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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı kararı bugün saat 15:45’te açıklanacak. Saat 16:30’da ise Başkan Draghi’nin basın 

toplantısı gerçekleşecek. ECB Aralık toplantısında tahvil alım programını sonlandırmaya karar verirken, yaz aylarına kadar 

herhangi bir faiz değişikliği yapmayacağı sinyalini vermişti. Detaylı analizimizi “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde 

bulabilirsiniz. Toplantının yanı sıra, bugün öğle saatlerinde açıklanacak olan Euro Bölgesi 4Ç18 GSYİH Büyüme Oranı verileri 

de yakından takip edilecek. 

▪ Para Politikası Kurulu (PPK) beklentiler dahilinde politika faizinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirmedi. Böylece bir hafta 

vadeli repo faizi %24’de sabit tutuldu. PPK en son geçen yıl Eylül ayında 625 baz puanlık faiz artırımı sonrasında, politika 

faizini sabit tutuyor. PPK karar notunda sıkı duruş söylemini de korudu.  PPK bir süredir “ihtiyaç duyulması halinde ilave 

parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” söylemini korurken sıkı eğilimini devam ettiriyor. Ancak ileriki dönemde PKK’nın bir faiz 

indirimi kararı öncesinde söz konusu söylemini nötrleyecek bir iletişime geçmesini, dolayısıyla söz konusu söylemi nottan 

çıkarmasını bekleriz. Bu noktada Nisan PPK toplantısını yakından takip edeceğiz. 

▪ PPK’nın dünkü toplantısında şahin tutumunu koruması ile birlikte Türk lirası toplantı kararının ardından değer kazanarak 

USDTRY paritesinin 5,36’lı seviyelere gerilemesine neden oldu. Ancak, PPK kararının ve karar notunun TL pozitif olmasına 

rağmen, USDTRY paritesindeki düşüş hareketinin oldukça sınırlı kaldığını ve TL üzerinde ani bir satış baskısı oluştuğunu 

gördük. Bununla birlikte USDTRY paritesi dün gerçekleştirdiği sert yükseliş hareketi ile birlikte 200 günlük hareketli 

ortalamasının üzerine yükselerek bu ortalamayı yukarı yönlü kırdı ve 5,44 seviyesi üzerini test etti.  

▪ Temel tarafta, Türkiye’nin S-400 füze alımına ilişkin artan haber akışı ve ABD’nin bu alımlara yönelik yaptığı eleştiriler, risk 

algısını olumsuz etkilemekte. Bunun yanı sıra, carry trade üzerine kurulu TL pozisyonlarında bir azalma olduğu ve bu 

cepheden bir çıkış gerçekleştiği belirtiliyor. Bugün açıklanacak olan BDDK haftalık bankacılık sektörü istatistikleri verilerinde 

pozisyon hareketlerini analiz edeceğiz.  

▪ Dün ABD’den gelen Şubat ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam verisi, 190.000 olan piyasa beklentisinin hafif altında gelerek 

183.000 olarak gerçekleşti. ABD Borsaları ise günü düşüşle kapatırken, Dow Jones %0,52 gerileyerek 25.673,46 puanda, S&P 

500 Endeksi %0,65 düşüşle 2.771,45 puanda, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise %0,93 gerileyerek 7.505,92 puanda seyretti. 

▪ Fed'in "Bej Kitap" raporunun Şubat 2019 sayısında "Çoğu bölgede ücretlerin hafif iyileştiği görüldü. Bazı bölgelerde ithal 

vergilerinden kaynaklanan yukarı yönlü fiyat baskısı görüldü. Küresel büyüme endişelerine rağmen imalat sanayi güçlendi. 

Altı bölge hükümetin kapanmasının aktiviteyi yavaşlattığını belirtti. 12 bölgeden 10'unda hafiften ılımlıya geçen büyüme 

görüldü" açıklamalarına yer verildi. 

