
Global Piyasalar Bülteni 
30 Ekim 2019 

 

 

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Türkiye, ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye yaptırım yasa tasarısının kabul edilmesini şiddetle kınadı. Dışişleri 

Bakanlığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu tasarısının NATO çatısı altında sürdürülen müttefiklik 

ruhuyla bağdaşmadığına işaret edilirken, 17 Ekim'de Suriye konusunda ABD ile varılan mutabakata da aykırı olduğu 

belirtildi. Yine aynı açıklamada ABD Kongresi, müttefiklik ve ortaklık ilişkilerine yakışır şekilde hareket etmeye ve 

ilişkilere daha fazla zarar verebilecek adımların önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya davet edildi. 

▪ Bugün Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak olan FOMC Eylül ayı toplantı kararı ve ardından 21:30’da Fed Başkanı 

Powell’ın gerçekleştireceği basın toplantısı yakından takip edilecek. Fed’in Ekim ayı toplantısına ilişkin piyasadaki 

genel beklenti, Temmuz ve Eylül aylarındaki 25 bps’lık faiz indirimlerine ek olarak, bu toplantıda da aynı ölçüde bir 

faiz indirimine gidileceği yönünde. Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara baktığımızda, Fed’in Ekim 

toplantısında 25 bps’lik faiz indirimine gitmesi ve faizleri 1,5% – 1,75% aralığına çekmesi ihtimalinin %95 olarak 

fiyatlandığını görüyoruz. Bugünkü toplantıda faiz indirim hamlesinin yanı sıra, Fed başkanı Powell’ın toplantı kararının 

ardından yapacağı basın açıklamasında 2020 yılında uygulanması planlanan para politikasına ilişkin vereceği mesajlar 

piyasalar tarafından yakından izlenecek. Fed toplantısına ilişkin piyasa beklentilerini ve olası senaryo analizlerimizi 

içeren yazımızı “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz.   

▪ Fed toplantısının yanı sıra, bugün ABD’den gelecek olan yoğun veri akışı da yakından takip edilecek. Bugün ABD 

3Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı, ABD 3Ç19 GSYİH Fiyat Endeksi, ABD 3Ç19 Kişisel Tüketim ve ABD 3Ç19 

Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verileri açıklanacak. 

▪ İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldı. 

Parlamentonun Johson’ın erken seçim istemini her seferinde reddetmesinin arından, ana muhalefetteki İşçi Partisi 

lideri Jeremy Corbyn'in hükümetin erken seçim teklifine desteğini açıklamasıyla ülkenin aralık ayında sandığa gitmesi 

kesinleşti. Hükümetin erken seçim yasa tasarısını oylayan Avam Kamarası tasarıyı 20'ye karşı 438 oyla kabul etti.  

Tasarı Lordlar Kamarasının ve Kraliçe 2. Elizabeth'in onayıyla yasalaşacak.  

▪ Avrupa Borsaları ekonomik verilerin ve İngiltere’nin aralık ayında erken genel seçime gidebileceğine ilişkin 

gelişmelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,16 azalarak 398,37 

puandan kapandı.  

▪ ABD’de hisse senetleri Fed’den beklenen faiz indirimi kararı öncesinde günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow 

Jones endeksi %0,07 azalışla 27.071,42 puan, S&P 500 endeksi %0,08 kayıpla 3.036,89 puan ve Nasdaq endeksi 

%0,59 değer kaybıyla 8.276,85 puan seviyelerinde seyretti. 

