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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Türkiye ile ABD arasındaki S-400 

krizi konusunda bir görüşme yapacağını açıkladı. Shanahan, Bugün Bakan Akar’la, ilerleme konusunda birbirlerini 

bilgilendirecekleri bir telefon görüşmesi yapacağını belirtirken, “Eğitimler konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım 

faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık. Yarın ne tür bir ilerleme kaydettiğimiz konusunda görüş alışverişinde 

bulunacağımızı umuyorum. Şu anda ifade edeceklerim bunlar.” dedi. 

▪ Bugün saat 14:00’da gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo 

faizinde (%24) herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. En son olarak Foreks tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, 18 

katılımcının 3 tanesinin bir faiz indirimi beklediği, diğer katılımcıların ise politika faizinde herhangi bir değişiklik 

beklemediği görülüyor. 

▪ Bugün Türkiye saatiyle 15:30’da açıklanacak olan ABD Mayıs ayı TÜFE verileri, dolar endeksinde ve USDTRY paritesindeki 

kısa vadeli görünüm açısından önemli olacak. ABD’de TÜFE’nin hem aylık hem de yıllık bazda hafif bir gerileme kaydetmesi 

beklenirken, çekirdek verinin görece daha iyi bir tablo ortaya koyması bekleniyor. 

▪ Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bugün Bankanın Merkez, Doğu ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 

konferansının açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Konferansın ana konusu, söz konusu ülkelerin küresel bazda değişen 

ticari ve finansal çerçeve karşısındaki reaksiyonları olacak. Draghi’nin küresel ticaret geriliminin yarattığı büyüme 

baskılarına değişebileceği ve Euro Bölgesi büyümesine yönelik risklere vurgu yapabileceği belirtiliyor. 

▪ Hatırlayacağımız üzere ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Cuma günü, ABD ve Meksika’nın anlaşmaya vardığını 

ve Meksika’dan ithal edilecek ürünlere uygulanacağı söylenen ek vergilerin durdurulduğunu belirtmiş, bunun üzerine 

küresel piyasalardaki risk iştahı iyileşirken, altın ve ABD tahvilleri gibi güvenli limanlara olan talebin azaldığı görülmüştü. 

Ancak bu açıklamaların olumlu bir sinyal olarak algılanmaması gerektiği belirtilirken, Haziran sonundaki G-20 toplantısında 

yapılması planlanan ticaret görüşmelerine yönelik risklerin halen daha varlığını korumakta olduğu ifade ediliyor. 

▪ ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamalarda Fed’in para politikasına yönelik eleştirel tutumunu sürdürdü. Euro 

ve diğer para birimlerinin dolara karşı devalüe edildiğini ifade eden Trump, ABD’de faizlerin yüksek olduğunu ve bunun 

suçlusunun Fed olduğunu ifade etti.  

▪ Çin’de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları, mayıs ayında yıllık bazda %2,7, aylık 

bazda ise %0,6 yükselerek piyasa beklentilerine paralel bir performans sergiledi. Tüketici fiyatları Nisan ayında yıllık bazda 

yüzde 2,5 ve üretici fiyatları yüzde 0,9 artmıştı. 

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 * 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin Konuşması 11:15   

 
ABD Mayıs Ayı Aylık TÜFE 15:30 %0,1 %0,3 

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

 
ABD Mayıs Ayı Yıllık TÜFE 15:30 %1,9 %2 

 
ABD Mayıs Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 15:30 %2,1 %2,1 
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Makroekonomik Gelişmeler 
Bugün ABD Mayıs Ayı TÜFE verileri açıklanacak  

Türkiye saatiyle 15:30’da açıklanacak olan ABD Mayıs ayı TÜFE verileri, dolar endeksinde ve USDTRY paritesindeki kısa 

vadeli görünüm açısından önemli olacak. ABD’de TÜFE’nin hem aylık hem de yıllık bazda hafif bir gerileme kaydetmesi 

beklenirken, çekirdek verinin görece daha iyi bir tablo ortaya koyması bekleniyor. Verilere ilişkin piyasa beklentileri şu şekilde:  