Gelişmiş ülke para birimlerinin son işlem gününe göre 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Euro Bölgesi 4Ç18 GSYİH Yıllık Büyüme Oranı  13:00 %1,2 %1,2 

 
Euro Bölgesi 4Ç18 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı 13:00 %0,2 %0,2 

 
Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı 15:45   

 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin Basın Toplantısı 16:30   

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 16:30 225K 225K 

 
FOMC Üyesi Brainard’ın para politikasına ilişkin konuşması 20:15   
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Makroekonomik Gelişmeler 
Avrupa Merkez Bankası toplantısı toplantı kararı bugün 15:45’te açıklanacak 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı kararı bugün saat 15:45’te açıklanacak. Saat 16:30’da ise Başkan Draghi’nin basın 

toplantısı gerçekleşecek. ECB Aralık toplantısında tahvil alım programını sonlandırmaya karar verirken, yaz aylarına kadar 

herhangi bir faiz değişikliği yapmayacağı sinyalini vermişti.  

Ancak bölge ekonomisinin hızlı bir yavaşlama içerisine girmesi faiz artırım beklentilerini çok daha ileriye taşımış 

görünüyor.  2018 yılı başında Euro Bölgesine ilişkin beklentiler çok daha güçlüyken, yıl içerisindeki veri akışı çok daha zayıf 

seyretmişti. Sonrasında bir toparlanma kaydedilmiş olsa dahi, 2018’in son çeyreği itibariyle yeniden zayıf bir veri dalgası ile karşı 

karşıyayız. Aşağıdaki ilk grafik (soldaki) Citi Ekonomik Sürpriz Endeksi olup, ekonomik veri gerçekleşmelerinin, 2018 yılı başında 

yarattığı büyük hayal kırıklığı sonrasında, aynı zayıf seyri Şubat ayı ortasına kadar devam ettirdiğini gösteriyor.  Son dönemde ise 

verilerin beklentilere göre nispeten daha iyi olduğu görülüyor. Buradaki en önemli unsurun ise “tahminlerdeki düzeltme” 

olduğunu düşünüyoruz – yavaşlayan büyüme gerçeklerine uygun olarak tahminleri aşağı yönlü revize edildiği görülüyor. Bu 

gelişmeler çerçevesinde son dönemde özellikle ECB üyelerinin güvercin söylemlerinin ağırlık göstermeye başladığı dikkat çekiyor.  

Küresel büyümeye yönelik endişelerin arttığı mevcut ortamda, özellikle Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelen zayıf veri 

akışı piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. ECB, bu sene yaz aylarına kadar herhangi bir faiz kararı olmayacağına ilişkin 

bir sözel yönlendirmede bulunmuştu, ancak mevcut durumda ve özellikle son dönemde ECB üyelerinden gelen güvercin 

söylemler çerçevesinde bu sene herhangi bir faiz artırım kararı olmaması ihtimalini yüksek görüyoruz. Opsiyon fiyatlamalarından 

türetilen olasılıklara bakıldığında (Grafik 2, sağdaki) piyasa fiyatlamalarında 2019 sonuna kadar herhangi bir faiz değişikliği 

beklenmediği görülüyor.  

Bugünkü ECB toplantısında herhangi bir faiz değişikliği beklenmezken, büyüme endişeleri çerçevesinde ECB Başkanı 

Draghi’nin daha güvercin söylemler içerisinde olabileceği belirtiliyor. Bu çerçevede iki konu ön plana çıkıyor (i) faiz 

artırımına ilişkin sözel yönlendirmede değişiklik: Draghi’nin özellikle faizleri artırmak için çok sabırlı ve yavaş hareket 

edeceklerini ve mevcut ekonomik zayıflıklar geçene kadar faiz artırımına gitmeyeceklerini belirtebileceği ifade ediliyor. Bu 

durumda daha önce yaz aylarına kadar herhangi bir faiz değişikliği olmayacağı yolundaki söylemde bir değişiklik söz konusu 

olabilir (ii) TLTRO programının devam ettirilmesi tartışmaları: Zira ECB’nin Ocak ayı tutanaklarında LTRO (Uzun dönemli 

refinansman operasyonları ve TLTRO’nun (Hedeflenmiş uzun dönemli refinansman operasyonları) tartışıldığı ancak bu konuda 

acele karar verilmek istenmediği belirtilirken, ekonomik görünümün Mart ayında tartışılacağı ifade edilmişti (ekonomik 

projeksiyonlarda aşağı yönlü revizyonlar bekleniyor). Her iki konuda da Nisan ya da Haziran toplantılarının beklenebileceği 

belirtilirken (daha fazla veri görmek üzere), Mart ayı toplantısında da Draghi’nin sinyal vermek isteyebileceğini belirten görüşler 

olduğunu görüyoruz.  

