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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen Kasım ayı TÜFE verileri piyasa beklentileriniz karşılamış olsa da, Çekirdek TÜFE 

verisindeki artış Kasım ayında beklenmedik bir şekilde yavaşladı ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Dolar endeksinin TÜFE 

verileri sonrasında sert satış baskılarına maruz kaldığını ve bu düşüş hareketini Fed toplantısı sonrası da devam ettirdiğini 

gördük.  

▪ Fed, Aralık ayı toplantısı sonucunda beklendiği üzere faizleri 25 bp artırırken, 2018 yılına ilişkin büyüme tahminini %2,1’den 

%2,5’e, 2019 yılına ilişkin büyüme tahminini ise %2’den %2,1’e yükseltti. Ancak dolar endeksinin, Fed’in açıklamalarının 

ardından düşüş hareketini devam ettirdiğini ve 93,30’lara kadar indiğini gördük. Dolar endeksindeki bu gerileme büyük 

ölçüde; Fed’in açıklamalarında enflasyondaki zayıflığa yaptığı vurgudan, “işgücü piyasasındaki güçlenmenin devam 

edeceğine” yönelik ifadenin “iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam edeceği” ifadesi ile değiştirilmesinden, iki Fed üyesinin 

faiz artırımına karşı çıkmasından (Evans ve Kashkari – Kasım 2016’dan bu yana birden fazla üyenin karcı çıktığı ilk faiz artırımı) 

ve önümüzdeki yıl değişecek olan Fed başkanı ve Fed yönetim kurlu üyelerinin getirdiği belirsizliklerden kaynaklandı.  

▪ New York Borsası, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve projeksiyonlarının ardından güne S&P 500 Endeksi hariç yükselişle 

tamamladı. 

▪ Çin Merkez Bankası, 7 günlük ters repo işlemlerinde %2,50 seviyesinde finansal faiz ile 30 milyar yuanlık satışta bulundu. Bu 

işlemlerde bir önceki faiz seviyesi, %2,45 idi. 28 günlük ters repo işlemlerinde ise faiz, %2,75'ten %2,80'e yükseltildi. 

▪ ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin vergi tasarısı konusunda anlaşmaya vardığını belirtti. Seçim kampanyasında 

vurgulanan “büyük” veri indirimi sözünü tuttuğunu belirten Trump, “Vergi tasarısının yasalaşmasına günler kadar uzak 

olduğumuzu umuyorum” dedi. 

▪ İngiltere'de tüketici fiyatları Kasım'da yıllık bazda %3,1'e yükseldi, beklenti %3 artıştı. Bu, 2012 yılının Mart ayından beri 

görülen en yüksek seviye oldu. Havayolu biletleri ve bilgisayar oyunlarının fiyatlarındaki yükseliş enflasyon artışında etkili 

oldu.  

▪ TÜFE aylık bazda ise %0,2 beklentisine karşılık %0,3 arttı. Çekirdek TÜFE yıllık bazda beklentiyle uyumlu olarak %2,7 artış 

gösterdi. Yine kasım ayında çıktı üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise aylık bazda beklentiyle uyumlu şekilde %0,3, yıllık bazda da % 

3 artış gösterdi. Ülkede kasımda perakende fiyat endeksi aylık %0,2, yıllık bazda ise %3,9 artış gösterdi. 

 

Gelişmiş ülke para birimlerinin son işlem gününe göre 

getirileri * 

 

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı 

 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin son işlem gününe 

göre getirileri * 

 

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Almanya Aralık Ayı İmalat PMI Endeksi 11:30 62 62,5 

 
Almanya Aralık Ayı Hizmet PMI Endeksi 11:30 54,6 54,3 

 
Euro Bölgesi Aralık Ayı İmalat PMI Endeksi 12:00 59,7 60,1 

 
Euro Bölgesi Aralık Ayı Hizmet PMI Endeksi 12:00 56 56,2 

 
İngiltere Kasım Ayı Aylık Perakende Satışlar 12:30 %0,4 %0,3 

 
İngiltere Kasım Ayı Yıllık Perakende Satışlar 12:30 %0,3 -%0,3 

 
TCMB PPK Faiz Oranı Kararı  14:00   

 
İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 15:00   

 
Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 15:45   

 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin Konuşması 16:30   

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 16:30 236K 236K 

 
ABD Kasım Ayı Aylık Perakende Satışları 16:30 %0,3 %0,2 

 
ABD Kasım Ayı Aylık Çekirdek Perakende Satışları 16:30 %0,6 %0,1 

 
ABD Aralık Ayı İmalat PMI Endeksi  17:45 53,9 53,9 

 
ABD Aralık Ayı Hizmet PMI Endeksi 17:45 54,7 54,5 
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Makroekonomik Gelişmeler  