• ABD Mayıs Ayı Aylık TÜFE → Piyasa beklentisi: %0,1, Önceki: %0,3  

• ABD Mayıs Ayı Aylık Çekirdek TÜFE → Piyasa beklentisi: %0,2, Önceki: %0,1 

• ABD Mayıs Ayı Yıllık TÜFE → Piyasa beklentisi: %1,9, Önceki: %2 

• ABD Mayıs Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE → Piyasa beklentisi: %2,1, Önceki: %2,1 

Son dönemde ABD’den gelen olumsuz veri akışı ve piyasada Fed’in bu yıl içerisinde birden fazla faiz indirime 

gideceğine ilişkin artan beklentiler ile birlikte dolar endeksinin satış baskılarına maruz kaldığını ve endeksin 97 seviyesi 

altına sarktığını gördük. Negatif senaryoları büyük ölçüde fiyatlamış olan dolar endeksi, görece zayıf seyrini korumakta.  

• Dolayısı ise bugünkü veri akışında TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde bir performans göstermesi, dolar endeksi 

üzerinde önemli bir yukarı yönlü hareketlilik yaratabilir. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda dolar 

endeksinin 97,50 seviyesine doğru bir yükseliş hareketi başlatması beklenebilir. Böyle bir durumda kurun 5,85 seviyesi 

üzerini hedef alması beklenebilir. 

• Aksi taktirde, yani TÜFE verilerinin daha zayıf bir performansı işaret etmesi durumunda, dolar endeksi üzerinde önemli 

bir negatif hareketlilik oluşmasını beklemeyiz, zira piyasalarda “zayıf ABD, güvercin Fed” senaryosu önemli ölçüde 

fiyatlarda yer alıyor.  Dolayısı ile TÜFE verilerinin zayıf bir performans sergilemesi durumunda dolar endeksinin 96,40 – 

97 seviyeleri arasında dalgalanması ve USDTRY paritesinin de 5,75 – 5,85 bandındaki hareketini koruması beklenebilir.  

Piyasalarda Fed politikalarına ve ABD ekonomisine ilişkin genel beklenti ve fiyatlamalara baktığımızda:  

Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara bakıldığında piyasalarda bu yıl içerisinde birden fazla faiz indiriminin 

fiyatlandığını görüyoruz. Fed’in bu yıl içerisinde Temmuz ayı toplantısında faiz indirme olasılığı %76,6 olarak fiyatlanırken, 

Eylül, Ekim ve Aralık toplantılarına ilişkin faiz indirim ihtimali ise sırasıyla %93,3, %95,5 ve %98 olarak fiyatlanıyor. Dolayısı ile 

piyasalardaki mevcut fiyatlamaların Fed’in bu yıl içerisinde birden fazla faiz indirime gideceği senaryosunu büyük ölçüde 

içerdiğini ve dolar endeksinin de bu beklentileri fiyatlamakta olduğunu görüyoruz.  

Bu noktada, artık normalleşmenin belirli bir noktaya geldiği ve üstelik ABD’nin neredeyse en uzun ekonomik büyüme 

dönemlerinden biri içinde olduğu düşünülürse mevcut noktadaki bocalamayı ve oynaklığı anlamak biraz daha 

kolaylaşıyor. 

• ABD ekonomisi 2010 yılından beri pozitif büyüme kaydediyor. Bu büyüme döngüsünün 9. yılı tamamlanmış durumda. 

2019 senesi içerisinde de büyümeye devam etmesi beklenen ABD ekonomisi için 10 yıllık pozitif büyüme süreci 

tarihteki en uzun döngülerden birini işaret ediyor.  

• ABD ekonomisi halen oldukça güçlü bir büyüme dinamiğini işaret etmeye devam ediyor. Potansiyelin üzerindeki 

büyüme trendinin 2019’da süreceği bekleniyor. 

