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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
 ABD’de sağlık yasası oylaması bugüne ertelendi.  

 New York Borsası, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki sağlık tasarısı oylamasının ertelenmesinin ardından, sağlık sektörü 

hisselerinin öncülüğünde günü düşüşle tamamladı. 

 Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizliğin sürmesi ve yatırımcıların dikkatlerini Fed 

yetkililerinin 2017 yılındaki faiz artırımlarına ilişkin yorumlarına çevirmeleri ile birlikte yükselişini üst üste ikinci haftaya 

taşımaya hazırlanıyor. 

 Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, 2017 yılında üç faiz artırımının "makul" bir referans olduğunu söyledi. 

 Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, enflasyonun halen hedefin altında olduğunu ve işgücü piyasasında atıl kapasite 

bulunduğunu söyledi. 

 San Francisco Fed Başkanı Williams, 2017 yılı içerisinde 3 veya daha fazla faiz artışı beklediğini belirtti. 

 ABD'de yeni konut satışları Şubat'ta 7 ayın zirvesine çıktı. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre satışlar %6,1 artarak 592 bin 

adet oldu. Beklenti %1,6 artıştı. 

 ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 7 haftanın zirvesine çıktı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre 18 Mart'ta 

sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 15 bin artışla 258 bin oldu. Beklenti 240 bindi. 

 ABD'nin 10. bölgesinde imalat sanayi, geçtiğimiz ay 14 olarak gerçekleşen seviyesinden yükselerek Mart'ta 20'ye ulaştı. 

Kansas Fed Başkanı Chad Wilkerson, "Bileşik endeksimiz bu ay da yükseldi ve son 15 yıl içerisinde sadece bir kez 20'den 

daha yüksek bir değer aldı" dedi. 

 Japonya'da imalat sektörü faaliyetlerine ilişkin ön endeks yeni siparişler ve üretimin yavaşlamasıyla Mart ayında, bir önceki 

aya göre daha hafif yükseldi. IHS Markit/Nikkei Japonya imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart ayında 

geçici rakamlarla 52,6 olarak açıklandı. 

 Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun hala % 2 hedefinden uzak olduğu şu dönemde 

bankanın devasa parasal teşviklerinin geri çekilmesi için neden bulunmadığını ifade etti. 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

  
Almanya Mart Ayı İmalat PMI Endeksi 11:30 56,5 56,8 

 
Almanya Mart Ayı Hizmet PMI Endeksi 11:30 54,6 54,4 

 
Avrupa Mart Ayı İmalat PMI Endeksi 12:00 55,3 55,4 

 
Avrupa Mart Ayı Hizmet PMI Endeksi 12:00 55,3 55,5 

 
FOMC Üyesi Evans’ın (FOMC’de oy sahibi) Konuşması 15:30   

 
ABD Şubat Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri 15:30 %0,5 %0 

 
ABD Mart Ayı İmalat PMI Endeksi 16:45 54,8 54,2 

 
ABD Mart Ayı Hizmet PMI Endeksi 16:45 54,2 -53,8 

 
FOMC Üyesi Dudley’in (FOMC’de oy sahibi) Konuşması 17:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 

Hisse ve tahvile sınırlı bir talep geldi 

10 – 17 Mart tarihleri arasında hisse senedi piyasasında 44 milyon dolarlık sınırlı bir net yabancı girişi yaşandı. Böylece, 

yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen toplam net yabancı girişi 1,1 milyar dolara yükseldi.  Yabancı yatırımcılar söz 

konusu hafta içerisinde tahvil cephesinde de alım tarafındaydılar. 10 – 17 Mart haftasında tahvil cephesinde (repo işlemleri 

hariç) görülen 10 milyon dolarlık sınırlı giriş ile birlikte, yılbaşından bu yana bono piyasasındaki toplam çıkış 115 milyon dolara 

geriledi. Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı ise %18,2 seviyesinde sabit kaldı. Aynı hafta içerisinde Eurobond 

piyasasında 385 milyon dolarlık net giriş yaşandı. 10 – 17 Mart tarihleri arasında, Fed’in faiz artırımı kararını rağmen daha 

güvercin bir resmi işaret etmesi, yurtiçinde ise PPK toplantısında sıkı duruşun korunma kararı piyasalarda olumlu bir reaksiyon 

yarattı. Söz konusu hafta içerisinde BIST 100 endeksi %0,98 değer kazanırken, TL, dolar karşısında %2,4 yükseliş kaydetti. MSCI 

Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları Endeksi hafta içerisinde %4,2 yükselirken, MSCI Türkiye Endeksi‘ndeki primlenme %4,4 oldu.  