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 

 
ABD Ekim Ayı ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi 15:15 135K 110K 

 
ABD 3Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı 15:30 %1,6 %2 

 
ABD 3Ç19 GSYİH Fiyat Endeksi 15:30 %1,9 %2,4 

 
ABD 3Ç19 Kişisel Tüketim 15:30 %2,6 %4,6 

 
ABD 3Ç19 Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları 15:30 %2,2 %1,9 

 
Almanya Ekim Ayı Aylık TÜFE 16:00 %0 %0 

 
Almanya Ekim Ayı Yıllık TÜFE 16:00 %1 %1,2 

 
FOMC Toplantı Kararı 21:00   

 
Fed Başkanı Powell’ın Konuşması 21:30   
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Makroekonomik Gelişmeler 

FOMC toplantı kararı bugün 21:00'da açıklanacak 

Bugün Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak olan FOMC Eylül ayı toplantı kararı ve ardından 21:30’da Fed Başkanı 

Powell’ın gerçekleştireceği basın toplantısı yakından takip edilecek. Fed’in Eylül ayı toplantısında piyasa fiyatlamaları 

üzerinde en fazla etkili olan konu, Fed’in ileriye yönelik faiz beklentilerinin (dot plot) piyasa tahminlerinin daha üzerinde bir yeri 

işaret etmesi olmuştu. Diğer yandan, FOMC üyelerinin, Eylül toplantısındaki faiz indirim kararı ve ileriye yönelik para politikası 

konusunda yaşadıkları ayrışma da piyasalar tarafından fiyatlanan unsurların başında yer almıştı.   

• Hatırlayacağımız üzere Fed Eylül ayı toplantısında, piyasa beklentileri dahilinde faizlerde 25 bps’lik indirime daha 

giderek faizleri %1,75 - %2 aralığına çekmişti. Ancak bu karara üç FOMC üyesi itiraz etmişti; St. Louis Fed Başkanı 

James Bullard daha güçlü bir indirimden yana oy kullanırken, Kansas Fed Başkanı Esther George ve Boston Fed Başkanı 

Eric Rosengren ise faizlerde bir değişikliğe gidilmemesine yönelik oy kullanmıştı.  

• Bunun yanı sıra, FOMC Üyelerinin dot plot tahminleri, 2019 yılının geri kalanında ve 2020 yılında herhangi bir faiz 

indirimi öngörülmediğini ortaya koymuştu – ki bu durum piyasa beklentisinden daha şahin bir resmi işaret etti. Ancak 

FOMC üyelerinin bu noktada da fikir ayrılığı yaşadığını görüyoruz. Öyle ki: Beş üye FOMC’nin önceki faiz aralığı olan 

%2 – %2,25’in korunmasını isterken, başka beş üye ise dünkü faiz indirimini savundu ancak yılın geri kalanında başka 

bir faiz indirimi yapılmaması gerektiğine ilişkin öngörüde bulundu. Yedi üye ise 2019 yılı içerisinde en az bir indirim 

daha yapılması gerektiğini ifade etmişti. 

• Fed, Temmuz ayı toplantısındaki tonunu Eylül ayında toplantısında da büyük ölçüde korudu. Bu nedenle Eylül ayındaki 

faiz indiriminin piyasa gözünde “şahin bir indirim” olarak nitelendirildiğini gördük. Piyasa beklentilerinden daha şahin 

bir yeri işaret den dot plot tahminleri ve FOMC üyelerinin kendi aralarında yaşadıkları fikir ayrılığı ile birlikte dolar 

endeksi Eylül ayıp toplantı kararının ardından sert bir yükseliş kaydederek, 98,20 seviyesinden 98,70 seviyesine doğru 

yükselmişti. USDTRY paritesi ise karar öncesinde 5,65’li seviyelere gerilemesinin ardından 5,69 seviyesi üzerine yükseldi.  