• Diğer taraftan, ekonomik büyümede görüşülebilecek olası bir yavaşlamanın, bu uzun büyüme döneminin ve ekonomik 

döngünün doğal bir sonucu olarak algılanması gerektiği ifade ediliyor. 

Beklentiler daha güvercin bir FOMC politikası eğilim de olsa da, şu ana kadarki fiyatlamaların bunu önemli ölçüde 

yansıttığını belirtmek lazım. Dolayısı ile piyasalardaki mevcut fiyatlamaların işret ettiği ölçüde hızlı bir gevşeme patikasının 

bu yıl içerisinde söz konusu olmayabileceği ihtimali, dolar endeksinde önemli bir yukarı yönlü potansiyel oluşmasına neden 

olabilir.  
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi bugün Frankfurt’ta konuşacak 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bugün Bankanın Merkez, Doğu ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 

konferansının açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Draghi’nin yan ısıra, IMF Başkanı Christine Lagarde da konferasta bir 

konuşma gerçekleştirecek. Konferansın ana konusu, söz konusu ülkelerin küresel bazda değişen ticari ve finansal çerçeve 

karşısındaki reaksiyonları olacak. Bu noktada Draghi’nin, küresel ticaret geriliminin yarattığı büyüme baskılarına değişebileceği 

ve Euro Bölgesi büyümesine yönelik risklere vurgu yapabileceği belirtiliyor.  

• Hatırlayacağımız üzere ECB Nisan ayı toplantısı sonucunda para politikasında bir değişikliğe gitmemiş, 2019 yılı sonuna 

kadar faizlerin mevcut seviyelerde olacağını öngörmüştü. ECB başkanı Draghi Nisan toplantısının ardından 

gerçekleştirdiği basın toplantısında, Euro Bölgesinden gelen verilerin büyümedeki yavaşlamayı teyit ettiğini belirtirken, 

ekonomide risklerin aşağı yönlü olduğunu yinelemişti. TLTRO'nun kuralları hakkında karara vermek için ekonominin nasıl 

gelişeceğini izlemek gerektiğini ve bu konudaki kararların önümüzdeki toplantılarda açıklanacağını belirten Draghi, 

ekonominin parasal gevşemeye duyduğu ihtiyacı yeniden vurgulamıştı. Enflasyonun Eylül ayında dip seviyelere 

inebileceğini belirten Draghi, enflasyon hedefine bağlı kalmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Bunların yanı sıra Draghi, 

ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifelerine yönelik uygulamalarının küresel ekonomik güvene zarar verdiğini de ifade 

etmişti.  

ECB başkanı Draghi’nin bugünkü konuşmasında söz konusu risklere yeniden vurgu yapması ve Euro Bölgesi 

ekonomilerine yönelik yavaşlama sinyallerinin değerlendirildiğini ifade etmesi durumunda, euro üzerinde kısmi bir satış 

baskısı oluştuğu ve Cuma gününden bu yana dolar endeksindeki düşüş ile birlikte yönünü yukarı çevirmiş olan EURUSD 

paritesinin kazançlarının bir kısmını geri vererek 1,13 seviyesi altına sarkmasına neden olabilir.  

PPK toplantısında politika faizinde bir değişiklik beklemiyoruz 

Bugün saat 14:00’da gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli 

repo faizinde (%24) herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. En son olarak Foreks tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, 

18 katılımcının 3 tanesinin bir faiz indirimi beklediği, diğer katılımcıların ise politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemediği 

görülüyor. 

Nisan ayında PPK karar notunda “ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” söylemin 

düşürülmesi sonrasında PPK’nın bir sonraki adımının faiz indirimi yolunda olacağına ilişkin geniş bir beklenti oluşmuştu. 

Ancak zamanlaması konusunda farklılaşmaların ön plana çıktığı görüldü. Yılın başında baz senaryomuz Nisan ayında yukarıda 

bahsettiğimiz söylemin düşmesi, hemen arkasından Haziran ayı itibariyle bir faiz indirimi döngüsünün başlaması yolundaydı. 