Bu hafta içerisinde takip edilecek merkez bankası toplantıları ve beklentilerimiz 

ECB toplantısı 

ECB’nin bugünkü toplantısı sonucunda herhangi bir politika hamlesinde bulunması beklenmiyor. Ancak 2018 görünümüne ilişkin 

gelebilecek olumlu beklenti ve yorumlar, euro üzerinde yukarı yönlü bir hareketlenme yaratabilir. Hatırlayacağımız üzere ECB, 26 

Ekim’de gerçekleşen toplantısında parasal genişleme programının Ocak ayından itibaren 60 milyar eurodan 30 milyar euroya 

indirileceğini açıklarken, 2017 yılı Aralık ayında bitmesi planlanan söz konusu programın Eylül 2018’e uzatmıştı.  

• Parasal genişleme programını 2018 yılının üçüncü çeyreği itibariyle sonlanabilecek olma ihtimali, gelişmekte olan ülke 

piyasalarına yönelik gelecek yılı ile ilgili en büyük risklerden biri olarak gösterilebilir. Burada, piyasanın ECB’nin 

önümüzdeki yıl parasal genişlemeyi bitirebileceğine yönelik risklerin tam olarak fiyatlanmadığını görmekteyiz. Ayrıca, 

ECB’nin 2019 yılına kadar faiz artırımlarına başlayabileceği ihtimalinin de fiyatlarda yer almadığı kanaatindeyiz. Zira, 

opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılık yüzdelerine baktığımızda, ECB’nin önümüzdeki yılın Aralık ayına kadar faiz 

artırma ihtimalinin %20’yi geçmediği, Aralık 2018’e ilişkin olasılık fiyatlamasının ise %34 gibi düşük bir oranda olduğu 

görülüyor.  

• ECB’nin, parasal genişleme miktarını yarıya indirme hamlesi sonrasında, yılın son toplantısında 2018 görünümüne ilişkin 

olumlu açıklamalarda bulunabileceğini düşünüyoruz. Draghi’nin konuşmasında, 2018 yılına ilişkin görece şahin 

açıklamalarda bulunması durumunda sert olabileceğini euro ve tahvil faizleri üzerinde hızlı bir yükseliş görülebileceğini 

düşünüyoruz.  

Bu noktada bugün gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısı ve beklentileri de göz önüne aldığımızda, EURUSD paritesinin 

bugünkü ECB açıklamalarına kadar düşüş eğilimini korumasını ve geri çekilme hareketini 1,17 seviyesine doğru devam ettirmesini 

bekleyebiliriz. Ancak ECB’den gelebilecek olası şahin açıklamalar paritenin yeniden 1,18 seviyesi ve üzerini hedef almasına neden 

olabilir. 

BOE toplantısı 

İngiltere Merkez Bankasının (BOE) bugün gerçekleşecek toplantısı sonucunda herhangi bir politika adımı atması beklenmiyor. 

Ancak, bugün gelecek olan açıklamalarda önümüzdeki süreçte izlenecek politikalara yönelik ipuçları takip edilecek. 

Hatırlayacağımız üzere BOE 2 Kasım’daki toplantısı sonucunda, 10 yıl sonra ilk defa faiz artırımına giderek faizleri %0,25’ten 

%0,50’ye yükseltmişti. Banka’nın, büyüme tarafında bir kazanım sağlanmış olmasından ziyade, enflasyonda görülen hızlı yükseliş 

nedeniyle faiz artırımına gitme yönünde bir değerlendirmede bulunduğunu belirtebiliriz. Bu nedenle, BOE’nin 2019 yılına kadar 

faizlerde başka bir değişiklik yapmaması, 2019 – 2020 yılları arasında ise faiz artırım hamlesine devam etmesi bekleniyor 

• Ancak, her ne kadar 2019 yılına kadar faizlerde bir değişiklik beklenmiyor olsa da, Bankadan gelebilecek olan sözlü 

yönlendirme hamleleri piyasalarda hareketlilik yaratabilmesi açısından önem teşkil ediyor. Bugün öğle saatlerinde 

İngiltere’den gelen Kasım ayı TÜFE artışı yıllık bazda %3,1 olarak gerçekleşti. Bu seviye Nisan 2012’den bu yana  görülen 

en yüksek yıllık artış oldu. Eylül ve Ekim ayında ise enflasyon %3 seviyesindeydi. 

