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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi dün gerçekleştirdiği konuşmasında, ek parasal teşvike duyulan ihtiyaca 

vurgu yaptı. Faiz indirimleri ve daha fazla parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunun altını çizen Draghi, 

enflasyonun hedefine ulaşmaması halinde ECB'nin, faiz indirimi veya daha fazla varlık alımı yapabileceğine işaret eden 

Draghi, "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçasıdır." dedi. 

▪ Draghi’nin açıklamalarının ardından euro sert bir şekilde değer kaybederken EURUSD paritesi 1,1250 seviyesi altını test etti. 

Eurodaki düşüş ile birlikte 97,40 seviyesi altından yükselişe geçen dolar endeksi ise 97,70 seviyesi üzerine çıktı.  

▪ Ancak, dolar endeksindeki yükselişe rağmen, Draghi’nin açıklamasının ardından gelişen ülke para birimlerinin Türk lirası ve 

Güney Afrika randı öncülüğünde değer kazandığını gördük. Bununla birlikte sabah saatlerinde 5,87 seviyesi üzerinden 

yönünü aşağı çeviren USDTRY paritesi gün içerisinde 5,82’li seviyelere kadar geriledi ve ardından öğle saatlerinde 5,82 – 

5,85 seviyeleri arasında dalgalandı. Dolardaki yükselişe rağmen TL’de görülen bu değerlenmenin temelinde, Draghi 

açıklamaları sonrasında küresel likidite ortamının gevşeyeceğine ilişkin oluşan beklentiler yer alıyor.  

▪ Bu sabah saatlerinde S-400 konusuna ilişkin gelen haber akışı, TL varlıklarını olumsuz etkileyerek USDTRY paritesinin 5,91 

seviyesi üzerine ani bir yükseliş hareketi (spike) gerçekleştirmesine neden oldu. Daha sonra yeniden 5,90 seviyesi altına 

inen USDTRY, bu sabah saatlerinde 5,88’li seviyelerde seyrediyor.  

▪ ABD Başkanı Trump, Haziran ayının sonunda Japonya’daki G20 Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşeceklerini belirtti.  

▪ ABD'de endeksler Fed toplantısı öncesi ticaret müzakerelerine yönelik ılımlı sinyaller ve AMB Başkanı Draghi'nin daha fazla 

parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunun altını çizmesiyle yükseldi. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 

1,35 artışla 26.465,54 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,97 kazançla 2.917,75 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 değer 

kazancıyla 2.917,75 puan seviyelerinde seyretti. 

▪ Asya hisse senetleri küresel anlamda ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik artan olumlu havanın etkisi ve Avrupa Merkez 

Bankası’ndan daha fazla teşvik sinyali verilmesiyle yükseldi. Hong Kong, Japonya ve Güney Kore’de hisse senetleri 

yükselirken, Hang Seng Endeksi yüzde 2,6’ya varan yükselişler kaydetti. 

▪ Bu akşam Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak olan FOMC Haziran ayı toplantı kararı ve ardından 21:30’da Fed Başkanı 

Powell’ın gerçekleştireceği basın toplantısı haftanın en önemli gündem maddesini işaret ediyor. Fed’in Haziran toplantı 

kararından herhangi bir faiz değişikliği beklenmese de, yatırımcılar bu akşam yapılacak olan açıklamalarda önümüzdeki 

döneme ilişkin, özellikle yılın ikinci yarısı ile ilgili, gelebilecek faiz indirim sinyallerini yakından takip ediyor olacak.  