Ancak Nisan ayında söylemin düşmesi sonrasında TCMB’nin söz konusu söylemin düşürülmesinin kısa vadede bir politika sinyali 

olarak algılanmaması gerektiğini, daha çok enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecek bir 

parasal duruş ifadesi olarak ele alınması gerektiğini belirmişti. 

Konsensüs ve kurum tahminimiz Haziran’da politika faizinde herhangi bir değişiklik olmaması yolunda olsa da, risklerin 

aşağı yönlü olduğunu belirtmek gerekir. Zira  cross-currency swap piyasası fiyatlamalarında faiz indirimi unsurlarının ön plana 

çıktığı görülüyor. Bu çerçevede faiz indirimi ihtimalini de tamamen gözden çıkarmak doğru olmaz. En son olarak Nisan ayında 

söz konusu söyleminin düşüşü sonrasında TRY tepkisinin olumsuz olduğu takip edilmişti. Dolayısıyla faiz indirimi kararı 

durumunda TRY tarafında satış baskısı görülebilir.  

Haziran ayında herhangi bir değişiklik beklememize rağmen, Temmuz ayı itibariyle enflasyondaki düşüşün hız 

kazanması ile beraber PPK tarafında da faiz indirimlerine başlanabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede yılsonuna kadar 

politika faizinin %24 seviyesinden %21 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz.  Bu toplantıda bir faiz indirimi yapılması halinde 

ise tahminlerimizi gözden geçireceğimizi belirtmek gerekir. 
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

Dün sabah saatlerinde 5,75 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi, dolar endeksindeki düşüş hareketinin durulması ve 

TL’de etkili olan negatif ayrışma ile birlikte yönünü yukarı çevirerek 5,84 seviyesi üzerine çıktı. Dün gelişen ülke para 

birimlerinde pozitif bir görünüm hâkimken, TL’nin dolar karşısında en kötü performans sergileyen para birimi olduğunu ve 

diğer gelişen ülke para birimlerinden önemli ölçüde negatif ayrıştığını gördük. Söz konusu negatif ayrışmanın bu sabah 

saatlerinde de etkili olmaya devam ettiğini görüyoruz, zira gelişen ülke para birimlerinde pozitif bir seyir hâkimken TL’nin yine 

en kötü performans sergileyen para birimi olduğu görülüyor.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,80 seviyesi civarında seyrediyor.  USDTRY paritesi geçtiğimiz hafta, Fibonacci %50 

düzeltme seviyesi olan 5,70 seviyesi altını test etmiş, ancak bu seviyeyi aşağı yönlü kırmayı başaramamıştı. Bununla birlikte 5,70 

seviyesinin önemli bir destek seviyesi haline geldiğini görmüştük. Diğer yandan, kurda 20 günlük hareketli ortalamanın 

(mevcut durumda 5.91 – 5.93 bandına denk gelmekte) önemli bir direnç bölgesi olduğunu görmekteyiz (ortalamaya denk 

gelen seviyeler her gün değişmektedir). Bununla birlikte, kurun kısa vadede 5,70 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmesini 

beklemekteyiz. Aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğiniz üzere USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde kısa vadeli düşüş 

trendinin sınır çizgisinde hareket etmekte. Teknik göstergeler ise yükseliş eğiliminin devam edebileceğini işaret ediyor. Bu 

noktada kurun trend sınırındaki seyrini yakından takip edeceğiz. Trendin (5,81 – 5,82 bandı) yukarı yönlü kırılması durumunda 

kurda 5,85 seviyesi üzerine bir yükseliş hareketi görülebilir. Diğer yandan, önümüzdeki dönemde 20 günlük hareketli 

ortalamaya denk gelen 5,91 – 5,93 bandının yukarı yönlü aşılması durumunda da yükseliş hareketinin hız kazanabileceğini 

belirtmekte fayda var.  