Rapor için tıklayınız.  

FOMC üyelerinden karışık sinyaller gelmeye devam ediyor 

Fed’in Mart toplantısında faiz artırımına karşı çıkan tek FOMC üyesi olan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, dün 

gerçekleştirdiği konuşmasında, enflasyon hedefinin gerisinde olduklarını belirterek işgücü piyasasında halen daha atıl kapasite 

bulunduğunu ifade etti. Enflasyonun yukarı yönlü hızlı bir şekilde ivmelenmesi durumunda buna engel olacak çok güçlü 

araçlarının bulunduğunu belirten Kashkari, faiz artırımlarının devam etmesine yönelik olan karşı tutumunu koruduğunu 

gösterdi. Kashkari, piyasanın bilançonun normalleşme planına gösterdiği reaksiyonu görmek için faiz artırımlarına ara verilmesi 

gerektiği görüşünü de tekrarladı. San Francisco Fed Başkanı John Williams ise, dün gerçekleştirdiği konuşmasında, 2017 yılı 

içerisinde 3 veya daha fazla faiz artışı beklediğini belirtti ve faiz artışlarının ekonomik verilere bağlı olduğunu söyledi. Dallas Fed 

Başkanı Robert Kaplan ise, 2017 yılında üç faiz artırımının "makul" bir referans olduğunu söyleyerek Williams’a destek verdi. Faiz 

artırımlarının hızının değişebileceğini ifade eden Kaplan, bilançoya yönelik planların kamuoyuna duyulacağı bir döneme yaklaşıldığını 

ifade etti. Fed’in bilançoda küçülmeye gitmesine henüz daha vakit var. Ancak Fed başkanlarının konuşmalarından, bilançoya yönelik 

planların bu yıl içerisinde açıkanacabileceği anlamı çıkıyor. Fed tarafından bilaçno küçülmeye yönelik planlardan kısa da olsa 

bahsedilmesi, piyasalarda sert bir fiyatlamayı ve doar endkisnde sert bir yükselişi beraberinde getirebilir. Eski Fed Başkanı Ben 

Bernanke’nin Mayı 2014’te varlık alımlarının azaltılabilecğeine yönelik yaptığı konuşmayı ve piyasaya olan etkisini bu noktada 

hatırlatmak isteriz.  

Obamacare’in iptaline ilişkin oylama bugün gerçekleşecek 

Dün gerçekleşmesi planlanan yeni sağlık reformu oylaması, Cumhuriyetçilerin paketin yeteri kadar oy alamayacağına yönelik 

endişeleri ile birlikte ertelendi. 27 Cumhuriyetçinin sağlık reformu paketine karşı oy kullanacaklarını açıklaması sonrasında 

Cumhuriyetçiler, zamana ihtiyaçları olduğunu ifade ederek oylamayı erteledi. Demokratların hiçbiri bu paketi desteklemeyeceği 

için, Cumhuriyetçilerin parti yönetim kurulunda 21 üyeden daha fazla kişinin oyunu kaybetmemeleri gerekiyor. Dün 27 kişinin 

buna karşı çıkacakları yönünde açıklamalarda bulunması, söz konusu oylamanın ertelenmesine neden oldu. Ancak Başkan 

Donald Trump, Türkiye saatiyle bu sabah erken saatlerde yaptıkları açıklamada, konuşacak ve tartışacak fazla bir şeyin 

olmadığını belirtti ve oylama zamanının çoktan geldiğini ifade etti. Trump, Obamacare’in iptaline ilişkin oylamanın bugün 

gerçekleşeceğini ifade etti. Dolayısı ile bugün içerisinde yapılacak olan oylamanın sonucunu yakından takip ediyor olacağız. 