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 

 
İngiltere Mayıs Ayı Aylık TÜFE 11:30 %0,3 %0,6 

 
İngiltere Mayıs Ayı Yıllık TÜFE 11:30 %2 %2,1 

 
İngiltere Mayıs Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 11:30 %1,6 %1,8 

 
FOMC Toplantı Kararı 21:00   

 
Fed Başkanı Powell’ın Basın Toplantısı 21:30   
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Makroekonomik Gelişmeler 
Draghi’nin açıklamaları sonrası gelişen ülke para birimleri değer kazandı 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi dün gerçekleştirdiği konuşmasında, ek parasal teşvike duyulan 

ihtiyaca vurgu yaptı. ECB’nin Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen Merkez Bankacılığı Forumu'nda yaptığı konuşmada, 

ECB'nin, gelecekte fiyat istikrarındaki zorluklara cevap vermek için önümüzdeki haftalarda seçenekleri değerlendirmeye alacağını 

belirten Draghi, bankadan teşvik yönünde bir hareketin beklenenden daha önce gelebileceğini kaydetti. Varlık alımlarının 

potansiyelinin yetersiz kaldığına dair piyasa endişelerini reddeden Draghi, daha fazla varlık alımı için yer olduğunu aktardı. 

Küresel korumacılık politikalarının ihracat ve özellikle imalat sektöür üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Draghi, risk 

görünümünün aşağı yönlü olmayı sürdürdüğünü ve görünümün iyileşmemesi durumunda daha fazla teşvikin gerekeceğini 

söyledi. Faiz indirimleri ve daha fazla parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunun altını çizen Draghi, enflasyonun 

hedefine ulaşmaması halinde ECB'nin, faiz indirimi veya daha fazla varlık alımı yapabileceğine işaret eden Draghi, "Daha fazla 

faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçasıdır." dedi.  

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin dün yaptığı güvercin açıklamalar dolar endeksini yukarı yönlü 

desteklerken, küresel likidite koşullarının bir miktar gevşeyebileceğine ilişkin beklentileri artırarak gelişen ülke para 

birimlerinin değer kazanmasını sağladı. 

• Draghi’nin açıklamalarının ardından euro sert bir şekilde değer kaybederken EURUSD paritesi 1,1250 seviyesi altını test 

etti. Eurodaki düşüş ile birlikte 97,40 seviyesi altından yükselişe geçen dolar endeksi ise 97,70 seviyesi üzerine çıktı.  

• Ancak, dolar endeksindeki yükselişe rağmen, Draghi’nin açıklamasının ardından gelişen ülke para birimlerinin Türk 

lirası ve Güney Afrika randı öncülüğünde değer kazandığını gördük. Bununla birlikte sabah saatlerinde 5,87 seviyesi 

üzerinden yönünü aşağı çeviren USDTRY paritesi gün içerisinde 5,82’li seviyelere kadar geriledi ve ardından öğle 

saatlerinde 5,82 – 5,85 seviyeleri arasında dalgalandı. Dolardaki yükselişe rağmen TL’de görülen bu değerlenmenin 

temelinde, Draghi açıklamaları sonrasında küresel likidite ortamının gevşeyeceğine ilişkin oluşan beklentiler yer alıyor. 

• Bu sabah erken saatlerde ise S-400 konusuna ilişkin gelen haber akışı, TL varlıklarını olumsuz etkileyerek USDTRY 

paritesinin 5,91 seviyesi üzerine ani bir yükseliş hareketi (spike) gerçekleştirmesine neden oldu. Daha sonra yeniden 5,90 

seviyesi altına inen USDTRY, bu sabah saatlerinde 5,88’li seviyelerde seyrediyor.  

• USDTRY’deki kısa vadeli görünüm açısından bu akşam saat 21:00’de açıklanacak olan FOMC toplantı kararı ve 

ardından 21:30’da gerçekleşecek olan Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları önemli olacak. 

