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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Fed, ekonomiyi desteklemek için 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ek bir önlem paketi açıkladı. Açıklanan bu 

yeni teşvik paketi ile hane halkı, tüm ölçekteki işletmelere destek sağlanacağı ve eyaletlere ve yerel yönetimlere 

koronavirüs pandemisi boyunca kritik hizmetleri sağlayabilmeleri adına destek verileceği ifade edildi. Fed’in yeni 

önlem paketine ilişkin detayları “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz. 

▪ Fed’in açıkladığı ek önlem paketinin ardından dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybederken, gelişen ülke para 

birimleri ise değer kazandı. Açıklamanın ardından 100,15 seviyesinden düşüşe geçen dolar endeksi, 99,36 seviyesine 

kadar geriledi. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte 6,70 seviyesi altına inen USDTRY paritesi ise 6,6205 seviyesine 

kadar geri çekildi.  

▪ Dolardaki zayıflama ile yükselişini hızlandıran ons altın 1690 seviyesi üzerini test ederken, EURUSD paritesi ise 

açıklamanın ardından 1,0850’li seviyelerden 1,0950 seviyesi üzerine yükseldi.   

▪ Dün gerçekleşen OPEC+ toplantısı sonucuna göre taraflar petrol üretiminde günlük 10 milyon varillik kesintiye gitme 

konusunda anlaştı. Bunun yanı sıra OPEC, bugün gerçekleştirilecek olan G-20 Enerji Bakanları olağanüstü 

toplantısında ABD ve Kanada’nın da 5 milyon varil kesinti kararı almaları için çağrıda bulundu. OPEC kararına ilişkin 

detayları “Makroekonomik Gelişmeler” bölümünde bulabilirsiniz.  

▪ OPEC’in günlük 10 milyon varillik üretim kesintisi kararının fiyatların içerisinde yer alıyor olması ve yapılan 

açıklamaların piyasalar tarafında yeterli bulunmaması sonucunda petrolde toplantı öncesinde elde edilen kazançların 

silindiği görüldü. Bununla birlikte varil başına 35$ seviyesi üzerinden yönünü aşağı çeviren Brent petrol 30$ seviyesi 

altına doğru sert bir gerileme kaydederken, ham petrol fiyatları ise 27$ üzerini test etmesinin ardından 21,65$ 

seviyesine indi. 

▪ Asya seansında açıklanan Çin Mart ayı TÜFE verisi %4,9 olan beklentinin altında gelerek %4,3 olarak gerçekleşti. Mart 

ayı ÜFE verisi ise Mart ayında %1,5 daralma kaydetti. Beklenti ÜFE’nin%1,1 düşüş kaydetmesi yönündeydi. 

▪ G-20 Enerji Bakanları bugün, enerji piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.  

▪ Koronavirüs salgınının ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini sürdürüyor. Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen 

verilere göre ülkede 4 Nisan'da sona eren haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 6,6 milyon oldu. Beklenti 5,5 

milyondu. Önceki haftanın rekor verisi 6,64 milyondan 6,86 milyona çekildi.  Böylece son 3 haftada yapılan haftalık 

işsizlik başvuruları sayısı toplamda 16 milyonu aştı.   

▪ Bugün ABD’den gelecek olan Mart ayı TÜFE verileri yakından izlenecek. Koronavirüsün etkilerinin tam olarak zirveye 

ulaşmadığı Mart ayında, ABD’de TÜFE’nin aylık bazda %0,3 düşüş kaydetmesi bekleniyor. Enflasyondaki gerilemenin 

Nisan ayında daha da artması bekleniyor.  

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 Mart Ayı Aylık TÜFE 15:30 -%0,3 %0,1 

 
ABD Mart Ayı Aylık Çekirdek TÜFE 15:30 %0,1 %0,2 

 
ABD Mart Ayı Yıllık TÜFE 15:30 %1,6 %2,3 

 
ABD Mart Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 15:30 %2,3 %2,4 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Fed, 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ek önlem paketi açıkladı 

Fed dün, koronavirüsün yarattığı tahribat karşısında ABD ekonomisi desteklemek için 2,3 trilyon dolara kadar kredi 

sağlayacak ek bir önlem paketi açıkladı. Açıklanan bu yeni teşvik paketi ile hane halkı, tüm ölçekteki işletmelere destek 

sağlanacağı ve eyaletlere ve yerel yönetimlere koronavirüs pandemisi boyunca kritik hizmetleri sağlayabilmeleri adına destek 

verileceği ifade edildi. Açıklamada, bankanın kredi akışını güçlü bir şekilde desteklemek için tüm yetkilerini kullandığı 

vurgulanarak, geçen ay kurumsal borç piyasalarını genişletmek için alınan önlemlerin genişletildiği belirtildi.  