• Faiz fiyatlamalarına bakıldığında 2018 yılının ikinci yarısına yönelik olasılık yüzdelerinin %50’nin üzerinde olduğunu 

görüyoruz. Bu noktada İngiltere’de enflasyondaki artışın sürmesi durumunda Bankanın önümüzdeki yıl içerisinde bir 

hamlede daha bulunması, ya da sözlü müdahale ile sterlin üzerinde yukarı yönlü baskı yaratması durumu oluşabilir.  

• Ayrıca, Brexit sürecine yönelik risklere ilişkin yapılacak olan açıklamalar da bu noktada kritik bir öneme sahip. Brexit 

sürecine yönelik son dönemde gelen pozitif haber akışının ardından BOE’den daha şahin bir tavır görme ihtimalimiz 

artmış durumda. BOE’den gelecek olan açıklamalarda İngiltere ve AB arasındaki müzakere sürecinde şu ana kadar alınan 
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yolun aşağı yönlü riskleri azalttığına yönelik bir ifade kullanılması durumunda da sterlin üzerinde bir yükseliş hareketi 

görülebilir.  

PPK’nın Geç Likidite Penceresinde 100bp’lık bir artırıma gitmesini bekliyoruz 

Bugün takip edilecek en önemli gelişme şüphesiz TCMB’nin alacağı faiz kararı. Türkiye saatiyle 14:00’da açıklanacak olan karara 

ilişkin kurum beklentimiz, Geç Likidite Penceresi (GLP) üzerinde 100 baz puanlık bir artırıma gidilmesi yönünde. Bunun yanı sıra 

fonlama kompozisyonunu da tekrardan bir önceki haline getirilmesini, yani fonlamanın %90’ının GLP üzerinden, %10’luk kısmının 

ise interbank overnight piyasası üzerinden yapılacağının açıklanmasını bekliyoruz. Bu durumda da, beklentimiz doğrultusunda 

GLP’de 100 bp’lık bir artırıma gitmesi durumunda, efektif olarak yaklaşık 75bp’lık bir artırım gerçekleştirmiş ve Ağırlıklı Ortalama 

Fonlama Maliyeti %12,25’ten %13’e yükseltilmiş olacak. Bu beklentimiz, piyasadaki genel konsesusla da örtüşüyor. Yani piyasa 

beklentisi de PPK’nın GLP’de 100bp’lık bir artırıma gitmesi yönünde.  
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TRY 

Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen Kasım ayı TÜFE verileri piyasa beklentileriniz karşılamış olsa da, Çekirdek TÜFE verisindeki 

artış Kasım ayında beklenmedik bir şekilde yavaşladı ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Dolar endeksinin TÜFE verileri 

sonrasında sert satış baskılarına maruz kaldığını ve bu düşüş hareketini Fed toplantısı sonrası da devam ettirdiğini gördük. Dolar 

endeksindeki düşüş ile birlikte USDTRY paritesinin de 3,81’li seviyelere kadar indiğini görüyoruz. Kurdaki kısa vadeli gidişat 

açısından bugün takip edilecek en önemli gelişme şüphesiz TCMB’nin alacağı faiz kararı. Türkiye saatiyle 14:00’da açıklanacak 

olan karara ilişkin kurum beklentimiz, Geç Likidite Penceresi (GLP) üzerinde 100 baz puanlık bir artırıma gidilmesi yönünde. Bunun 

yanı sıra fonlama kompozisyonunu da tekrardan bir önceki haline getirilmesini, yani fonlamanın %90’ının GLP üzerinden, %10’luk 

kısmının ise interbank overnight piyasası üzerinden yapılacağının açıklanmasını bekliyoruz. Bu durumda da, beklentimiz 

doğrultusunda GLP’de 100 bp’lık bir artırıma gitmesi durumunda, efektif olarak yaklaşık 75bp’lık bir artırım gerçekleştirmiş ve 

Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti %12,25’ten %13’e yükseltilmiş olacak. Bu beklentimiz, piyasadaki genel konsesusla da 