FOMC Haziran ayı toplantı kararı bu akşam Türkiye saatiyle saat 21:00’da açıklanacak 

Bu akşam Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak olan FOMC Haziran ayı toplantı kararı ve ardından 21:30’da Fed 

Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği basın toplantısı haftanın en önemli gündem maddesini işaret ediyor. Fed’in Haziran 

toplantı kararından herhangi bir faiz değişikliği beklenmese de, yatırımcılar bu akşam yapılacak olan açıklamalarda önümüzdeki 

döneme ilişkin, özellikle yılın ikinci yarısı ile ilgili, gelebilecek faiz indirim sinyallerini yakından takip ediyor olacak. Opsiyon 

fiyatlamalarından türetilen olasılıklara bakıldığında Temmuz ayı toplantısında faiz indirme olasılığı %82 olarak fiyatlanıyor. Söz 

konusu beklentilerin dolar endeksi çerçevesinde önemli ölçüde fiyatladığını görüyoruz.  

ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin yarattığı büyüme endişeleri piyasalardaki faiz indirim beklentilerini beslerken, 

ABD cephesinden dönem dönem gelen zayıf verilerin de bu beklentiler üzerinde etkili olduğu görülüyor. ABD tarafında 

ekonomik verilerin karışık bir resim çizdiği takip ediliyor. Geçen haftalarda gelen perakende satışlar gibi önemli verilerin güçlü 

bir resim çizdiği görülürken, bazı güven endekslerinde ve enflasyon verilerinde (TÜFE, ortalama saatlik kazançlar) zayıf 

sinyallerin alınması endişeleri artırıcı bir unsur olarak önümüze çıkıyor.  Bunlara ek olarak ABD’nin neredeyse en uzun 

ekonomik büyüme dönemlerinden biri içinde olması hızlı bir şekilde resesyona girme beklentilerini artırıyor.  
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Diğer taraftan Fed Başkanı Powell, geçtiğimiz haftalar içerisinde para politikası duruşu çerçevesinde yine önemli bir 

dönüş sinyali vermişti. Powell, ABD-Çin ticaret gerginliğinin devamı durumunda ekonomik büyümenin sürekliliğini sağlamak 

üzere hareket etmeye hazır olduklarını belirtirken, ilk defa faiz indirimi beklentilerine yol açacak bir söylemde bulunmuştu. 

Oysa ki çok yakın zamana kadar FOMC, faiz artırımları çerçevesindeki “sabırlı” duruş söylemini korumaktaydı. Bu noktada ise 

FOMC karar notunda “sabırlı” söyleminin korunup korunmayacağı önemli bir nokta olacak. Zira söylemin korunması çok yakın 

bir vadede (örneğin Temmuz ayında) faiz indirimi beklentilerini ortadan kaldırabilir. Buna ek olarak “dot-plot” grafiği de 

dikkatleri önemli oranda üzerine çekecek. Mart ayındaki dot plot’a baktığımızda FOMC üyelerinin yıl içerisinde faizde herhangi 

bir değişiklik beklemediği takip edilmişti. 2020 yılı için ise bir faiz artırımı beklentileri ön plana çıkmıştı.  Ancak sadece Çin’le 

değil, Meksika’yla artan ticaret anlaşmazlıkları, halen önemli bir gelişim göstermeyen ortalama saatlik ücretler, zayıf enflasyon 

verileri FOMC’yi söylem değişikliğine götürebilir. Piyasa fiyatlamalarında faiz indirimi tarafında ciddi oranda yüksek olasılıklara 

ulaşılırken, ekonomistler tarafında da daha güvercin bir para politika duruşu yolunda revizyonlar görüyoruz. Bazı kurumların 

Temmuz itibariyle faiz indirimi beklentisini öne çıkardıkları görülüyor. 

Buna ek olarak ABD Başkanı Trump’ın bir dönemdir Fed üzerinde faiz indirimi yolunda artan baskısı da piyasa 

fiyatlamaları tarafında oldukça etkili oluyor. Özellikle 2018 Aralık ayından bu yana FOMC tarafından görmeye alışık 

olmadığımız şekilde hızlı iletişim ve söylem değişiklikleri de ABD Başkanı’nın ne kadar etkili olduğu yolundaki sorular artırıyor. 

