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Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi Cuma gününü %1,98’lik düşüşle 109.601 puandan 

tamamladı. Endeks hafta içerisinde en yüksek 113.106, en düşük 

106.425 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre 

%3,40 artışla 109.600,53 puandan tamamladı. 

Bugün yurt içi piyasalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 

düzenleyeceği 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi takip 

edilecek. Yurt dışında ise Almanya’da gelecek olan Ocak ayı Sanayi 

Üretimi verileri izlenecek. Piyasalarda koronavirüsten kaynaklı 

endişeler devam ederken, Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol arz 

kesintisi üzerine anlaşamaması sonrasında bu sabah saatlerinde 

küresel piyasalardakisi satış baskısının hızlanmış olduğunu 

görüyoruz. Suudi Arabistan’ın, yaşanan anlaşmazlığın ardından 

Kuveyt ile birlikte tarafsız bölgede petrol çıkarmaya başlaması ve 

petrol arzını artırması ile birlikte Brent petrol varil başına USD31’lara 

inerken, ABD tahvil faizlerinin tamamını tarihte ilk kez %1’in altına 

indi. ABD vadelilerde %5’e varan kayıplar gözlemlenirken, Asya 

piyasalarında da satış baskılarının hâkim oluğu görülüyor. 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise satıcılı bir görünüm 

hakimken, Güney Afrika randı, Rus rublesi ve Meksika pezosunun 

düşüşe öncülük ettiğini görüyoruz. Bu gelişmeler ışığında BİST-100 

endeksinin güne satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.  

Teknik görünüme bakacak olursak, 112.500’de ortalamalar 

kırılamaması ardından 109.000 desteğine Cuma günü geriledik ve bu 

destekten gelen tepki ile kapandık. 109.000 desteği geçen hafta 

dipten gelen kazanımlar için önemli bir seviye. Bu destek seviyesinin 

kırılması 105.000 ve ardından 100.000 seviyelerine gerileme ile 

kazanımları geri verme riski olacak. Bu nedenle 109.000 altında alım 

tercihleri için yeni dengelenmenin görülmesi gerekmektedir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

9 – 13 Mart haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte 

bulabilirsiniz. 

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Brüksel’e gidecek. 

▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil 

ihalesi düzenleyecek. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ Bankacılık Sektörü – Zorunlu karşılık oranları ve nema 

ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendiren zorunlu 

karşılık düzenlemesinde değişiklik yapıldı. 

▪ DEVA, KARSN, KARTN – 4Ç19 sonuçlarını açıkladı. 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

9 Mart     Hazine ihalesi (5 yıl TÜFE'ye endeksli)

10 Mart   Aralık Dönemi İşgücü İstatistikleri

                Hazine ihaleleri (15 ay kuponsuz, 7 yıl değişken faizli)

11 Mart   Ocak Ödemeler Dengesi İstatistikleri

12 Mart   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (28 Şub.- 6 Mar.)

                Haftalık Para & Banka İstatistikleri (28 Şub. - 6 Mar.)

13 Mart   Ocak Sanayi Üretim Endeksi

                TCMB Mart Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 109.601 -%2,0 %3,4

BIST-30 130.897 -%2,0 %3,6

Banka 148.088 -%2,6 %5,8

Sanayi 134.950 -%1,6 %1,1

Hizmet 88.205 -%1,4 %4,5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 12,25 12,25 15,50

AOFM 10,56 10,50 13,94

2 yıllık bono faizi 10,93 10,10 12,34

10 yıllık bono faizi 11,42 11,56 15,70

Kur

USD/TL 6,08 -%2,3 %1,7

EUR/TL 6,86 %0,0 %4,3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,47 -%1,1 %3,0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 187 171 208

Ortalama işlem hacmi * 1,80 2,14 2,96

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019T 2020T 2021T

F/K 9,1x 6,0x 5,2x

PD/DD 1,01x 0,84x 0,74x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,51x 0,45x

FD/Satışlar 0,86x 0,88x 0,81x

FD/FAVÖK 6,1x 4,8x 4,3x

Kar büyümesi -%12,3 %47,8 %16,6

Özsermaye karlılığı %11,9 %14,8 %15,2

Temettü verimi %3,3 %4,0 %5,0

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_9_-_13_Mart.pdf
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

9 – 13 Mart haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte 

bulabilirsiniz. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Brüksel’e gidecek 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AB liderleriyle görüşmek üzere Brüksel'e gidecek. 

Türkiye'nin Avrupa'ya mülteci hareketini durdurmama kararının ardından ilişkilerin 

gerildiği bir dönemde gerçekleşecek AB-Türkiye Zirvesi'nde; vize serbestisi, Gümrük 

Birliği'nin güncellenmesi ve mülteci meselesiyle ilgili önemli adımların atılması 

bekleniyor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil 

ihalesi düzenleyecek 

Hazine bugün düzenleyeceği 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinin ardından 

yarın 15 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili ve 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahv ili 

ihaleleri düzenleyecek. 

