 

oluştuğu dikkat çekiyor (aşağıdaki grafikte kırmızı çizgi ile belirtilen trend). Kasım ayı 

ortasından bu yana etkili olan trend çizgisi bugün itibariyle 13,55 seviyesi civarından 

geçiyor. Teknik göstergeler kurun günlük kapanış bazında 13,55 seviyesi üzerinde 

tutunmaya devam etmesi durumunda yükseliş trendindeki hareketin korunabileceğini 

işaret ediyor. Diğer yandan, 13,55 seviyesi altında bir günlük kapanış yükseliş kanalının 

da aşağı yönlü kırılmasına yol açacağından ötürü TL’de son dönemde görülen kayıpların 

bir kısmının telafi edilmesini sağlayabilir.  

Veri takvimine baktığımızda bugün yurt içinde Hazine ihaleleri ve Hazine Kasım Nakit 

Bütçe verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya’da Ekim Sanayi Üretimi verileri, 

Almanya Aralık ZEW Beklenti Anketi ve Euro Bölgesi 3Ç21 nihai (son okuma) büyüme 

verileri açıklanacak. 
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EUR/USD 

Haftanın ilk işlem günüde kazançlarını koruyan dolar endeksi 96 seviyesi üzerinde işlem 

gördü ve günü 96,33 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dolar endeksinde etkili olmaya 

devam eden güçlü seyir paralelinde EURUSD paritesindeki yükseliş çabalarının kalmaya 

devam ettiği izlendi. Parite gün içerisinde 1,1316 seviyesini test etse de kazançlarını 

korumakta başarısız oldu ve günü 1,1283 seviyesinden düşüşle tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1290 seviyesinden işlem görüyor. Paritedeki 

düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde korunabileceği ve olası yükselişlerin satış fırsatı 

olarak sınırlı kalabileceğine ilişkin teknik beklentimizi sürdürmekteyiz. Bu çerçevede 

EURUSD paritesindeki yukarı yönlü hareketler karşısında temkinli olunması gerektiği 

yönündeki görüşümüzü yinelemek isteriz. Mevcut teknik seviyelere bakacak olursak: 

1,13 seviyesi altında 1,1260 ve 1,1225 destekleri takip edilecekken, yukarı da ise 1,1342, 

1,1382 ve 1,1430 dirençleri izlenecek.  

Bugün yurt dışında Almanya’da Ekim Sanayi Üretimi verileri, Almanya Aralık ZEW 

Beklenti Anketi ve Euro Bölgesi 3Ç21 nihai (son okuma) büyüme verileri açıklanacak. 
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XAU/USD 

Değerli metallerdeki satıcılı seyrin sürdüğü takip ediliyor. Her ne kadar Omicron 

varyantına ilişkin endişeler ile birlikte risk algısında görülen bozulma ve tahvil 

getirilerindeki zayıflama kıymet metaller için olumlu bir resim çiziyor olası da dolar 

endeksindeki güçlenmenin ve Fed üyelerinin tapering ve faiz artırımlarına ilişkin şahin 

söylemlerinin fiyatlamalarda daha ön planda olduğu izleniyor. Bu çerçevede haftanın ilk 

işlem gününde zayıf seyrini koruyan ons altın, 1775$ – 1788$ seviyeleri arasında 

hareket etmesinin ardından günü 1779,19$ seviyesinden düşüşle kapattı. 

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1778,49$ seviyesinden işlem görüyor. Ons 

altında Kasım ortasından bu yana bir süredir yükselişlerin sınırlı kaldığı ve son iki 

haftadır da 1800$ üzerinde bir günlük kapanış oluşmadığını görüyoruz. Fiyatların 1800$ 

seviyesi üzerinde tutunmakta başarısız olmaya devam etmesi durumunda kısa vadede 

satıcılı seyrin korunması beklenebilir. Düşüş eğiliminin sürmesi durumunda aşağıda 

1763$, 1750$ ve 1735$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda. Yukarıda ise 1787,41$ 

ve 1800$ seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarımız. Yeniden 1800$ üzerinin test 

edilmesi halinde ise 1808$ ve 1815$ dirençleri ön plana çıkabilir. 

Bugün yurt dışında Almanya’da Ekim Sanayi Üretimi verileri, Almanya Aralık ZEW 

Beklenti Anketi ve Euro Bölgesi 3Ç21 nihai (son okuma) büyüme verileri açıklanacak. 
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XAG/USD 

Ons altın analizimizde de ifade ettiğimiz üzere, varyant endişelerinin risk iştahında 

yarattığı bozulma ve alternatif getirilerde gözlemlenen zayıf seyir değerli metaller için 

olumlu bir resim çiziyor olsa da Fed’den gelen şahin açıklamaların ve küresek finansal 

koşullardaki sıkılaşma beklentilerinin fiyatlamalarda daha ön planda olduğunu 

görüyoruz. Dolar endeksindeki güçlü seyrin de burada altın ve gümüşteki zayıf seyirde 

etkili olduğunu da ifade edelim. Bununla birlikte yeni haftaya zayıf bir başlangıç yapan 

gümüş, haftanın ilk işlem gününü 22,40$ seviyesinden düşüşle kapattı.  