En son olarak ECB Başkanı Draghi’nin de aşağı yönlü risklerin artmaya başladığı noktada görünümde bir iyileşme olmazsa daha 

fazla faiz indiriminin ECB’nin araç setinin bir parçası olduğunu belirtmesi, küresel para politikası normalleşme resminden 

giderek uzaklaşıldığı resmini çiziyor. Draghi’nin söylemlerinin hemen Trump’ın tweetlerinde yerini bulması ve USD’nin pahalı 

olmasına ilişkin söylemleri de yakından takip ediliyor.   

Bu gelişmeler ışığında piyasadaki genel beklentinin nasıl şekillendiğine baktığımızda; Bloomberg’ün 7-12 Haziran 

arasında 43 ekonomistin katılımıyla yaptığı anket sonuçları aydınlatıcı olabilir. Buna göre ekonomistler bir faiz indirimi 

olasılığını belirtse de bunun yakın zamanda olması yerine medyan beklentinin Aralık ayında 25 baz puan indirimi öne çıkardığı 

görülüyor.  16 katılımcı bütün yıl boyunca FOMC tarafından herhangi bir faiz değişikliği beklemezken, sadece iki katılımcı bir 

adet faiz artırımı bekliyor. Buna ek olarak katılımcılarının önemli bir bölümünün karar notundaki “sabırlı” söylemeni 

düşürmesini beklediği ön plana çıkıyor. “Sabırlı” söylemi, yerine ise “yakından takip edileceğine” ilişkin bir söylem değişikliğinin 

olabileceği belirtiliyor. Yine katılımcıların yarısına yakın bir kısmı karar notunda ticaret savaşlarına atıfta bulunulacağı da 

belirtiliyor.  

USDTRY paritesindeki görünüme baktığımızda: Cuma günü ABD’den gelen güçlü Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi 

verileri sonrasında haftaya 5,90 seviyesi üzerinden başlayan USDTRY paritesi, 5,82 – 5,92 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir 

izliyor.  

• Bu noktada, Fed Başkanı Powell’ın bu akşam yapacağı açıklamasında, bu yıl içerisinde bir faiz indirimine gitme planları 

olmadığına yönelik bir sinyal vermesi durumunda dolar endeksi üzerinde güçlü bir yükseliş hareketinin başladığını ve 

endeksin 98,50 seviyesini hedef aldığını görebiliriz. Böyle bir durumda USDTRY paritesinde 5,95 seviyesine doğru bir 

yükseliş hareketi oluşması beklenebilir. 

• Diğer taraftan Powell’ın söylemlerinin daha gevşek bir para politikası duruşunu işaret etmesi durumunda dolar endeksi 

üzerinde sınırlı bir negatif hareketlilik yaratabilir. Bu senaryo altında dolar endeksinin 97 seviyesine doğru hafif bir geri 

çekilme gerçekleştirmesi, USDTRY paritesinin ise 5,80 seviyesine doğru gerilediği görülebilir. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin dün gerçekleştirdiği konuşmasında, ek parasal teşvike duyulan ihtiyaca 

vurgu yaparak faiz indirimleri ve daha fazla parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunun altını çizmesi gelişen 

ülke para birimlerinin değer kazanmasını sağladı. Draghi’nin açıklamalarının ardından euroda görülen düşüşe bağlı olarak dolar 

endeksi önemli değer kazanımları elde etse de, küresel finansal koşulların gevşeyeceğine ilişkin iyimserlik ile birlikte gelişmekte 

olan ülke para birimleri TL ve Güney Afrika randı öncülüğünde değer kazandı. Bununla birlikte dün sabah saatlerinde 5,87 

seviyesi üzerinden yönünü aşağı çeviren USDTRY paritesi gün içerisinde 5,82’li seviyelere kadar geriledi ve ardından öğle 

saatlerinde 5,82 – 5,85 seviyeleri arasında dalgalandı. Dolardaki yükselişe rağmen TL’de görülen bu değerlenmenin temelinde, 

Draghi açıklamaları sonrasında küresel likidite ortamının gevşeyeceğine ilişkin oluşan beklentiler yer alıyor. 