• Küçük ve orta ölçekteki işletmelere kredi akışı sağlanması için 600 milyar dolara varan kredi alımının yapılacağı ifade 

edilirken, ABD Hazine Bakanlığı'nın 75 milyar dolarlık öz kaynak sağlayacağı aktarıldı.  

• Açıklamada, hane halkları ve işletmelere yönelik kredi akışını artırmaya yönelik 3 kredi programının kapsamının 

genişletileceği ve böylece 850 milyar dolara kadar destek sağlanacağı kaydedildi.  

• Eyaletler ve yerel yönetimlere 500 milyar dolara kadar kredi sağlanacağı ve Hazine’nin bunun için Fed'e 35 milyar 

dolarlık kredi koruması sunacağı bildirildi.  

• Açıklamada, geliri 2,5 milyar dolardan az ya da 10 bin kişiye kadar çalışanı olan şirketlere 4 yıl vadeli kredi sağlanması 

için bankalarla çalışılacağı da hatırlatıldı.  

Açıklanan önlemlerin ardından Fed Başkanı Powell, toparlanma yolunda sağlam bir şekilde ilerlendiğinden emin olana 

kadar ellerinde güçleri etkili, proaktif ve agresif bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini ifade etti. İlave düzenlemeler 

üzerinde çalışıldığını da belirten Powell, “Ekonominin bu fırtınayı atlattığından, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize 

ulaşmamız için rayına oturduğuna emin olana kadar faiz oranlarını bu düşük seviyede tutmayı taahhüt ettik.” açıklamasında 

bulundu.  

Fed’in açıkladığı ek önlem paketinin ardından dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybederken, gelişen ülke para birimleri 

ise değer kazandı. Açıklamanın ardından 100,14 seviyesinden düşüşe geçen dolar endeksi, 99,36 seviyesine kadar geriledi. Dolar 

endeksindeki gerileme ile birlikte 6,70 seviyesi altına inen USDTRY paritesi ise 6,6205 seviyesine kadar geri çekildi. Dolardaki 

zayıflama ile yükselişini hızlandıran ons altın 1690 seviyesi üzerini test ederken, EURUSD paritesi ise açıklamanın ardından 1,0850’li 

seviyelerden 1,0950 seviyesi üzerine yükseldi.   

OPEC toplantısı öncesinde yükselen petrol fiyatları, kararın ardından kazançlarını sildi 

Dün gerçekleşen OPEC+ toplantısı sonucuna göre taraflar petrol üretiminde günlük 10 milyon varillik kesintiye gitme 

konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre Rusya ve Suudi Arabistan kendi içlerinde üretimde 5 milyon varil kesintiye gidecek. Diğer 

üyeler de günlük üretimlerini toplam 5 milyon varil azaltacak. Üzerinde uzlaşılan plana göre OPEC günlük 10 milyon varillik 

üretim kısıntısına 1 Mayıs’ta başlayacak ve uygulama şekilde iki ay boyunca devam edecek. Temmuz ayından yıl sonuna kadar 

ise günlük üretim kesintisi 8 milyon varile inecek. Ocak 2021’den Nisan 2022’ye kadar ise günlük kesinti 6milyon varil olacak. 

Dolayısı ile üretimde gerçekleştirilecek kesintisi Nisan 2022’ye kadar kademeli bir şekilde azalarak devam edecek. İran, Libya ve 

Venezuela ise mevcut sorunlar nedeniyle petrol üretimi kısıntısından muaf tutulacak. Bunun yanı sıra OPEC, bugün 

gerçekleştirilecek olan G-20 Enerji Bakanları olağanüstü toplantısında ABD, Kanada ve diğer ülkelerin de 5 milyon varillik kesinti 

kararı almaları için çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, diğer ülkelerin de üretim kesintisine destek olmaları durumunda 

petrol piyasasındaki istikrarın daha rahat sağlanabileceğini ifade etti.  

OPEC’in bu haftaki toplantısında üretimde kesintiye gidebileceğine yönelik artan beklentiler petrol fiyatlarını 

geçtiğimiz haftadan bu yana desteklemekteydi. OPEC’in bu kararının piyasalarda hali hazırda fiyatlanmış olması ve yapılan 

açıklamanın da piyasalar tarafından tatmin edici bulunmaması neticesinde petrolde karar öncesinde görülen kazançların 

toplantı kararının ardından silindiği görüldü.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Nisan 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 4 
 

• Dün gerçekleşen OPEC toplantısı öncesinde üyelerin üretim kesintisi konusunda anlaşmaya vardığı ve hatta günlük 

üretim kesintisinin 20 milyon varile yükseltilmesi konusunun görüşüleceği yönünde çıkan haber akışı ile birlikte petrol 

fiyatlarında sert yükselişler görüldü.  