• Mart ayında toplam 26 milyar TL kadar iç borç geri ödemesi karşılığında, 

Hazine 20 milyar TL kadar iç borçlanma projeksiyonu yapıyor. Ancak 

geçtiğimiz aylarda söz konusu projeksiyonların üstünde borçlanmaya devam 

edildiği takip edildi. Mart ayında toplam 5 ihalenin yanında, 2 yıl vadeli kira 

sertifikasının doğrudan satışı planlanıyor.  

Şirket ve Sektör Haberleri  

Bankacılık Sektörü - Zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi büyümesi 

oranlarıyla ilişkilendiren zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yapıldı. TCMB, 

son dönemde tüketici kredilerindeki belirgin artışın, büyüme kompozisyonu, enflasyon 

ve dış denge üzerinde yaratabileceği etkiler ile yabancı para nakdi kredilerin erken 

kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla kullandırılan Türk lirası 

kredilerin kredi büyümesinde yol açtığı artış dikkate alınarak mevcut zorunlu karşılık 

düzenlemesinde bazı değişiklikler yapılmasına karar verdi. Bu çerçevede, yıllık reel kredi 

büyüme oranı; a) yüzde 15’in üzerinde olan bankalar için; selektif sektörlere kullandırılan 

2 yıldan uzun vadeli krediler ile 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri reel 

değişimlerinin tamamı büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan 

uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’in altında olması, b) Yüzde 15’in altında 

olan bankalar için; 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri dışında kalan bireysel kredi 

reel değişiminin %75’i ve yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya 

vadesinden önce yapılandırılması amacıyla 9 Mart 2020 tarihinden itibaren kullandırılan 

Türk lirası kredilerin tamamı büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek 

hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 5’in üzerinde olması, 

durumunda zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanılabilecektir.  

Selektif sektörler, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması 

(NACE) çerçevesinde 7 sektör olarak belirlendi. Bu sektörler; 1) Tarım, Ormancılık ve 

Balıkçılık, 2) Madencilik ve Taş Ocakçılığı, 3) İmalat (Alkollü içecek ve tütün ürünleri 

imalatı hariç), 4) Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı, 5) Ulaştırma ve 

Depolama, 6) Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri, 7) Bilgi ve İletişim. Yukarıda 

belirtilen selektif sektörlerin toplam kurumsal kredilerin yaklaşık %50’sini teşkil ettiğini 

tahmin ediyoruz. 

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Veri_Takvimi_9_-_13_Mart.pdf
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Deva Holding - 4Ç19 sonuçlarını 86.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %91 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %40 arttı. Net satışlar 

361 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 arttı. 

Şirket, 4Ç19'de 114 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %18 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

yatay kalarak %31.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 9 baz 

puan yükseldi ve %50.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 35 baz puan yükseldi ve %23.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %7 azalarak 523 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.2 

olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net 

işletme sermayesi ise 741 milyon TL (4Ç18: 700 milyon TL ve 3Ç19: 736 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %53.9 (4Ç18: %67.3 ve 3Ç19: 

55.8%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.7 F/K çarpanından ve 5.5 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Karsan Otomotiv - 4Ç19 sonuçlarını 2.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde de, 3.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 533 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, 

yıllık ve ABD doları bazında, %9 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %60 oldu. (4Ç18: 

%61) Şirket, 4Ç19'de 78 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %550 azalış gösterdi. Şirket, 4Ç19'de 78 milyon TL FAVÖK 

açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 17 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1836 baz puan artarak %14.6 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1596 baz puan yükseldi ve %18.4 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 223 baz puan düştü ve 

%6.7 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 azalarak 1,448 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.9 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 2.2 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 926 milyon 

TL (4Ç18: 545 milyon TL ve 3Ç19: 968 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %54.3 (4Ç18: %37.8 ve 3Ç19: 59.5%) olarak kaydedildi.  

Kartonsan - 4Ç19 sonuçlarını 22 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %28 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %78 arttı. Net satışlar 171 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 azaldı. 

Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %2 artış kaydetti ve net satışlardaki 

payı %20 oldu. (4Ç18: %17) Şirket, 4Ç19'de 23 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1161 baz puan azalarak %13.5 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1240 baz puan düştü ve %15.2 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 10 baz puan düştü ve %6.2 

olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %24 artarak 86 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 140 milyon TL (4Ç18: 109 

milyon TL ve 3Ç19: 143 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %19.0 (4Ç18: %17.1 ve 3Ç19: 19.1%) olarak kaydedildi. En son kapanış 

fiyatına göre, şirket 13.5 F/K çarpanından ve 8.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.               