50 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmasının ardından düşüşünü önemli 

ölçüde hızlandıran gümüş fiyatlarında satıcılı seyrin korunduğunu görüyoruz. Bu sabah 

saatlerinde 22,30$ seviyesinden işlem gören gümüşte, bugün itibariyle 23,55$ 

seviyesine denk gelen 50 günlük ortalama kısa vadeli ilk direnç noktası olarak karşımıza 

çıkıyor. 50 günlük ortalamanın üzerinde bugün itibariyle 23,75$ seviyesine denk gelen 

100 günlük ortalama ve onun da üzerinde 25,05$ seviyesine denk gelen 200 günlük 

ortalama bir sonraki direnç noktaları olarak ön plana çıkıyor. Gümüşteki geri çekilmenin 

devam etmesi ve fiyatlarında 22$ seviyesi altına gerilemesi durumunda ise ilk etapta 

21,90$ ve 21,25$ destekleri takip edilecek.  

Bugün yurt dışında Almanya’da Ekim Sanayi Üretimi verileri, Almanya Aralık ZEW 

Beklenti Anketi ve Euro Bölgesi 3Ç21 nihai (son okuma) büyüme verileri açıklanacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4,592 %1.2 -%1.4 -%2.3 %8.6 %22.2

DAX 15,381 %1.4 %0.7 -%4.2 -%1.9 %12.1

FTSE 7,232 %1.5 %1.7 -%1.0 %2.2 %11.9

Nikkei 27,927 %1.9 %2.3 -%3.9 -%1.9 %3.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1,927 %0.9 %6.6 %21.7 %33.2 %30.5

Çin 3,589 %0.1 %0.8 %2.9 -%0.2 %3.5

Hindistan 56,747 %0.9 %0.4 -%4.7 %9.4 %19.9

Endonezya 6,547 %0.7 %0.9 %0.2 %8.6 %10.3

Rusya 3,810 -%2.6 -%1.8 -%8.7 -%0.3 %15.8

Brezilya 106,859 %1.7 %3.9 %1.9 -%18.3 -%10.2

Meksika 50,606 %0.0 %1.6 -%2.6 -%1.6 %14.8

Güney Afrika 71,017 %0.3 %1.4 %4.7 %5.1 %19.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 27 -%11.4 %18.4 %64.9 %65.5 %97.2

EM VIX 28 -%10.2 %6.9 %38.8 %47.5 %64.3

MOVE 79 -%4.1 -%11.5 %11.1 %46.7 %35.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 13.8047 %0.7 %7.7 %42.4 %59.3 %132.0

Brezilya 5.686 %0.6 %1.4 %2.6 %12.6 %41.1

Güney Afrika 15.9187 -%1.0 -%1.4 %5.8 %18.5 %13.7

Çin 6.3763 %0.0 -%0.2 -%0.4 -%0.3 -%8.4

Hindistan 75.4238 %0.3 %0.4 a.d. %3.3 %5.7

Endonezya 14438 %0.3 %0.8 %0.8 %1.0 %4.1

CDS *

Türkiye 537.0 -6.3 32.3 135.9 132.8 254.9

Brezilya 234.9 -2.6 -26.9 -2.9 71.2 135.2

Güney Afrika 230.1 -1.3 -14.7 33.7 44.4 66.8

Endonezya 87.3 0.7 1.9 6.0 11.1 a.d.

Rusya 115.5 1.1 -2.0 32.8 22.7 60.4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %21.6 0.0 0.4 2.2 2.7 9.4

Brezilya %11.1 0.0 -0.5 -0.7 2.2 a.d.

Hindistan %6.4 0.0 0.0 a.d. 0.3 -0.2

Endonezya %6.3 0.0 0.2 0.2 -0.1 -0.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.5 0.00 0.16 1.13 1.04 0.43

Brezilya %4.6 0.02 -0.22 0.05 0.96 0.93

Güney Afrika %2.8 0.02 -0.15 0.32 0.26 -1.01

Endonezya %2.3 -0.06 -0.06 -0.11 0.00 -0.63

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 73.08 %4.6 -%0.5 -%11.7 %1.7 %10.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 69.49 %4.9 -%0.7 -%14.5 -%0.2 %13.8

Altın - USD / oz 1777.5 -%0.3 -%0.3 -%2.2 -%5.9 %16.7

Gümüş - USD / t oz. 22.228 -%1.0 -%2.5 -%8.0 -%20.3 %24.0

Commodity Bureau Index 569.03 %0.0 %0.2 %0.2 %3.2 %41.7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz

Genel Müdürlük

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

0 212 355 46 46

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