• Karar öncesi gelen bu haber akışının etkisi ile birlikte Brent petrol varil başına 35$ seviyesi üzerine çıkarken, ham petrol 

ise varil başına 27$ seviyesi üzerini test etti. Ancak toplantı kararların detayları gelmeye başladığında petrol fiyatlarında 

yaşanan bu ani yükseliş tersine döndü. Bununla birlikte varil başına 35$ seviyesi üzerinden yönünü aşağı çeviren Brent 

petrol 30$ seviyesi altına doğru sert bir gerileme kaydederken, ham petrol fiyatları ise 27$ üzerini test etmesinin 

ardından 21,65$ seviyesine indi.  

Euro Bölgesi Maliye Bakanları koronavirüs yardım paketinde uzlaştı 

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, Euro Bölgesi Maliye Bakanlarının dünkü toplantısında, çalışanları, şirketleri ve 

ülkeleri koronavirüsün etkilerinden koruyacak yaklaşık 540 milyar euroluk bir kurtarma paketi üzerinde anlaştıklarını 

açıkladı. Koronavirüs nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için 100 milyar euroluk yeni ücret destek programı 

kurulacağını belirten Centeno, sistemle ülkelerdeki kısa süreli çalışma programlarına mali katkı sağlanacağını anlattı. Centeno, 

Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar euroluk kredi garantisi sağlamasına karar verdiklerini söyledi. Üye 

ülkelere mali destek vermek için Salgın Kriz Desteği adında yaklaşık 240 milyar euroluk bir kredi programı da kuracaklarına 

dikkati çeken Centeno, Euro Bölgesi üyesi ülkelerin söz konusu fonları sadece sağlık sektörü ve koronavirüs tedavisi gibi 

alanlarda kullanabileceklerini ifade etti. Centeno, toplantıda salgına yönelik uygulanan politikaların finansmanı için ortak borç 

enstrümanı (koronabono) kurulmasının da gündeme geldiğine işaret ederek bu konuda çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. 

• Euro Bölgesi Maliye Bakanları bu hafta Çarşamba günü gerçekleştirdikleri toplantıda herhangi bir anlaşmaya 

varamamaları sonucunda toplantı Perşembe gününe ertelenmişti. Dünkü toplantı sonucunda Bakanları koronavirüs 

yardım paketinde uzlaşılması euroyu destekledi ve EURUSD paritesinin 1,0920 seviyesi üzerinde kalmasını sağladı.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Fed dün, koronavirüsün yarattığı tahribat karşısında ABD ekonomisi desteklemek için 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak 

ek bir önlem paketi açıkladı. Açıklanan bu yeni teşvik paketi ile hane halkı, tüm ölçekteki işletmelere destek sağlanacağı ve 

eyaletlere ve yerel yönetimlere koronavirüs pandemisi boyunca kritik hizmetleri sağlayabilmeleri adına destek verileceği ifade 

edildi. Açıklamada, bankanın kredi akışını güçlü bir şekilde desteklemek için tüm yetkilerini kullandığı vurgulanarak, geçen ay 

kurumsal borç piyasalarını genişletmek için alınan önlemlerin genişletildiği belirtildi. Fed’in açıkladığı ek önlem paketinin 

ardından dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybederken, gelişen ülke para birimleri ise değer kazandı. Açıklamanın ardından 

100,14 seviyesinden düşüşe geçen dolar endeksi, 99,36 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte 6,70 

seviyesi altına inen USDTRY paritesi ise 6,6205 seviyesine kadar geri çekildi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,6865 seviyesinden işlem görmekte. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, 

kur kısa vadeli yükseliş kanalı bünyesindeki hareketine devam ediyor. Kısa vadeli teknik göstergeler kurun bugün içerisinde 

6,65 – 6,75 seviyeleri arasında hareket edebileceğini işaret ediyor. Gün içi hedef bant aralığımızın üst sınırı olan 6,75 seviyesinin 

yukarı yönlü aşılması durumunda kurda bir sonraki direnç seviyesi olan 6,80 seviyesini izleyeceğiz. Diğer yandan, hedef bant 

aralığımızın alt sınırı olan 6,65 seviyesinin altına inilmesi durumunda ise bir sonraki destek seviye olan 6,60 seviyesi yakından 

takip edilecek.   