EURUSD senaryoları:  

• Başkan Draghi’nin TLTRO ya da faizler tarafında daha güvercin bir söylemi ön plana çıkarması durumunda, Euro üzerinde 

artan satış baskısı ile beraber EURUSD paritesinin 1,12 seviyesi altına gerilediği görülebilir. Toplantının ardından euro 

üzerinde oluşabilecek satış baskısı, ABD’den gelen görece güçlü veri akışı ile birlikte hali hazırda yükseliş eğilimi içerisinde 

olan dolar endeksinin de 97 seviyesi üzerinde tutunmasını kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda, eurodaki gerilemenin 

hızlanması durumunda, dolar endeksinde oluşması beklenen yükseliş ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin 

satış baskısı altında kalması ve USDTRY paritesinin yeniden 5,50 seviyesi üzerine çıkması söz konusu olabilir.  

• Diğer taraftan, ECB’nin, piyasa beklentilerinin aksine ekonomik görünüme yönelik iyimserliğini dile getirmesi ve sözel 

yönlendirmeler tarafında herhangi bir değişiklik sinyali vermemesi durumunda piyasalarda sert bir euro pozitif hareket 

oluşabilir. Böyle bir senaryo altında; EURUSD paritesinin yeniden 1,14 seviyesine doğru yükselişe geçmesi, USDTRY 

paritesinin ise eurodaki yükseliş ile birlikte yeniden 5,35– 5,40 bandına dönmesi söz konusu olabilir.  
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Önümüzdeki dönemde ECB’deki görev değişiklikleri de gündemin ön sıralarında yer almaya başlayacak. Haziran itibariyle 

ECB Baş ekonomisti Praet’in görevi Phillip Lane’e bırakması bekleniyor. Daha da önemlisi ECB Başkanı Draghi’nin görev süresi 

Ekim ayında sonlanacak. Adaylar konusunda herhangi bir bilgilendirilme yapılmazken, en çok ismi konuşulan isimlerin ECB 

Yönetim Konseyi üyesi Villeroy de Galhau ya da eski Konsey üyesi Liikanen olduğu görülüyor. 

Son olarak, bugün ECB toplantısından önce açıklanacak olan Euro Bölgesi 4Ç18 GSYİH Büyüme Oranı verileri de yakından 

takip edilecek.  

 

PPK politika faizini %24’te sabit tuttu 

Para Politikası Kurulu (PPK) beklentiler dahilinde politika faizinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirmedi. Böylece bir 

hafta vadeli repo faizi %24’te sabit tutuldu. PPK en son geçen yıl Eylül ayında 625 baz puanlık faiz artırımı sonrasında, politika 

faizini sabit tutuyor. PPK karar notunda sıkı duruş söylemini de korudu. PPK bir süredir “ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal 

sıkılaştırma yapılabilecektir” söylemini korurken sıkı eğilimini devam ettiriyor. Ancak ileriki dönemde PKK’nın bir faiz indirimi 

kararı öncesinde söz konusu söylemini nötrleyecek bir iletişime geçmesini, dolayısıyla söz konusu söylemi nottan çıkarmasını 

bekleriz. Bu noktada Nisan PPK toplantısını yakından takip edeceğiz. 