Fed’in Ekim ayı toplantısına ilişkin piyasadaki genel beklenti, Temmuz ve Eylül aylarındaki 25 bps’lık faiz indirimlerine 

ek olarak, bu toplantıda da aynı ölçüde bir faiz indirimine gidileceği yönünde. Ekim ayı içerisinde ABD’den gelen verilerin 

zayıf performans sergilemeye devam etmesi ve ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik gelen yoğun veri akışı ile 

birlikte, Ekim ayında bir faiz indirimine gidilebileceğine ilişkin beklentilerin büyük ölçüde artmış olduğunu görüyoruz.  Bununla 

birlikte opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara baktığımızda, Fed’in Ekim toplantısında 25 bps’lik faiz indirimine gitmesi 

ve faizleri 1,5% – 1,75% aralığına çekmesi ihtimalinin %95 olarak fiyatlandığını görüyoruz. Bugünkü toplantıda faiz indirim 

hamlesinin yanı sıra, Fed başkanı Powell’ın toplantı kararının ardından yapacağı basın açıklamasında 2020 yılında uygulanması 

planlanan para politikasına ilişkin vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek. Piyasadaki beklenti, Powell’ın 

bugünkü açıklamasında, faiz indirimlerinin durulacağı ve bu yılki indirim hamleleri sonrasından ekonominin bir süre izleneceği 

şeklinde bir açıklama yapması yönünde.  

Fed’in Ekim ayı toplantısından çıkabilecek olası senaryoları analiz edecek olursak: Piyasa beklentileri dahilinde faizlerin 

25bps aşağı çekilmesi durumunda dolar endeksi üzerinde majör bir hareketlenme oluşmayabileceği belirtiliyor. Hatta bu 

noktada, piyasada beklentilerin büyük ölçüde fiyatlanmış olması ile birlikte, kararın açıklanması sonrasında dolar endeksi 

üzerinde bir yükseliş hareketi oluştuğu gözlemlenebilir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, bu noktada piyasa dinamiklerini 

etkileyecek olan en önemli husus, Powell’dan önümüzdeki döneme ilişkin para politikasına yönelik gelecek olan ipuçları olacak.  

• Powell’ın bugünkü açıklamalarında, piyasadaki genel beklenti çerçevesinde, üçünü faiz indiriminin ardından bir 

duraklama ve bekle-göre dönemine girildiğinin sinyalini vermesi ve mevcut faiz indirimlerinin bir “ara dönem 

uyarlaması” olduğunu yeniden vurgulaması durumunda piyasa fiyatlamaları açısından olumsuz bir resim öne çıkabilir. 

Bu çerçevede özellikle gelişen ülke kurlarının baskı altında kaldığı takip edilebilir. Bu durumda dolar endeksinin 98 

seviyesini hedef alabileceğini, USDTRY paritesinin ise 5,78 – 5,80 bandını hedef alması beklenebilir.  
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• Powell’ın, piyasadaki genel beklentinin aksine, ek faiz indirimlerine açık kapı bırakacak şekilde bir politika mesajı 

vermesi durumunda global risk iştahı açısından olumlu bir resim oluşmasını bekleyebiliriz. Böyle bir durumda dolar 

endeksinde yeniden 97 seviyesine doğru bir geri çekilme hareketi ve USDTRY paritesinde de 5,70 seviyesine doğru bir 

geri çekilme bekleyebiliriz. Ancak artık resesyon endişelerinin daha çok gündeme gelmesi ile beraber söz konusu risk 

iştahının yılbaşından bu yana görülen montanda olmasını beklemiyoruz. 

Fed toplantısının yanı sıra, bugün ABD’den gelecek olan yoğun veri akışı da yakından takip edilecek. Bugün ABD 3Ç19 GSYİH 

Çeyreklik Büyüme Oranı, ABD 3Ç19 GSYİH Fiyat Endeksi, ABD 3Ç19 Kişisel Tüketim ve ABD 3Ç19 Çeyreklik Çekirdek Kişisel 

Tüketim Harcamaları verileri açıklanacak. 