örtüşüyor. Bu noktada PPK’nın bu doğrultuda bir hamlede bulunması durumunda kur üzerinde herhangi bir hareket 

beklememekle birlikte, böyle bir hamlenin fiyatların içerisine büyük ölçüde yer alıyor olması nedeniyle karar sonrasında TL’de 

kısa vadeli kısmi bir satış baskının oluştuğunu dahi görebiliriz. Yani, 100bp’lık bir artırım piyasa tarafından yeterli görülür ancak 

kurda istikrarlı bir düşüş hareketi başlatmaya yeterli olmaz. Kurun 3,80 seviyesi altına gerilemesi ve 3,75 – 3,76 bandına doğru 

inmesi için ise PPK’dan 150 bp ve üzeri bir hamle görmemiz gerekiyor. Ve son senaryoda, PPK’nın 100 bp altında bir artırım 

yapması durumunda ise TL negatif bir fiyatlamanın oluştuğunu görebiliriz. Kurdaki teknik görünüme baktığımızda: 3,75 – 3,76 

bandının önemli bir destek bölgesi olduğunu ve kurun, TCMB’nin yarınki toplantısında 150bp ve üzeri bir faiz artırımı yapmaması 

durumunda bu seviyelerin altına inmesinin zor olduğunu düşünüyoruz. USDTRY paritesinin kısa vadede 3,75 – 3,80 seviyeleri 

arasında bir dip oluşumu gerçekleştirebileceğini ve yönünü yeniden yukarı çevirebileceğini düşünüyoruz. Gün Kurdaki teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8146 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8155 

seviyesi direnç, 3,80 seviyesi ise destek konumunda. 3,8155 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,8290, 3,80 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,7880. 
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EUR/USD  

Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen Çekirdek enflasyon artışının beklentilerin altında kalması sonrasında dolar endeksinde 

görülen gerileme, Fed açıklamalarının ardından devam etti. Fed, Aralık ayı toplantısı sonucunda beklendiği üzere faizleri 25 bp 

artırırken, 2018 yılına ilişkin büyüme tahminini %2,1’den %2,5’e, 2019 yılına ilişkin büyüme tahminini ise %2’den %2,1’e yükseltti. 

Ancak dolar endeksinin, Fed’in açıklamalarının ardından düşüş hareketini devam ettirdiğini ve 93,30’lara kadar indiğini gördük. 

Dolar endeksindeki bu gerileme büyük ölçüde; Fed’in açıklamalarında enflasyondaki zayıflığa yaptığı vurgudan, “işgücü 

piyasasındaki güçlenmenin devam edeceğine” yönelik ifadenin “iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam edeceği” ifadesi ile 

değiştirilmesinden, iki Fed üyesinin faiz artırımına karşı çıkmasından (Evans ve Kashkari – Kasım 2016’dan bu yana birden fazla 

üyenin karcı çıktığı ilk faiz artırımı) ve önümüzdeki yıl değişecek olan Fed başkanı ve Fed yönetim kurlu üyelerinin getirdiği 

belirsizliklerden kaynaklandı. Bununla birlikte dolar endeksi 93,30’lara kadar gerilerken, EURUSD paritesinin de yeniden 1,18 

seviyesi üzerine yerleştiğini gördük. Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından bugün öğle saatlerinde açıklanacak olan Avrupa 

Merkez Bankası (ECB) kararı belirleyici olacak. ECB’nin bugünkü toplantısı sonucunda herhangi bir politika hamlesinde bulunması 

beklenmiyor. Ancak 2018 görünümüne ilişkin gelebilecek olumlu beklenti ve yorumlar, euro üzerinde yukarı yönlü bir 

hareketlenme yaratabilir. Parasal genişleme programını 2018 yılının üçüncü çeyreği itibariyle sonlanabilecek olma ihtimali, 

gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik gelecek yılı ile ilgili en büyük risklerden biri olarak gösterilebilir. Burada, piyasanın 

ECB’nin önümüzdeki yıl parasal genişlemeyi bitirebileceğine yönelik risklerin tam olarak fiyatlanmadığını görmekteyiz. ECB’nin, 

parasal genişleme miktarını yarıya indirme hamlesi sonrasında, yılın son toplantısında 2018 görünümüne ilişkin olumlu 

açıklamalarda bulunabileceğini düşünüyoruz. Draghi’nin konuşmasında, 2018 yılına ilişkin görece şahin açıklamalarda bulunması 

durumunda sert olabileceğini euro ve tahvil faizleri üzerinde hızlı bir yükseliş görülebileceğini düşünüyoruz. Bu noktada EURUSD 

paritesinin ECB açıklamalarına kadar 1,1815 – 1,1850 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlediği, ECB açıklamaları ile birlikte ise 

yükselişini 1,19’a doğru devam ettirdiği görülebilir. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1827 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1815 seviyesi destek, 1,1861 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,1861 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1887, 1,1815 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1758. 
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XAU/USD 

Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen Kasım ayı TÜFE verileri piyasa beklentileriniz karşılamış olsa da, Çekirdek TÜFE verisindeki 

artış Kasım ayında beklenmedik bir şekilde yavaşladı ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Dolar endeksinin TÜFE verileri 

sonrasında sert satış baskılarına maruz kaldığını ve bu düşüş hareketini Fed toplantısı sonrası da devam ettirdiğini gördük. 