• Ekonomik aktivitedeki daralma talep enflasyonu üzerindeki etkisini göstermeye devam ediyor. Buna ek olarak TL’nin 

stabil görünümünün de destekleyici bir resim çizdiğini söyleyebiliriz. Ancak özellikle vergi düzenlemeleri nedeniyle yılın 

ilk yarısında yıllık enflasyonun nispeten yüksek devam edebileceğini düşünüyoruz. Haziran ayı itibariyle yıllık TÜFE’de 

belirgin bir geri çekilme olacağını, son çeyrekte ise hafif bir yükselişle yılı kapayacağımızı düşünüyoruz.  Bu noktada 

2019 yılı TÜFE artış beklentimiz %16,3. Bu enflasyon görünümü çerçevesinde PPK’nın Haziran itibariyle faiz 

indirimlerine başlayacağını ve yılın ikinci yarısında 500 baz puan indirimle politika faizini %19’a getireceğini 

düşünüyoruz. 

TL’de görülen sert satış baskısı USDTRY’yi 5,44 üzerine taşıdı 

Dün TL üzerindeki oluşan sert satış bakısı piyasalar üzerinde etkili oldu. PPK’nın dünkü toplantısında şahin tutumunu 

koruması ile birlikte Türk lirası toplantı kararının ardından değer kazanarak USDTRY paritesinin 5,36’lı seviyelere gerilemesine 

neden oldu. Ancak, PPK kararının ve karar notunun TL pozitif olmasına rağmen, USDTRY paritesindeki düşüş hareketinin oldukça 

sınırlı kaldığını ve TL üzerinde ani bir satış baskısı oluştuğunu gördük. Bununla birlikte USDTRY paritesi dün gerçekleştirdiği sert 

yükseliş hareketi ile birlikte 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine yükselerek bu ortalamayı yukarı yönlü kırdı ve 5,44 seviyesi 

üzerini test etti.  

Temel tarafta, Türkiye’nin S-400 füze alımına ilişkin artan haber akışı ve ABD’nin bu alımlara yönelik yaptığı eleştiriler, risk algısını 

olumsuz etkilemekte. Bunun yanı sıra, carry trade üzerine kurulu TL pozisyonlarında bir azalma olduğu ve bu cepheden bir çıkış 

gerçekleştiği belirtiliyor. Bugün açıklanacak olan BDDK haftalık bankacılık sektörü istatistikleri verilerinde pozisyon hareketlerini 

analiz edeceğiz.  
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

Para Politikası Kurulu (PPK) beklentiler dahilinde politika faizinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirmedi. Böylece bir hafta vadeli 

repo faizi %24’de sabit tutuldu. PPK’nın dünkü toplantısında şahin tutumunu koruması ile birlikte Türk lirası toplantı kararının 

ardından değer kazanarak USDTRY paritesinin 5,36’lı seviyelere gerilemesine neden oldu. Ancak, PPK kararının ve karar notunun 

TL pozitif olmasına rağmen, USDTRY paritesindeki düşüş hareketinin oldukça sınırlı kaldığını ve TL üzerinde ani bir satış baskısı 

oluştuğunu gördük. Bununla birlikte USDTRY paritesi dün gerçekleştirdiği sert yükseliş hareketi ile birlikte 200 günlük hareketli 

ortalamasının üzerine yükselerek bu ortalamayı yukarı yönlü kırdı ve 5,44 seviyesi üzerini test etti.  

Temel tarafta, Türkiye’nin S-400 füze alımına ilişkin artan haber akışı ve ABD’nin bu alımlara yönelik yaptığı eleştiriler, risk algısını 

olumsuz etkilemekte. Bunun yanı sıra, carry trade üzerine kurulu TL pozisyonlarında bir azalma olduğu ve bu cepheden bir çıkış 

gerçekleştiği belirtiliyor. Bugün açıklanacak olan BDDK haftalık bankacılık sektörü istatistikleri verilerinde pozisyon hareketlerini 

analiz edeceğiz.  