İngiltere 12 Aralık’ta erken seçime gidiyor 

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldı. İngiltere 

Başbakanı Boris Johnson’ın, Brexit müzakerelerini yürütme sürecinde güven oyu alma isteğini pek çok defa parlamentoya 

bildirmiş ve parlamentoyu erken seçime gitme konusunda ikna etmeye çalışmıştı. Parlamentonun Johson’ın erken seçim 

istemini her seferinde reddetmesinin arından, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in hükümetin erken seçim 

teklifine desteğini açıklamasıyla ülkenin aralık ayında sandığa gitmesi kesinleşti. Hükümetin erken seçim yasa tasarısını oylayan 

Avam Kamarası tasarıyı 20'ye karşı 438 oyla kabul etti. Tasarı Lordlar Kamarasının ve Kraliçe 2. Elizabeth'in onayıyla yasalaşacak. 

• Hatırlayacağımız üzere AB, İngiltere'nin talebi üzerine Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine yeşil ışık yakmış, 

Başbakan Boris Johnson da dün akşam AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit'in 

ertelenmesini İngiltere hükümeti adına kabul ettiğini bildirmişti. 

• Geçtiğimiz hafta, Brexit önergesinin Avam Kamarasında reddedilmesinin ardından sterlin ve euronun son dönemdeki 

kazançlarının bir kısmını geri verdiğini görmüştük. Pazartesi günü 1,30 seviyesi üzerine yükselen GBPUSD paritesi, Salı 

günkü haber akışı sonrasında 1,28 seviyesine kadar indi. GBPUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2870 seviyesinden işlem 

görmekte. Burada 1,30 seviyesinin teknik olarak önemli bir direnç teşkil ettiğini görmekteyiz. Dolayısı ile GBPUSD 

paritesinin orta vadede bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanabileceğini ve önümüzdeki dönemde yeniden 1,25 

seviyesine doğru bir geri çekilme gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL   

ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye yaptırım yasa tasarısının kabul edilmesi sonrasında TL’nin dolar karşısında satış baskılarına 

maruz kaldığını görmekteyiz. TL’deki düşüş ile birlikte 5,76 – 5,77 bandına yükselen USDTRY paritesi, bu sabah saatlerinde 5,7650 

seviyesinden işlem görüyor.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,7620 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izliyor. Kısa vadeli teknik gösterge ve 

formasyonlar, kurdaki mevcut yükseliş eğiliminin 20 günlük haraketli ortalamaya denk gelen 5,8093 seviyesine doğru 

sürebileceğinin sinyalini veriyor. Bu seviyenin aşılması ise yükseliş hareketinin hızlanmasına neden olabilir. Kurdaki kısa vadeli 

görünüm açısından bu akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC Ekim ayı toplantı kararı ve ardından Fed Başkanı Powell’ın 

gerçekleştireceği konuşma takip edilecek. Piyasadaki genel beklenti Fed’in, Temmuz ve Eylül aylarındaki 25 bps’lık faiz 

indirimlerine ek olarak, bu toplantıda da aynı ölçüde bir faiz indirimine gideceği yönünde. Opsiyon fiyatlamalarından türetilen 

olasılıklara baktığımızda, Fed’in Ekim toplantısında 25 bps’lik faiz indirimine gitmesi ve faizleri 1,5% – 1,75% aralığına çekmesi 

ihtimalinin %95 olarak fiyatlandığını görüyoruz. Faiz kararının yanı sıra, Fed başkanı Powell’ın basın toplantısında 2020 yılında 

uygulanması planlanan para politikasına ilişkin vereceği mesajlar da piyasalar tarafından yakından izlenecek. FOMC toplantısına 

ilişkin senaryo analizimizi “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz.  

Fed toplantısının yanı sıra, bugün ABD’den gelecek olan yoğun veri akışı da yakından takip edilecek. Bugün ABD 3Ç19 GSYİH 

Çeyreklik Büyüme Oranı, ABD 3Ç19 GSYİH Fiyat Endeksi, ABD 3Ç19 Kişisel Tüketim ve ABD 3Ç19 Çeyreklik Çekirdek Kişisel 

Tüketim Harcamaları verileri açıklanacak. 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü 1,11 seviyesi altına gerileyerek 1,1073 seviyesini test eden EURUSD paritesi, aşağıdaki grafik 