Söz konusu yeni yasa daha önce Temsilciler Meclisi’nin iki alt komitesi tarafından onaylanmıştı. Yeni sağlık yasasının Temsilciler 

Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçmesi gerekiyor. Trump’ın söylemlerini gerçekleştirmesi ve belirli bir momentuma 

ulaşımını sağlaması açısından sağlık kanunun Kongre’den geçmesine oldukça önem atfediliyor. Bu çerçevede piyasalar için son 

dönemin en büyük katalisti niteliğinde çalışan “kapsamlı vergi paketi” nin daha da gecikebileceği yolunda artan beklentiler risk 

iştahını önemli oranda etkiliyor. Beklenen vergi paketi konusunda ABD Başkanı Trump her konuşmasında beklentileri artırıcı 

söylemler kullanırken, söz konusu paketin Reagan döneminden beri en yüklü vergi indirimlerini içerebileceğini belirtiyor. 

http://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_10-17_Mart.pdf
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TRY 

Dün gerçekleşmesi planlanan yeni sağlık reformu oylaması, Cumhuriyetçilerin paketin yeteri kadar oy alamayacağına yönelik 

endişeleri ile birlikte ertelendi. 27 Cumhuriyetçinin sağlık reformu paketine karşı oy kullanacaklarını açıklaması sonrasında 

Cumhuriyetçiler, zamana ihtiyaçları olduğunu ifade ederek oylamayı erteledi. Demokratların hiçbiri bu paketi desteklemeyeceği 

için, Cumhuriyetçilerin parti yönetim kurulunda 21 üyeden daha fazla kişinin oyunu kaybetmemeleri gerekiyor. Dün 27 kişinin 

buna karşı çıkacakları yönünde açıklamalarda bulunması, söz konusu oylamanın ertelenmesine neden oldu. Dolayısı ile bugün 

Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilecek olan Obamacare’in iptaline ilişkin oylama yakından takip edilecek. Söz konusu yeni 

yasa daha önce Temsilciler Meclisi’nin iki alt komitesi tarafından onaylanmıştı. Yeni sağlık yasasının Temsilciler Meclisi’nin 

ardından Senato’dan da geçmesi gerekiyor.  Sağlık yasasının meclisten geçmesi, ABD Başkanı Trump'ın büyüme yanlısı 

politikalarını uygulayabilmesi için önemli bir unsur teşkil ediyor. Bu sebepten dolayı, Trump’ın söylemlerini gerçekleştirmesi ve 

belirli bir momentuma ulaşımını sağlaması açısından sağlık kanunun Kongre’den geçmesi oldukça önemli. Bugün 

gerçekleşecek olan oylamanın sonuçları yakından takip ediliyor olacak. Ayrıca, bugün ABD’den gelecek olan Şubat Ayı 

Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verisi de önemli olacak. Kurda 3,60 seviyesinin oldukça güçlü bir destek haline gelmiş olduğu 

görülüyor. Öngördüğümüz üzere hafta boyunca 3,60 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran USDTRY paritesi, bu sabah 

saatlerinde 3,63’lü seviyelerden işlem görüyor. USDTRY’nin kısa vadede 3,60 – 3,80 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir 

izlemesini bekliyoruz. Bugünkü kapanışın (haftalık kapanışın) 3,62 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi durumunda önümüzdeki 

hafta içerisinde 3,70 seviyesine doğru yükseliş çabaları görebiliriz. Bugün Temsilciler Meclisinde gerçekleşecek olan oylama 

kurdaki kısa vadeli gidişat açısından oldukça önemli olacaktır. Bu sabah saatleri itibariyle 3,6148 seviyesinden işlem görmekte 

olan USDTRY paritesinde 6,6305 seviyesi direnç, 3,6120 seviyesi ise destek konumunda. 3,6305 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6490, 3,6120 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 3,5900.  
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EUR/USD 

Hafta ortasından bu yana, günlük grafiğindeki yükseliş kanalının üst sınırında hareket etmekte olan EURUSD paritesinin kanal 

sınırından yönünü aşağı çevirebileceğini belirtmiş, yatırımcılarımıza olası satış fırsatlarını değerlendirmelerini önermiştik. 