Bu sabah saatleri itibarıyla 5,43 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izleyen USDTRY paritesinin, dünkü yükseliş hareketinin 

sonrasında bir flama formasyonu oluşturmuş olduğunu görüyoruz. Bir devamlılık formasyonu olan flama formasyonu, kurun, kısa 

vadeli bir dinlenme sürecinin sonrasında dünkü yükseliş hareketine kaldığı yerden devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Kurun 

200 günlük hareketli ortalamasını da yukarı yönlü kırmış olması, yükseliş eğilimin devam edebileceğine yönelik emareleri 

doğruluyor. Dolayısı ile kurun kısa vadede yükseliş eğilimini 5,50 seviyesine doğru sürdürmesini beklemekteyiz. Bugün 

gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı, ECB Başkanı Draghi’nin konuşması ve gün içerisinde açıklanacak olan 

Euro Bölgesi 4Ç18 GSYİH Büyüme Oranı verileri euronun ve dolayısı ile dolar endeksinin kısa vadeli görünümü açısından önemli 

olacak. Akşam saat 20:15’te ise FOMC Üyesi Brainard’ın para politikasına ilişkin konuşmasını takip edeceğiz.  
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EUR/USD  

Salı günü ABD’den gelen güçlü ISM Hizmet Endeksi verisi sonrasında dolar endeksindeki oluşan yükseliş ile birlikte 1,1290 

seviyesine kadar inen EURUSD paritesi, dün görece yatay bir seyir izledi. Üst üste beş gündür yükseliş kaydeden dolar endeksi, 

dün daha stabil bir seyir izleyerek 96,80 – 97 seviyeleri arasında daldalandı. EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,13 seviyesinin 

hemen üzerinde seyrediyor. Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz 

kararı ve kararın ardından gerçekleşecek olan ECB Başkanı Draghi’nin konuşması oldukça önemli olacak.  

Başkan Draghi’nin TLTRO ya da faizler tarafında daha güvercin bir söylemi ön plana çıkarması durumunda, Euro üzerinde artan 

satış baskısı ile beraber EURUSD paritesinin 1,12 seviyesi altına gerilediği görülebilir. Diğer taraftan, ECB’nin, piyasa beklentilerinin 

aksine ekonomik görünüme yönelik iyimserliğini dile getirmesi ve sözel yönlendirmeler tarafında herhangi bir değişiklik sinyali 

vermemesi durumunda piyasalarda sert bir euro pozitif hareket oluşabilir. Böyle bir senaryo altında; EURUSD paritesinin yeniden 

1,14 seviyesine doğru yükselişe geçmesi söz konusu olabilir. Son olarak, bugün ECB toplantısından önce açıklanacak olan Euro 

Bölgesi 4Ç18 GSYİH Büyüme Oranı verileri de yakından takip edilecek. Kısacası, Euro Bölgesi cephesinde bugünkü yoğun veri 

akışı parite üzerinde etkili olacak. Akşam saat 20:15’te ise FOMC Üyesi Brainard’ın para politikasına ilişkin konuşmasını takip 

edeceğiz. 
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XAU/USD  

Dolar endeksinin hafta başından bu yana izlediği güçlü seyir ile birlikte zayıf seyrini sürdüren altın fiyatları, dün gün içerisinde 

1280 – 1290 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izledi. Üst üste beş gündür yükseliş kaydeden dolar endeksi, dün daha stabil bir 

seyir izleyerek 96,80 – 97 seviyeleri arasında daldalandı ve altın fiyatlarının da görece dar bir bantta hareket etmesini sağladı.  

Teknik görünüme baktığımızda ons altının günlük grafiğinde bir “dönüş” formasyonu olan doji formasyonu oluşturmuş olduğunu 

görmekteyiz. Dolayısı ile, doji formasyonunun çalışması durumunda ons altındaki kısa vadeli geri çekilme hareketinin durulması 

ve yönünü yeniden yukarı dönmesi beklenebilir.  