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Mart 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz 

USD/TL  

Piyasalarda koronavirüsten kaynaklı endişeler devam ederken, Suudi Arabistan ve 

Rusya’nın petrol arz kesintisi üzerine anlaşamaması sonrasında bu sabah saatlerinde 

küresel piyasalardakisi satış baskısının hızlanmış olduğunu görüyoruz. Suudi Arabistan’ın, 

yaşanan anlaşmazlığın ardından Kuveyt ile birlikte tarafsız bölgede petrol çıkarmaya 

başlaması ve petrol arzını artırması ile birlikte Brent petrol varil başına 31$’lara inerken, 

ABD tahvil faizlerinin tamamını tarihte ilk kez %1’in altına indi. Bu sabah saatlerinde ABD 

vadelilerinde ve Asya piyasalarında satış baskılarının hâkim olduğunu ve gelişmekte olan 

ülke para birimlerinin büyük çoğunluğunda Güney Afrika randı, Meksika pezosu ve Rus 

rublesi öncülünde satış baskılarının yaşandığı görülüyor. Bu gelişmeler ışığında bugün 

piyasa açılışında, azalan risk iştahı ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satış 

baskısı ile birlikte 6,20 seviyesi üzerine yükselen USDTRY paritesi, daha sonra 6,20 

seviyesi altına indi ve Asya seansı içerisinde 6,12 – 6,19 seviyeleri arasında dalgalandı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,17 seviyesinden işlem görüyor.  Mevcut piyasa 

dinamikleri çerçevesinde kurdaki mevcut yüksek volatilitenin kısa vadede etkili olmaya 

devam etmesi beklenebilir. Teknik göstergeler kurun kısa vadede 6,10 – 6,20 seviyeleri 

arasında seyredebileceğinin sinyalini veriyor. Ancak mevcut yüksek volatilite ortamında 

söz konusu teknik seviyelerin uzun süre geçerliliğini koruyamayabileceğini ifade 

etmemizde fayda var. 

Bugün yurt içi piyasalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenleyeceği 5 yıl vadeli 

TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya’da gelecek olan 

Ocak ayı Sanayi Üretimi verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

Piyasalarda koronavirüsten kaynaklı endişeler devam ederken, Suudi Arabistan ve 

Rusya’nın petrol arz kesintisi üzerine anlaşamaması sonrasında bu sabah saatlerinde 

küresel piyasalardakisi satış baskısının hızlanmış olduğunu görüyoruz. Suudi Arabistan’ın, 

OPEC toplantısından ek üretim kesintisi kararı çıkmaması sonrasında Kuveyt ile birlikte 

tarafsız bölgede petrol çıkarmaya başlaması ve petrol arzını artırması ile birlikte Brent 

petrol varil başına 31$’lara inerken, ABD tahvil faizlerinin tamamını tarihte ilk kez %1’in 

altına indi. Dolar endeksi Ekim 2018’den bu yana ilk defa 95 seviyesi altına gerileyerek 

94,88 seviyesine inerken, EURUSD paritesi ise dolar endeksindeki sert düşüş ile birlikte 

1,1496 seviyesine kadar yükseldi.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1400 seviyesinden işlem görmekte. Piyasalarda 

artan oynaklık nedeniyle paritede kısa vadede volatilitenin yüksek seyrettiğini görebiliriz. 

Teknik göstergeler ve oluşan fiyat formasyonları, EURUSD paritesinin, Asya seansında 

yaşadığı sert yükseliş hareketi sonrasında 1,13 seviyesine doğru kısmi bir geri çekilme 

gerçekleştirebileceğinin ve kısa vadede 1,1250 – 1,15 seviyeleri arasında hareket 

edebileceğinin sinyalini veriyor. Önümüzdeki döneme ilişkin gidişat açısından bu hafta 

gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası toplantısı önemli olacak. Bankanın para 

gevşemeye gitmesi bekleniyor.  

Bugün Almanya’da gelecek olan Ocak ayı Sanayi Üretimi verileri izlenecek. 
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XAUUSD 

Piyasalarda koronavirüsten kaynaklı endişeler devam ederken, Suudi Arabistan ve 

Rusya’nın petrol arz kesintisi üzerine anlaşamaması sonrasında bu sabah saatlerinde 

küresel piyasalardakisi satış baskısının hızlanmış olduğunu ve güvenli liman görünümlü 

varlıkların önemli yükselişlere imza attığını görüyoruz. Koronavirüs vakalarında görülen 

artış ve petrol fiyatlarında %30’un üzerinde görülen düşüş sonrasında ons altın fiyatları 

piyasa açılışında 1700 seviyesi üzerine yükselerek Aralık 2012’den bu yana en yüksek 

seviyeye çıktı. Piyasa açılışı sonrasında Asya seansı içerisinde kazançlarının bir kısmını 

silen ons altın, sabah saatlerinde 1660 – 1680 seviyeleri arasında dalgalandı.  