Veri takvimine baktığımızda bugün yurt içi piyasalarda Ocak dönemi işsizlik verileri takip edilecek. Yurt dışında ise gözler 

ABD’den gelecek olan Mart ayı TÜFE verilerinde olacak. Bugün Paskalya öncesi kutlanacak olan “Kutsal Cuma” tatili nedeniyle 

ABD ve Avrupa’da piyasalar kapalı olacak. 
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EUR/USD 

Dolar endeksinde dün yaşanan sert değer kaybı ile birlikte sert yükselişler kaydeden EURUSD paritesi, yaklaşık son bir haftanın 

en yüksek seviyesine çıktı. Fed dün, koronavirüsün yarattığı tahribat karşısında ABD ekonomisi desteklemek için 2,3 trilyon 

dolara kadar kredi sağlayacak ek bir önlem paketi açıkladı. Açıklanan bu yeni teşvik paketi ile hane halkı, tüm ölçekteki 

işletmelere destek sağlanacağı ve eyaletlere ve yerel yönetimlere koronavirüs pandemisi boyunca kritik hizmetleri 

sağlayabilmeleri adına destek verileceği ifade edildi. Açıklamada, bankanın kredi akışını güçlü bir şekilde desteklemek için tüm 

yetkilerini kullandığı vurgulanarak, geçen ay kurumsal borç piyasalarını genişletmek için alınan önlemlerin genişletildiği 

belirtildi. Fed’in açıkladığı ek önlem paketinin ardından dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybederken, EURUSD paritesi ise 

1,0850’li seviyelerden 1,0950 seviyesi üzerine yükseldi. Diğer yandan, Euro Grubu Başkanı Mario Centeno Euro Bölgesi Maliye 

Bakanlarının dün gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, çalışanları, şirketleri ve ülkeleri koronavirüsün etkilerinden koruyacak 

yaklaşık 540 milyar euroluk bir kurtarma paketi üzerinde anlaştıklarını açıklaması da paritedeki yükselişte etkili oldu. 

Bu sabah saatlerinde 1,0940 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde 1,0965 seviyesi direnç, 1,0920 seviyesi ise 

destek konumunda. Paritenin 1,0965 direncini yukarı yönlü kırması durumunda kısa vadede 1,1015 seviyesine doğru bir 

yükseliş hareketi gerçekleştirmesi beklenebilir. 1,0920 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise paritede 1,0880 

seviyesine doğru bir geri çekilme hareketi görülebilir. 

Bugün ABD’den gelecek olan Mart ayı TÜFE verileri takip edilecek. Bugün Paskalya öncesi kutlanacak olan “Kutsal Cuma” tatili 

nedeniyle ABD ve Avrupa’da piyasalar kapalı olacak. 
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XAU/USD 

Fed’in dün açıkladığı yeni önlem paketi ile birlikte sert bir şekilde gerileyen dolar endeksi, ons altın fiyatlarının son bir ayın en 

yüksek seviyesine tırmanmasını sağladı. Fed dün, koronavirüsün yarattığı tahribat karşısında ABD ekonomisi desteklemek için 

2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ek bir önlem paketi açıkladı. Açıklanan bu yeni teşvik paketi ile hane halkı, tüm 

ölçekteki işletmelere destek sağlanacağı ve eyaletlere ve yerel yönetimlere koronavirüs pandemisi boyunca kritik hizmetleri 

sağlayabilmeleri adına destek verileceği ifade edildi. Açıklamada, bankanın kredi akışını güçlü bir şekilde desteklemek için tüm 

yetkilerini kullandığı vurgulanarak, geçen ay kurumsal borç piyasalarını genişletmek için alınan önlemlerin genişletildiği 

belirtildi. Fed’in açıkladığı ek önlem paketinin ardından 100,14 seviyesinden düşüşe geçen dolar endeksi, 99,36 seviyesine 

kadar geriledi. Dolardaki zayıflama ile yükselişini hızlandıran ons altın 1650’li seviyelerden 1690 seviyesi üzerine yükseldi. 