üzerinde de görülebileceği üzere, kısa vadeli yükseliş trendi üzerinde tutunarak yeniden 1,11 seviyesi üzerine dönüş yaptı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1110 seviyesinden işlem görüyor. Orta – uzun vadede EURUSD paritesinde, Euro Bölgesi 

dinamikleri çerçevesinde aşağı yönlü hareketin daha ön planda olacağını düşünüyoruz. EURUSD paritesindeki teknik görünüm 

çerçevesinde: Paritenin 1,12seviyesi üzerinde kalıcı bir yükseliş sergilemesinin sor olduğunu görmekteyiz, zira1,12 seviyesi önemli 

bir teknik direnç konumunda. Dolayısı ile paritede son dönemde etkili olan yükseliş eğiliminin 1,12 seviyesi civarında güç 

kaybedebileceğini düşünüyoruz. EURUSD paritesinin kısa vadede 1,11 seviyesi altına gerilemesini beklemekteyiz. Mevcut 

seviyelerden oluşabilecek olası satış baskılarının yakından takip edilmesini öneriyoruz.  

Bugün Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak olan FOMC Eylül ayı toplantı kararı ve ardından 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın 

gerçekleştireceği basın toplantısı yakından takip edilecek. Fed’in Ekim ayı toplantısına ilişkin piyasadaki genel beklenti, Temmuz 

ve Eylül aylarındaki 25 bps’lık faiz indirimlerine ek olarak, bu toplantıda da aynı ölçüde bir faiz indirimine gidileceği yönünde. 

Bugün, FOMC faiz kararının yanı sıra, Fed başkanı Powell’ın toplantı kararının ardından yapacağı basın açıklamasında 2020 yılında 

uygulanması planlanan para politikasına ilişkin vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek. Fed toplantısının yanı 

sıra, bugün ABD’den gelecek olan yoğun veri akışı da yakından takip edilecek. Bugün ABD 3Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı, 

ABD 3Ç19 GSYİH Fiyat Endeksi, ABD 3Ç19 Kişisel Tüketim ve ABD 3Ç19 Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verileri 

açıklanacak. 
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XAU/USD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırma girişiminde bulunan ons altın, 1517 seviyesini test 

ederek yaklaşık son bir ayın zirvesine yükseldi. Ancak, günlük bazda kanal direncinin üzerinde bir kapanış gerçekleştiremeyen 

altın fiyatları, kanalı yukarı yönlü kırma girişiminde başarısız oldu ve yeniden 1500 seviyesi altına geriledi.  

Bir süredir sabah bültenlerimizde, ons altındaki görece zayıf seyrin bir süre daha etkili olabileceğini ve 1500 seviyesi altındaki 

hareketin kısa vadede devam edebileceğini belirtiyoruz.  Bunun yanında 1500 seviyesi altındaki hareketlerin uzun vadede kalıcı 

olmasını beklemediğimizi ve bu hareketlerin orta – uzun vadeli alım fırsatı yaratabileceğini de sıklıkla ifade etmekteyiz. Küresel 

büyüme endişelerinin tırmandığı ve merkez bankalarının yeniden gevşeme adımlarına başladığı mevcut ortamda, piyasalardaki 

güvenli liman talebinin sürebileceği görüşündeyiz. Bununla birlikte piyasalarda devam etmesini beklediğimiz güvenli liman arayışı 

ile birlikte altın fiyatlarının orta – uzun vadede yeniden 1550 seviyesi üzerini hedef almasını bekliyoruz. Dolayısı ile 1500 seviyesi 

altındaki hareketlerin alım fırsatı verebileceği görüşündeyiz. Bugün Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak olan FOMC Eylül ayı 

toplantı kararı ve ardından 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği basın toplantısı yakından takip edilecek. Fed’in Ekim 

ayı toplantısına ilişkin piyasadaki genel beklenti, Temmuz ve Eylül aylarındaki 25 bps’lık faiz indirimlerine ek olarak, bu toplantıda 

da aynı ölçüde bir faiz indirimine gidileceği yönünde.  