Cuma günkü altın analizimizde, ons altındaki yükseliş hareketinin kısa vadede 1700 

seviyesine doğru sürmesini beklediğimizi ifade etmiştik. Genel görüşümüz çerçevesinde 

düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam ettiği ons altın, beklediğimiz hareketi 

gerçekleştirerek bugün Asya seansında 1700 seviyesi üzerini test etti. Altın fiyatları bu 

sabah saatlerinde 1668,15 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler, ons 

altın fiyatlarının bugün içerisinde 1650 seviyesi üzerinde tutunmaya devam 

edebileceğinin sinyalini veriyor. Altın fiyatlarının bir süre 1650 – 1700 seviyeleri arasında 

hareket etmesi beklenebilir.  

Bugün Almanya’da gelecek olan Ocak ayı Sanayi Üretimi verileri izlenecek. 

 

 

XAUUSD  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Mart 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.972 -%1,7 %0,6 -%10,7 -%0,2 -%8,0

DAX 11.542 -%3,4 -%2,9 -%14,6 -%5,6 -%12,9

FTSE 6.463 -%3,6 -%1,8 -%13,4 -%10,7 -%14,3

Nikkei 20.750 -%5,5 -%8,1 -%17,7 -%8,0 -%17,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109.601 -%2,0 %3,4 -%9,4 %8,9 -%4,2

Çin 3.035 -%2,4 -%0,3 %3,0 -%2,1 -%2,9

Hindistan 37.577 -%2,3 -%1,5 -%8,7 %1,2 -%8,9

Endonezya 5.499 -%3,7 -%1,3 -%11,8 -%16,3 -%16,0

Rusya 2.720 -%3,5 -%2,4 -%11,9 -%2,4 -%10,7

Brezilya 97.997 -%4,1 -%5,9 -%13,9 -%5,0 -%15,3

Meksika 41.389 -%2,3 %0,2 -%6,8 -%3,0 -%4,9

Güney Afrika 52.065 -%1,6 %2,0 -%9,1 -%6,2 -%8,8

Oynaklık Endeksleri

VIX 42 %5,9 %4,6 %180,3 %179,6 %204,4

EM VIX 35 %14,4 -%19,9 %81,0 %97,7 %100,1

MOVE 125 %29,1 %14,2 %104,5 %58,9 %114,8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,0916 -%0,3 -%2,5 %1,7 %6,6 %2,4

Brezilya 4,6274 %0,2 %3,5 %8,1 %14,0 %14,8

Güney Afrika 15,679 %0,3 %0,1 %5,1 %5,9 %12,0

Çin 6,9314 -%0,1 -%0,9 -%0,6 -%2,6 -%0,5

Hindistan 73,7875 %0,6 %2,2 %3,6 %2,9 %3,4

Endonezya 14243 %0,5 -%0,5 %4,5 %1,1 %2,7

CDS *

Türkiye 299,6 0,9 37,0 24,0 -109,6 33,3

Brezilya 142,1 13,1 -5,1 37,8 -6,3 63,8

Güney Afrika 178,6 0,0 9,4 -8,1 -5,0 14,7

Endonezya 101,5 14,7 -7,6 32,3 -6,1 a.d.

Rusya 64,6 0,0 5,0 -2,4 -30,8 75,6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,6 0,2 -1,4 1,1 -4,0 -0,6

Brezilya %6,7 0,0 0,1 0,2 -0,6 -3,5

Hindistan %6,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4

Endonezya %6,8 0,2 -0,2 0,2 -0,6 -0,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,1 0,29 -0,51 0,66 -0,88 -0,03

Brezilya %2,9 -0,09 -0,51 -0,54 -0,90 -0,87

Güney Afrika %3,9 a.d. 0,14 0,22 0,14 0,09

Endonezya %2,3 -0,03 -0,42 -0,43 -0,47 -0,59

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 45,27 -%9,4 -%10,4 -%17,6 -%26,4 -%31,4

Ham Petrol - WTI USD/varil 41,28 -%10,1 -%7,8 -%19,0 -%27,0 -%32,4

Altın - USD / oz 1672,4 %0,3 %6,7 %6,9 %10,8 %9,8

Gümüş - USD / t oz. 17,214 -%0,7 %5,0 -%3,4 -%4,2 -%3,9

Commodity Bureau Index 398,67 -%0,2 %0,9 -%1,5 %3,0 -%0,7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

  

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

(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

(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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 14 (Eski No D:10) Beşiktaş-İSTANBUL

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

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

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

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

(0 224) 225 64 10

Girne

(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

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

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
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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. 

 

 

 

 

 