Genel görünüme baktığımızda koronavirüs kaynaklı riskler nedeniyle ons altında yönelik güvenli liman talebinin korunduğunu 

görüyoruz. İsviçre’deki altın rafinerilerinin kısmi olarak yeniden operasyona başlamalarına rağmen, küresel taşımacılıkta 

görülen aksamaların ve madenlerin üretim kapasitesinin %50’sinin altında çalışacak olmasının arz eksikliğini tam anlamıyla 

giderilemeyebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte altın fiyatlarında görülen geri çekilmelerin bir süredir alım fırsatı olarak sınırlı 

kaldığını görüyoruz. Teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibarıyla 1689,70 seviyesinden işlem gören ons 

altında 1690 seviyesi direnç, 1685 seviyesi ise destek konumunda.  Altın fiyatlarında yükseliş hareketlerinin ön plana çıkması ve 

1690 direncinin yukarı yönlü aşılması durumunda yükseliş eğiliminin 1695 seviyesine doğru hız kazanması beklenebilir. Aksi 

takdirde, yani altın fiyatlarının 1685 desteğinin altına inmesi durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz olarak 1677 seviyesi 

ön plana çıkıyor.  

Bugün ABD’den gelecek olan Mart ayı TÜFE verileri takip edilecek. Bugün Paskalya öncesi kutlanacak olan “Kutsal Cuma” tatili 

nedeniyle ABD ve Avrupa’da piyasalar kapalı olacak. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.790 %1,4 %10,4 -%3,2 -%5,0 -%13,6

DAX 10.565 %2,2 %10,4 %0,9 -%13,1 -%20,3

FTSE 5.843 %2,9 %6,6 -%2,0 -%18,7 -%22,5

Nikkei 19.346 -%0,1 %8,5 -%2,7 -%10,3 -%18,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95.834 %2,8 %7,1 -%5,2 -%3,0 -%16,2

Çin 2.826 -%0,6 %1,0 -%6,3 -%4,7 -%7,9

Hindistan 31.160 %4,2 %5,7 -%12,6 -%17,7 -%24,5

Endonezya 4.649 %0,5 %2,6 -%11,0 -%22,8 -%26,2

Rusya 2.702 %1,2 %6,1 %8,1 -%0,7 -%11,3

Brezilya 77.682 -%1,2 %7,5 -%15,8 -%23,7 -%32,8

Meksika 34.568 %0,1 %2,6 -%10,7 -%18,7 -%20,6

Güney Afrika 48.012 %2,8 %6,5 -%2,9 -%12,8 -%15,9

Oynaklık Endeksleri

VIX 42 -%3,9 -%18,1 -%23,5 %123,6 %202,4

EM VIX 41 %0,8 -%22,2 -%15,9 %106,9 %135,3

MOVE 76 %4,8 -%8,9 -%39,5 -%5,9 %29,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,6731 -%1,5 %1,0 %8,6 %13,7 %12,1

Brezilya 5,1082 -%0,3 -%2,8 %8,2 %24,3 %26,7

Güney Afrika 18,0338 -%0,9 -%2,3 %12,1 %18,9 %28,8

Çin 7,0429 -%0,3 -%0,6 %1,4 -%1,3 %1,1

Hindistan 76,2713 %0,0 a.d. %3,0 %7,3 %6,9

Endonezya 15880 -%2,3 -%3,7 %10,3 %12,0 %14,5

CDS *

Türkiye 468,9 a.d. a.d. a.d. -91,2 39,7

Brezilya 262,3 -42,2 -33,6 134,0 -45,0 70,8

Güney Afrika 385,5 -49,9 -48,4 a.d. -39,3 17,5

Endonezya 218,2 -14,2 -18,1 110,9 -29,4 a.d.

Rusya 202,4 a.d. a.d. a.d. -24,3 70,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,4 -0,8 -0,5 1,5 -0,6 1,2

Brezilya %8,6 -0,9 0,0 a.d. 1,5 -1,6

Hindistan %6,5 0,0 a.d. 0,4 0,0 -0,1

Endonezya %8,0 -0,1 -0,1 0,9 0,8 1,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,3 -0,80 -0,79 1,69 1,37 2,13

Brezilya %4,2 -0,28 -0,33 0,93 0,32 0,48

Güney Afrika %6,2 -0,24 -0,80 1,79 2,14 2,31

Endonezya %3,6 -0,20 0,20 0,98 0,76 0,69

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 31,48 -%4,1 %5,1 -%8,4 -%46,0 -%52,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 22,76 -%9,3 -%10,1 -%26,9 -%56,7 -%62,7

Altın - USD / oz 1736,2 %4,3 %6,8 %3,6 %15,3 %14,0

Gümüş - USD / t oz. 16,053 %5,6 %9,5 -%5,6 -%9,9 -%10,4

Commodity Bureau Index 362,05 -%0,2 -%0,1 -%8,4 -%6,5 -%9,8

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

(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

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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(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

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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

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

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 4646

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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Nisan 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 10 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