Öngördüğümüz üzere kanal sınırından geri çekilen parite, 1,0761 seviyesine kadar inerek yatırımcılarımıza gün içi satış fırsatı 

verdi. Dün gerçekleşmesi planlanan yeni sağlık reformu oylaması, Cumhuriyetçilerin paketin yeteri kadar oy alamayacağına 

yönelik endişeleri ile birlikte ertelendi. 27 Cumhuriyetçinin sağlık reformu paketine karşı oy kullanacaklarını açıklaması 

sonrasında Cumhuriyetçiler, zamana ihtiyaçları olduğunu ifade ederek oylamayı erteledi. Demokratların hiçbiri bu paketi 

desteklemeyeceği için, Cumhuriyetçilerin parti yönetim kurulunda 21 üyeden daha fazla kişinin oyunu kaybetmemeleri 

gerekiyor. Dün 27 kişinin buna karşı çıkacakları yönünde açıklamalarda bulunması, söz konusu oylamanın ertelenmesine neden 

oldu. Dolayısı ile bugün Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilecek olan Obamacare’in iptaline ilişkin oylama yakından takip 

edilecek. Söz konusu yeni yasa daha önce Temsilciler Meclisi’nin iki alt komitesi tarafından onaylanmıştı. Yeni sağlık yasasının 

Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçmesi gerekiyor.  Sağlık yasasının meclisten geçmesi, ABD Başkanı Trump'ın 

büyüme yanlısı politikalarını uygulayabilmesi için önemli bir unsur teşkil ediyor. Bu sebepten dolayı, Trump’ın söylemlerini 

gerçekleştirmesi ve belirli bir momentuma ulaşımını sağlaması açısından sağlık kanunun Kongre’den geçmesi oldukça önemli. 

Bugün gerçekleşecek olan oylamanın sonuçları yakından takip ediliyor olacak. Ayrıca, bugün ABD’den gelecek olan Şubat Ayı 

Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verisi de önemli olacak. Bu sabah saatleri itibariyle 1,0765 seviyesi üzerine çıkması çabası 

içerisinde olan EURUSD paritesinde, kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satıma işaret ettiği görülüyor. Bu noktada paritenin, 

sabah saatlerinde yükselişe geçerek kayıplarının bir kısmını telafi etmesi beklenebilir. Paritedeki teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0760 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0720 seviyesi destek, 

1,0765 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,0765 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1,0786, 1,0720 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0680.  
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XAU/USD 

Altın fiyatlarının 200 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1255 seviyesine doğru yükselişini sürdürebileceğini, ancak bu 

seviyenin aşılamaması durumunda yönün aşağı dönebileceğini belirtmiştik. Gelişmekte olan ülke piyasaları üzerindeki risk 

iştahının düzeliyor olması, altın ve yende görülen güvenli liman alımlarını azaltmış durumda. Bununla birlikte 1250 seviyesi 

üzerinde fazla tutunamayarak geri çekilen altın fiyatları, bu sabah saatleri itibariyle 1242’li seviyelerde hareket ediyor.  Dün 

gerçekleşmesi planlanan yeni sağlık reformu oylaması, Cumhuriyetçilerin paketin yeteri kadar oy alamayacağına yönelik 

endişeleri ile birlikte ertelendi. 27 Cumhuriyetçinin sağlık reformu paketine karşı oy kullanacaklarını açıklaması sonrasında 

Cumhuriyetçiler, zamana ihtiyaçları olduğunu ifade ederek oylamayı erteledi. Demokratların hiçbiri bu paketi desteklemeyeceği 

için, Cumhuriyetçilerin parti yönetim kurulunda 21 üyeden daha fazla kişinin oyunu kaybetmemeleri gerekiyor. Dün 27 kişinin 

buna karşı çıkacakları yönünde açıklamalarda bulunması, söz konusu oylamanın ertelenmesine neden oldu. Dolayısı ile bugün 

Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilecek olan Obamacare’in iptaline ilişkin oylama yakından takip edilecek. Söz konusu yeni 

yasa daha önce Temsilciler Meclisi’nin iki alt komitesi tarafından onaylanmıştı. Yeni sağlık yasasının Temsilciler Meclisi’nin 

ardından Senato’dan da geçmesi gerekiyor.  Sağlık yasasının meclisten geçmesi, ABD Başkanı Trump'ın büyüme yanlısı 

politikalarını uygulayabilmesi için önemli bir unsur teşkil ediyor. Bu sebepten dolayı, Trump’ın söylemlerini gerçekleştirmesi ve 

belirli bir momentuma ulaşımını sağlaması açısından sağlık kanunun Kongre’den geçmesi oldukça önemli. Altındaki kısa vadeli 

gidişat açısından bugün gerçekleşecek olan oylamanın sonuçları yakından takip ediliyor olacak. Ayrıca, bugün ABD’den gelecek 

olan Şubat Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verisi de önemli olacak. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1242,35 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1239 seviyesi destek, 1245 

seviyesi ise direnç konumunda. 1245 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1250, 1239 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1235,50.  
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USD/JPY 

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Asya seansında yaptığı açıklamasında, enflasyonun halen daha %2 

hedefinden uzak olduğu şu dönemde bankanın devasa parasal teşviklerinin geri çekilmesi için neden bulunmadığını ifade etti. 

Kuroda, "Ekonomi ve fiyat gelişmelerinde bazı iyileşmeler gözlemlerken, fiyat hedefimize ulaşmak için hala uzun bir yolumuz 

var" dedi. Kuroda, BOJ'un sadece yurtdışında faizler arttığı için tahvil getiri hedefinde artışa gitmeyeceğini sözlerine ekledi. 

Genişlemeci bir tonda konuşan Kuroda, gelişmekte olan ülke piyasaları üzerindeki risk iştahının düzeliyor olması ile birlikte 

dolar karşısında değer kaybetmeye başlayan yenin satıcılı seyrini sürdürmesine neden olurken, USDJPY paritesinin de 11 

seviyesi üzerinde tutunmasını sağladı.  ABD cephesinde ise: Dün gerçekleşmesi planlanan yeni sağlık reformu oylaması, 

Cumhuriyetçilerin paketin yeteri kadar oy alamayacağına yönelik endişeleri ile birlikte ertelendi. 27 Cumhuriyetçinin sağlık 

reformu paketine karşı oy kullanacaklarını açıklaması sonrasında Cumhuriyetçiler, zamana ihtiyaçları olduğunu ifade ederek 

oylamayı erteledi. Demokratların hiçbiri bu paketi desteklemeyeceği için, Cumhuriyetçilerin parti yönetim kurulunda 21 üyeden 

daha fazla kişinin oyunu kaybetmemeleri gerekiyor. Dün 27 kişinin buna karşı çıkacakları yönünde açıklamalarda bulunması, 

söz konusu oylamanın ertelenmesine neden oldu. Dolayısı ile bugün Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilecek olan 

Obamacare’in iptaline ilişkin oylama yakından takip edilecek. Söz konusu yeni yasa daha önce Temsilciler Meclisi’nin iki alt 

komitesi tarafından onaylanmıştı. Yeni sağlık yasasının Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçmesi gerekiyor.  

Sağlık yasasının meclisten geçmesi, ABD Başkanı Trump'ın büyüme yanlısı politikalarını uygulayabilmesi için önemli bir unsur 

teşkil ediyor. Bu sebepten dolayı, Trump’ın söylemlerini gerçekleştirmesi ve belirli bir momentuma ulaşımını sağlaması 

açısından sağlık kanunun Kongre’den geçmesi oldukça önemli. Paritedeki kısa vadeli gidişat açısından bugün gerçekleşecek 

olan oylamanın sonuçları yakından takip ediliyor olacak. Ayrıca, bugün ABD’den gelecek olan Şubat Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal 

Siparişleri verisi de önemli olacak. Paritede yukarı yönlü bir ivmenin oluşabilmesi için 112 seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu 

seviye yakınlarındaki seyri takip ediyor olacağız. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

111,45 seviyesinden işlem görmekte olan USDJPY paritesinde 111,20 seviyesi destek, 111,70 seviyesi ise direnç konumunda. 