Temel dinamikler de teknik göstergeleri doğrular nitelikte. Küresel merkez bankalarının fiziki altın talebinde görülen artış, altın 

ETF’lerindeki girişlerin devam ediyor olması, Çin ve Hindistan2daki talebin güçlü seyrini koruması ve küresel güvenli liman 

talebinin güçlü seyretmesi, altındaki kısa vadeli geri çekilme hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceğinin sinyalini 

veriyor. Bununla birlikte altının kısa vadede 1300 seviyesi altındaki hareketinin sınırlı kalmasını ve yeniden 1300 – 1320 bandının 

hedef haline gelmesini bekliyoruz. Bugün gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı, ECB Başkanı Draghi’nin 

konuşması ve gün içerisinde açıklanacak olan Euro Bölgesi 4Ç18 GSYİH Büyüme Oranı verileri euronun ve dolayısı ile dolar 

endeksinin kısa vadeli görünümü açısından önemli olacak. Akşam saat 20:15’te ise FOMC Üyesi Brainard’ın para politikasına 

ilişkin konuşmasını takip edeceğiz.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,771 -%0.7 -%0.7 %2.4 -%3.5 %10.6

DAX 11,588 -%0.3 %0.9 %5.1 -%3.1 %9.7

FTSE 7,196 %0.2 %1.2 %1.4 -%1.1 %7.0

Nikkei 21,597 -%0.7 %0.3 %3.3 -%3.9 %7.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103,453 -%0.3 -%0.7 %0.7 %10.9 %13.3

Çin 3,102 %0.0 %5.5 %18.5 %14.8 %24.4

Hindistan 36,636 %0.5 %2.0 -%0.9 -%4.6 %1.6

Endonezya 6,458 %0.3 -%1.0 -%1.2 %10.4 %4.3

Rusya 2,494 %1.1 %0.1 -%0.6 %7.4 %5.3

Brezilya 94,217 -%0.4 -%3.1 -%0.2 %23.3 %7.2

Meksika 41,908 -%0.5 -%3.2 -%3.9 -%14.4 %0.6

Güney Afrika 56,074 %0.5 -%0.4 %4.1 -%1.7 %6.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %6.8 %7.1 %2.3 %7.4 %42.6

EM VIX 18 %2.0 -%1.3 -%3.6 -%18.0 %11.4

MOVE 46 -%0.5 -%2.5 -%3.8 -%6.2 -%2.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.4279 %0.8 %2.2 %4.1 -%17.5 %42.9

Brezilya 3.8393 a.d. %2.9 %3.7 -%5.4 %16.0

Güney Afrika 14.2678 %0.7 %2.4 %5.4 -%7.0 %15.2

Çin 6.7113 %0.1 %0.4 a.d. -%1.8 %3.1

Hindistan 70.285 -%0.3 -%1.4 -%1.8 -%2.4 %10.0

Endonezya 14144 %0.1 %0.8 %1.6 -%5.0 %4.2

CDS *

Türkiye 317.2 0.0 11.6 2.3 -153.9 5.7

Brezilya 163.5 2.4 6.5 -11.0 -74.1 -10.2

Güney Afrika 179.8 0.2 4.6 -1.8 -16.6 -12.9

Endonezya 96.4 1.5 -9.7 -7.5 -1.6 1.6

Rusya 126.1 -1.1 -3.0 -4.7 -14.3 -22.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15.4 0.2 0.5 0.9 -4.8 3.7

Brezilya %9.1 a.d. 0.1 0.2 -3.1 -1.2

Hindistan %7.4 0.0 -0.1 0.0 -0.7 0.1

Endonezya %7.9 0.0 0.1 0.1 -0.7 1.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.0 -0.04 0.18 0.28 -1.45 a.d.

Brezilya %5.4 0.00 0.04 -0.12 -0.67 0.82

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.60

Endonezya %4.2 0.00 0.03 0.10 -0.37 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 65.99 %0.2 -%0.6 %5.3 -%13.7 -%1.3

Ham Petrol - WTI USD/varil 56.22 -%0.6 -%1.3 %4.1 -%17.0 -%7.0

Altın - USD / oz 1287.6 %0.2 -%2.5 -%1.7 %7.4 -%1.7

Gümüş - USD / t oz. 15.003 -%0.1 -%4.3 -%4.4 %6.6 -%12.5

Commodity Bureau Index 413.01 -%0.3 -%0.1 -%0.1 %0.6 -%4.5

* 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. 

 

 

 

 

 