Bu sabah erken saatlerde ise S-400 konusuna ilişkin gelen haber akışı, TL varlıklarını olumsuz etkileyerek USDTRY paritesinin 

5,91 seviyesi üzerine ani bir yükseliş hareketi (spike) gerçekleştirmesine neden oldu. Daha sonra yeniden 5,90 seviyesi altına 

inen USDTRY, bu sabah saatlerinde 5,88’li seviyelerde seyrediyor. Trend ve momentum göstergelerinin yükseliş eğiliminin 

devamını işaret ettiği USDTRY paritesinde, kısa vadede yeniden 5,90 seviyesi üzerinin hedef olabileceği görüşündeyiz. Kurdaki 

kısa vadeli görünüm açısından bugün akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC Haziran ayı toplantı kararı ve ardından Fed 

Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği konuşma önemli olacak. Konuya ilişkin detaylı senaryo analizimizi “Makroekonomik 

Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz.  
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EUR/USD 

Dün sabahki EURUSD analizimizde, 1,1240 seviyesinin güçlü bir direnç seviyesi olduğunu belirtmiş, EURUSD paritesinin 1,1240 

direncini kısa vadede yukarı yönlü kırmasını beklememekle birlikte paritenin 1,12 seviyesi altını hedef alabileceğini ifade 

etmiştik. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin dün gerçekleştirdiği konuşmasında, ek parasal teşvike duyulan 

ihtiyaca vurgu yaparak faiz indirimleri ve daha fazla parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunun altını çizmesi 

euro üzerinde satış baskısı yaratırken, EURUSD paritesi ise 1,12 seviyesi altına inerek 1,1181 seviyesine kadar geriledi. 

Parite bu sabah saatlerinde 1,1190 seviyesi civarında hareket ediyor. Teknik görünüme baktığımızda, 20 günlük hareketli 

ortalamaya ve 4 saatlik grafikte Parabolic SAR sınırına denk gelen 1,1225 – 1,1235 bandının önemli bir direnç teşkil ettiğini 

görmekteyiz. Dolayısı ile paritenin kısa vadede 1,1225 – 1,1235 bandının altındaki seyrini sürdürmesini beklemekteyiz. Ancak, 

teknik görünümünden ziyade, paritedeki kısa vadeli görünüm açısından bugün akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC 

Haziran ayı toplantı kararı ve ardından Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği konuşma belirleyici olacak. 
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XAU/USD  

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi dün gerçekleştirdiği konuşmasında, ek parasal teşvike duyulan ihtiyaca 

vurgu yaptı. ECB’nin Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen Merkez Bankacılığı Forumu'nda yaptığı konuşmada daha fazla 

varlık alımı için yer olduğunu aktaran Draghi, risk görünümünün aşağı yönlü olmayı sürdürdüğünü ve görünümün iyileşmemesi 

durumunda daha fazla teşvikin gerekeceğini söyledi. Draghi’nin açıklamaları sonrasında euroda oluşan satış baskısı ile birlikte 

yükselişe geçen dolar endeksi ons altının 1350 seviyesi üzerinden 1333’lüs eviyelere gerilemesine neden olsa da, altındaki satış 

baskısı kalıcı olamadı. Dolar endeksinde devam eden tırmanış hareketine rağmen ons altın, Draghi’nin açıklamalarının küresel 

büyümeye ilişkin endişeleri doğrular nitelikte olması ile birlikte kısa süre içerisinde kayıplarını telafi ederek güvenli liman 

alımlarının etkisi ile birlikte yeniden 1340 seviyesi üzerine yerleşti.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1345 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Orta vadeli teknik göstergeler ve grafik üzerinde oluşan 

teknik formasyonlar, ons altının önümüzdeki dönemde yeniden 1350 seviyesi üzerini hedef alabileceğini işaret ediyor. Altın 

fiyatlarının 1350 seviyesi üzerinde kalıcı olması durumunda ise önümüzdeki dönemde 1365 seviyesini hedef alabileceğini 

düşünmekteyiz. Ons altındaki kısa vadeli görünüm açısından bugün akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC Haziran ayı 

toplantı kararı ve ardından Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği konuşma belirleyici olacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.918 %1,0 %1,1 %2,0 %16,4 %16,4