Bugün, FOMC faiz kararının yanı sıra, Fed başkanı Powell’ın toplantı kararının ardından yapacağı basın açıklamasında 2020 yılında 

uygulanması planlanan para politikasına ilişkin vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek. Fed toplantısının yanı 

sıra, bugün ABD’den gelecek olan yoğun veri akışı da yakından takip edilecek. Bugün ABD 3Ç19 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı, 

ABD 3Ç19 GSYİH Fiyat Endeksi, ABD 3Ç19 Kişisel Tüketim ve ABD 3Ç19 Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verileri 

açıklanacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.037 -%0,1 %1,4 %2,0 %3,1 %21,1

DAX 12.940 %0,0 %1,4 %4,1 %4,8 %22,5

FTSE 7.306 -%0,3 %1,3 -%1,4 -%1,5 %8,6

Nikkei 22.974 -%0,4 %1,2 %5,2 %2,8 %14,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 99.838 -%0,4 %2,6 -%5,1 %5,6 %9,4

Çin 2.954 -%0,5 -%0,1 %1,2 -%4,5 %17,9

Hindistan 39.832 %1,5 %2,0 %3,0 %2,1 %10,4

Endonezya 6.281 %0,1 %0,5 %1,9 -%2,6 %1,5

Rusya 2.886 %1,0 %3,0 %5,1 %12,8 %21,8

Brezilya 107.556 -%0,6 %0,2 %2,7 %11,6 %22,4

Meksika 43.851 %0,2 %1,1 %2,0 -%1,7 %5,3

Güney Afrika 55.717 -%0,1 -%0,4 %1,6 -%4,8 %5,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %0,7 -%8,7 -%23,3 %0,7 -%48,1

EM VIX 17 %0,1 %3,1 -%19,0 %4,5 -%33,4

MOVE 67 %0,5 -%16,0 -%15,7 %36,4 %1,2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,7373 %0,1 -%1,2 %1,1 -%3,6 %8,5

Brezilya 3,9992 %0,2 -%2,1 -%3,9 %1,4 %3,2

Güney Afrika 14,6265 %0,4 %0,3 -%3,3 %2,2 %2,0

Çin 7,0658 %0,0 -%0,2 -%0,8 %4,9 a.d.

Hindistan 70,8412 a.d. -%0,1 %0,4 a.d. %1,5

Endonezya 14031 %0,0 -%0,1 -%1,0 -%1,3 -%2,5

CDS *

Türkiye 334,8 6,1 -48,9 16,6 -101,7 28,0

Brezilya 117,1 -0,4 -9,6 -10,0 -50,5 4,1

Güney Afrika 167,7 3,8 -11,6 -16,6 -16,7 10,7

Endonezya 75,1 -1,8 -2,4 a.d. -12,2 21,7

Rusya 74,4 1,2 -1,8 -9,8 -25,5 -5,4

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 -1,3 -0,8 -6,0 -3,3

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

Hindistan %6,5 a.d. 0,0 -0,2 a.d. -0,9

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,5 -0,04 -0,51 -0,18 -1,64 a.d.

Brezilya %3,9 0,01 0,00 -0,04 -1,32 -1,26

Güney Afrika %3,9 0,03 -0,01 -0,14 -0,92 -1,19

Endonezya %3,0 0,02 0,00 0,00 -0,90 -1,58

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61,59 %0,0 %3,2 -%0,5 -%14,5 %14,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 55,54 -%0,5 %2,5 -%0,7 -%12,5 %22,3

Altın - USD / oz 1487 -%0,2 %0,4 -%0,8 %16,0 %16,1

Gümüş - USD / t oz. 17,831 -%0,3 %1,9 %1,0 %20,1 %14,7

Commodity Bureau Index 391,55 %0,2 -%0,2 %1,0 -%7,2 -%4,3

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