Böylelikle dolar endeksi 94,10 seviyesinden 93,30’lara kadar geril çekilerek kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırdı ve 

yaklaşık son 1 ayın en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Altın fiyatlarının bu sabah saatleri itibariyle 1260 direncinin hemen altında 

hareket ettiğini görüyoruz. Bu noktada, 1260 seviyesinin teknik olarak oldukça önemli ve güçlü bir direnç olduğunu 

belirtmemizde fayda var. Altın fiyatlarının bugün içerisinde 1260 seviyesini aşamaması durumunda yönünü yeniden aşağı 

çevirmesi ve dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte elde ettiği kazançlarının bir kısmını geri vermesi beklenebilir. Bugün 

içerisinde Avrupa Merkez Bankasından gelecek olan açıklamalar, dolar endeksi ve altın fiyatlarındaki görünüm açısından önemli 

olacak. Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1257,87 seviyesinden işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1255 seviyesi destek, 1260 seviyesi ise direnç konumunda. 1260 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1262, 1255 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1255.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,663 %0.0 %1.3 %3.3 %9.2 %18.9

DAX 13,126 -%0.4 %1.0 %0.7 %2.5 %14.3

FTSE 7,497 -%0.1 %2.0 %1.1 %0.3 %5.0

Nikkei 22,758 -%0.2 %1.0 %1.5 %14.3 %18.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 108,153 -%0.8 %2.7 -%1.8 %8.5 %38.4

Çin 3,303 -%0.2 %0.7 -%3.9 %5.3 %6.2

Hindistan 33,053 %0.1 %0.4 %0.4 %6.2 %24.3

Endonezya 6,055 %0.4 %1.2 %1.5 %4.9 %14.8

Rusya 2,132 -%1.3 %0.4 -%1.6 %16.0 -%4.5

Brezilya 72,914 -%1.2 -%0.5 %2.9 %17.8 %21.1

Meksika 48,277 %1.2 %1.7 %0.8 -%2.1 %5.8

Güney Afrika 57,344 -%0.3 -%1.1 -%3.7 %11.4 %13.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %2.6 -%7.6 -%11.5 -%2.3 -%27.5

EM VIX 15 -%11.1 -%20.9 -%11.9 -%7.1 -%32.8

MOVE 45 -%3.7 -%8.7 -%2.9 -%12.8 -%37.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8121 -%0.9 -%1.0 -%1.5 %8.3 %8.2

Brezilya 3.3175 -%0.1 %2.5 %1.2 %0.1 %2.1

Güney Afrika 13.4538 -%1.6 -%0.4 -%7.0 %5.4 -%2.1

Çin 6.6195 %0.0 %0.1 -%0.3 -%2.6 -%4.7

Hindistan 64.44 %0.1 -%0.1 -%1.5 %0.2 -%5.1

Endonezya 13585 %0.1 %0.3 %0.2 %2.2 %0.8

CDS *

Türkiye 176.7 -4.2 -5.6 -28.4 -24.4 11.3

Brezilya 163.9 -5.1 6.5 -18.1 -54.1 11.6

Güney Afrika 175.7 -3.4 4.6 -39.6 -17.1 a.d.

Endonezya 91.8 0.1 -2.4 -9.0 -19.3 1.7

Rusya 126.7 -0.9 -2.6 -9.9 -22.2 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.2 0.1 2.4 -0.1 1.6 0.8

Brezilya %10.3 0.0 0.2 0.0 -0.5 a.d.

Güney Afrika %9.2 -0.1 0.0 -0.3 0.8 0.3

Hindistan %7.2 0.0 0.1 0.2 0.7 0.7

Endonezya %6.5 0.0 0.0 -0.2 -0.4 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.13 1.11 0.48 0.40 -0.27

Brezilya %4.5 -0.09 0.00 -0.27 -0.24 -0.99

Güney Afrika %4.6 0.00 0.00 -0.27 0.20 -0.23

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62.44 -%1.4 %2.0 -%1.1 %28.2 %9.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 56.6 -%0.9 %1.1 -%0.3 %21.8 %5.4

Altın - USD / oz 1245.4 %0.6 -%1.4 -%2.6 -%1.6 %8.1

Gümüş - USD / t oz. 15.784 %1.3 -%0.5 -%7.4 -%5.9 -%1.3

Commodity Bureau Index 429 %0.1 %0.2 -%0.6 -%3.0 %1.4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

  

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 

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

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

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

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

(0 324) 238 11 89

(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
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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. 

 

 

 