111,20 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda bir sonraki destek seviyemiz 110,50, 111,70 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki direnç seviyemiz 112,65.  
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Piyasalara Genel Bakış 

   

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.346 -%0,1 -%1,5 -%0,9 %8,4 %4,8

DAX 12.040 %1,1 -%0,4 %2,0 %13,3 %4,9

FTSE 7.341 %0,2 -%1,0 %1,3 %6,2 %2,8

Nikkei 19.085 %1,0 -%1,6 %0,0 %15,0 %0,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89.764 -%0,1 -%0,6 %1,7 %12,5 %14,9

Çin 3.249 -%0,1 %0,3 -%0,2 %7,0 %4,6

Hindistan 29.332 %0,6 -%1,1 %1,5 %2,3 %10,2

Endonezya 5.564 %0,1 %0,5 %3,4 %3,4 %5,2

Rusya 2.051 -%0,5 %1,8 -%2,0 %1,9 -%8,1

Brezilya 63.531 %0,0 -%3,4 -%4,7 %8,2 %5,5

Meksika 48.677 %0,4 %2,5 %3,5 %1,9 %6,6

Güney Afrika 52.028 -%0,1 %0,6 %0,8 %0,1 %2,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %2,4 %17,0 %12,0 %6,8 -%6,6

EM VIX 18 %3,0 %22,4 %9,5 -%11,6 -%18,1

MOVE 65 %1,8 %7,9 -%5,0 %9,1 -%9,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3,6344 %0,4 %0,3 %1,8 %22,4 %3,1

Brezilya 3,14 %1,7 %0,7 %2,5 -%3,2 -%3,4

Güney Afrika 12,4568 -%0,9 -%2,4 -%3,2 -%9,2 -%9,3

Çin 6,8863 %0,1 -%0,2 %0,3 %3,3 -%0,8

Hindistan 65,53 %0,1 %0,2 -%1,9 -%1,7 -%3,5

Endonezya 13325 %0,0 -%0,2 -%0,2 %1,9 -%1,1

CDS *

Türkiye 236,2 0,0 8,6 -9,2 23,1 -14,3

Brezilya 241,6 0,9 23,6 -3,9 11,1 100,3

Güney Afrika 191,0 -0,5 -1,7 -19,6 a.d. a.d.

Endonezya 130,5 -1,8 7,4 -1,7 13,5 43,7

Rusya 176,1 -2,8 12,5 -1,9 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10,8 0,0 1,0 0,1 1,3 -0,6

Brezilya %10,3 0,0 0,0 0,1 -1,6 a.d.

Güney Afrika %8,3 0,0 -0,2 -0,4 -0,2 -0,6

Hindistan %6,8 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,3

Endonezya %7,1 0,0 -0,1 -0,4 0,3 -0,8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,4 -0,02 0,96 -0,18 1,15 -0,42

Brezilya %4,9 0,03 -0,01 0,17 0,38 -0,56

Güney Afrika %4,5 -0,02 -0,16 0,09 0,74 -0,35

Endonezya %3,9 0,01 -0,11 0,00 0,67 -0,43

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 50,56 -%0,2 -%2,3 -%10,6 %10,2 -%11,0

Ham Petrol - WTI USD/varil 47,7 -%0,7 -%2,2 -%12,4 %7,2 -%11,2

Altın - USD / oz 1247,2 -%0,2 %1,6 -%0,2 -%6,8 %8,3

Gümüş - USD / t oz. 17,563 %0,1 %1,5 -%3,1 -%11,0 %9,8

Commodity Bureau Index 433,99 -%0,1 %0,0 %0,5 %7,6 %2,6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 