Bugün yurt içi piyasalarda PPK kararı takip edilecek. PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinde (%24) 

herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Yurt dışı piyasalarda ise ABD’den gelecek olan ÜFE verileri ve Avrupa Merkez Bankası 

Başkanı Draghi’nin konuşması takip edilecek.  
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EUR/USD 

Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki seyrini sürdürmekte olan EURUSD paritesi, zayıf ABD verileri ve artan faiz indirim 

beklentileri ile zayıflayan dolar endeksinden destek bulmaya devam ediyor. Dün gün içerisinde 1,1300 – 1,1340 seviyeleri 

arasında hareket eden EURUSD paritesinde, bu sabah saatlerinde, dolar endeksindeki düşüş hareketinin durulmuş olması ile 

birlikte görece yatay bir seyrin hâkim olduğunu görüyoruz.  

Dolar endeksindeki düşüşün sınırlanması ile birlikte yükseliş ivmesini azaltan EURUSD paritesi, bu sabah saatlerinde 1,13 

seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görebileceğimiz üzere, EURUSD paritesinin 4 saatlik 

grafiğinde oluşturmuş olduğu istikrarlı bir yükseliş kanalı söz konusu ve parite bu kanal bünyesinde yükseliş eğilimini 

korumakta. Bu noktada, kanalın alt sınırına (kanal desteğine) yakın bir seviye olan 1,1310 seviyesinin uzun vadeli önemli bir eşik 

seviyesi olduğunu ve paritenin geçmiş fiyat hareketlerine baktığımızda bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadığı durumlarda 

günlük bazda önemli düşüşlerin yaşanmış olduğunu görüyoruz. Dolayısı ile paritenin bu seviye üzerinde – dolayış ile yükseliş 

kanalı bünyesinde – tutunup tutunmayacağını takip edeceğiz.  

• Paritenin,1310 seviyesi üzerinde tutunması durumunda mevcut yükseliş eğilimi 1,15 seviyesine doğru hızlanabilir.  

• Aksi durumda ise yeniden 1,11 seviyesine doğru bir geri çekilme hareketi görebiliriz.  

Bugün ABD’den gelecek olan ÜFE verileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması takip edilecek. 
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XAU/USD  

Kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırması sonrasında yükseliş hareketini hızlandıran altın fiyatları, ABD’den gelen zayıf veri 

akışı ve piyasalarda Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik artan beklentiler ile birlikte 1348 seviyesi üzerini test ederek Nisan 

2018’den bu yana en yüksek seviyesine yükselmişti. Ancak, ABD Başkanı Trump’ın Cuma günü Meksika’dan ithal edilecek 

ürünlere uygulanacağı söylenen ek vergilerin durdurulduğunu belirtmesi sonrasında, iyileşen risk iştahı ile birlikte altın fiyatları 

Pazartesi gününden bu yana kazançlarının ufak bir kısmını geri verme eğilimi içerisinde.  

Dün sabahki analizimizde, teknik gösterge ve formasyonlar, ons altının, bir süre 1325 – 1335 seviyeleri arasında dalgalandıktan 

sonra geri çekilme hareketini sürdürebileceğine ve 1320 seviyesine doğru gerileyebileceğine işaret ettiğini belirtmiştik. Ons 

altın, öngördüğümüz üzere dün gerileme hareketini sürdüren 1320 seviyesi altını test etti. Asya seansında yeniden 1330 

seviyesi üzerine çıkan ons altın, bu sabah saatlerinde 1333’lü seviyelerden işlem görüyor.  

Genel görünüme baktığımızda; Fed ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere küresel merkez bankalarının tonlarını 

yumuşatarak ekonomilerin desteklenmeye ihtiyaç duyduğu vurguları, ABD – Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve ABD – İran 

arasındaki siyasi gerilimin yarattığı güvenli liman talebi ve majör merkez bankalarının altın alımlarına devam ediyor olması gibi 

faktörler, güvenli liman talebinin güçlü seyretmeye devam edebileceğini altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin sınırlı 

kalabileceğini işaret ediyor. Dolayısı ons altındaki düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalacağı ve mevcut düşük risk algısı 

ortamında altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin önümüzdeki dönede devam edeceğine yönelik beklentimizi sürdürmekteyiz. 