DAX 12.332 %2,0 %1,4 %0,8 %14,5 %16,8

FTSE 7.443 %1,2 %0,6 %1,3 %10,0 %10,6

Nikkei 20.973 %1,7 %1,0 %0,4 %1,6 %6,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 94.219 %2,1 %1,5 %8,6 %1,8 %3,2

Çin 2.890 %1,5 %0,8 %1,8 %15,1 %17,6

Hindistan 39.046 %0,7 -%1,1 %3,7 %7,8 %9,1

Endonezya 6.257 %0,9 %0,6 %8,4 %2,3 %2,0

Rusya 2.762 %1,0 %0,7 %7,1 %17,1 %16,6

Brezilya 99.404 %1,8 %0,4 %10,5 %16,0 %13,1

Meksika 43.161 %0,5 -%1,3 -%0,7 %4,3 %3,7

Güney Afrika 58.629 %0,7 %0,3 %4,4 %13,7 %11,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 -%1,3 -%5,3 -%5,1 -%40,8 %37,2

EM VIX 19 -%0,1 -%1,2 -%11,8 -%26,6 %17,4

MOVE 77 -%0,2 %18,2 %34,7 %29,2 %64,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8278 -%0,8 %0,5 -%3,8 %9,0 %53,4

Brezilya 3,8606 -%0,7 %0,1 -%5,8 -%1,2 %16,7

Güney Afrika 14,5233 -%2,0 -%1,0 %0,6 %1,2 %17,3

Çin 6,9032 -%0,3 -%0,1 -%0,2 %0,1 %6,1

Hindistan 69,6888 -%0,3 %0,3 -%0,8 -%1,0 %9,1

Endonezya 14326 -%0,1 %0,6 -%0,9 -%1,2 %5,6

CDS *

Türkiye 468,7 -16,1 14,1 -19,2 -67,2 158,1

Brezilya 160,5 -4,7 -3,2 -16,4 -45,3 118,5

Güney Afrika 187,1 -14,0 3,7 2,7 -42,9 64,1

Endonezya 102,3 -0,5 1,6 -4,0 -48,4 41,3

Rusya 117,7 -4,8 -0,9 -5,7 -19,4 24,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17,6 -0,8 -0,5 -1,5 0,0 6,0

Brezilya %7,9 0,0 0,0 -1,2 -1,8 -2,3

Hindistan %6,8 -0,1 -0,2 -0,6 -0,5 -0,5

Endonezya %7,7 0,0 -0,1 -0,4 -0,5 1,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,8 -0,13 -0,01 -0,24 0,39 a.d.

Brezilya %4,8 -0,04 -0,01 -0,29 -0,31 0,29

Güney Afrika %4,4 -0,15 -0,16 -0,43 -0,75 -0,12

Endonezya %3,5 -0,04 -0,02 -0,39 -1,04 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62,14 %2,0 -%0,2 -%13,9 %10,5 -%7,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 53,9 %3,8 %1,2 -%14,1 %16,6 -%10,8

Altın - USD / oz 1346,6 %0,6 %1,5 %5,6 %7,8 %2,8

Gümüş - USD / t oz. 14,993 %1,1 %1,7 %4,5 %2,8 -%12,6

Commodity Bureau Index 412,14 -%0,1 -%0,1 -%0,1 -%0,3 -%4,7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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 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

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

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 (0 252) 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 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(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 itibarıyla 

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. 

 

 

 

 

 