Bu noktada altındaki mevcut yükselişin önümüzdeki dönemde 1350 seviyesine doğru devam etmesini beklemekteyiz.  

Bugün ABD’den gelecek olan ÜFE verileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.886 %0,0 %2,9 %0,1 %8,9 %15,1

DAX 12.156 %0,9 %3,1 %0,8 %11,2 %15,1

FTSE 7.398 %0,3 %2,6 %2,7 %7,5 %10,0

Nikkei 21.204 %0,0 %2,1 -%0,7 -%1,8 %5,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 92.826 -%1,4 %3,1 %4,8 %3,1 %1,7

Çin 2.926 -%0,6 %1,6 -%1,0 %11,8 %16,6

Hindistan 39.950 -%0,4 -%0,7 %6,2 %11,2 %10,4

Endonezya 6.306 -%0,4 %4,1 %1,1 %2,7 %1,4

Rusya 2.752 %0,3 %1,7 %9,4 %16,1 %16,1

Brezilya 98.960 %1,5 %1,6 %5,0 %13,8 %12,6

Meksika 43.714 %0,2 %1,1 %0,8 %6,9 %5,0

Güney Afrika 58.768 %0,5 %4,0 %3,5 %13,9 %11,4

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %0,3 -%5,8 -%0,3 -%26,5 %44,8

EM VIX 19 %0,2 -%7,1 -%9,7 -%26,2 %18,8

MOVE 65 -%1,1 -%13,7 %21,4 %10,6 %39,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,7975 %0,4 %0,3 -%3,1 %8,1 %52,6

Brezilya 3,8579 -%0,8 %0,0 -%2,4 -%1,1 %16,6

Güney Afrika 14,6675 -%1,1 %0,0 %3,6 %2,3 %18,5

Çin 6,9114 -%0,3 %0,1 %1,3 %0,2 %6,2

Hindistan 69,4538 -%0,3 %0,3 -%0,6 -%3,3 %8,7

Endonezya 14240 -%0,1 a.d. -%0,6 -%2,5 %5,0

CDS *

Türkiye 470,7 7,6 -12,0 -12,4 -64,0 114,2

Brezilya 168,3 -0,1 -5,6 -0,8 -50,7 91,0

Güney Afrika 197,4 -0,4 -5,2 17,4 -54,7 38,2

Endonezya 101,1 -0,2 -11,8 10,0 -54,1 42,7

Rusya 123,3 -0,1 -5,9 0,9 -28,3 8,3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,2 a.d. a.d. -3,0 0,6 6,5

Brezilya %8,0 -0,2 -0,2 -0,8 -2,2 -2,3

Hindistan %7,0 0,0 0,0 -0,4 -0,5 -0,3

Endonezya %7,7 0,0 a.d. -0,3 -0,6 1,4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,8 0,04 a.d. -0,40 0,22 a.d.

Brezilya %4,9 -0,05 -0,09 -0,28 -0,36 0,30

Güney Afrika %4,5 0,03 -0,06 -0,23 -0,59 0,04

Endonezya %3,5 0,04 a.d. -0,37 -1,22 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62,29 %0,0 %0,5 -%11,8 %3,5 -%6,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 53,27 %0,0 -%0,4 -%13,6 %3,1 -%11,8

Altın - USD / oz 1326,4 %0,1 %0,2 %3,0 %6,8 %1,3

Gümüş - USD / t oz. 14,74 %0,7 -%0,2 %0,1 %1,7 -%14,0

Commodity Bureau Index 412,4 %0,4 -%0,7 %0,6 -%0,5 -%4,6

* 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. 

 

 

 

 

 


