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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Bugün saat 15:30’da ABD’den gelecek olan Haziran ayı istihdam veri setini yakından takip edeceğiz. Verilere ilişkin senaryo 

analizimizi Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz.  

▪ Küresel tahvil faizlerindeki gerileme devam ediyor. ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %2 seviyesi altında kalmaya devam ederken, 

Almanya 10 yıllık faizi ise ilk defa Avrupa Merkez Bankası mevduat faizinin altına geriledi. Küresel tahvillere olan bu talep, 

piyasalardaki riskten kaçış ortamının etkisini artırdığını işaret ediyor.   

▪ 21-28 Haziran’da yerleşiklerin DTH hesaplarında 1 milyar dolara yakın bir çıkış takip edildi. (bankalararası hariç, parite 

etkisinden arındırılmış) Düşüşün kurumlar kaynaklı olduğu görülüyor. Kurumların DTH’larında söz konusu haftada 1,6 

milyar dolar düşüş görüldü. Hanehalkının uzun döviz pozisyonlarını artırmaya devam ettiği dikkat çekiyor. (21-28 Haziran 

haftasında 0,6 milyar dolar artış görülüyor) Bu çerçevede geçen senenin Ağustos ayından beri hane halkı DTH’larındaki 

toplam artış 25 milyar dolara ulaştı.        

▪ 21-28 Haziran arasında hisse senedi piyasasına 29,4 milyon dolar kadar sınırlı net yabancı girişi oldu.  Tahvil piyasası 

tarafında ise son iki haftadır yaşanan girişler sonrasında (toplamda 270 milyon dolar) yabancı ilgisinin yine zayıf olduğu 

takip edildi. Söz konusu hafta içerisinde 11 milyon dolarlık sınırlı bir çıkış yaşandı.  

▪ Asya hisse senetleri ABD’deki 4 Temmuz Bağımsızlık kutlamaları sebebiyle Cuma günkü işlemlerde yatay seyretti. MSCI 

Asya Pasifik Endeksi, Tokyo saatiyle 10:30’da yatay seyretti. Hong Kong Hang Seng Endeksi ve Şangay Bileşik Endeksi de 

yatay seyrederken, Topix Endeksi ve S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0,2 yükseldi. 

▪ ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoku konusundaki 

son adımına tekrar tepki göstererek, "İran yeni bir uyarı yayımladı. Ruhani, 'eğer yeni bir nükleer anlaşma yoksa 

zenginleştirilmiş uranyum miktarını istedikleri miktarda artıracaklarını' söylüyor. Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol 

İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." ifadelerini kullandı. 

▪ Avrupa Borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 

yükselerek 392,94 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 artarak 5.620,73 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 

endeksi ise yüzde 0,98 değer kazanarak 22.120,70 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,11 yükselişle 

12.629,90 seviyesinde kapandı. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,08'lik düşüşle 7.603,58 seviyesinde 

tamamladı. 

 

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 

 
Almanya Mayıs Ayı Aylık Fabrika Siparişleri 09:00 -%0,2 %0,3 

 
Almanya Mayıs Ayı Yıllık Fabrika Siparişleri 09:00 -%6,2 -%5,3 

 
ABD Haziran Ayı Aylık Ortalama Saatlik Kazançlar 15:30 %0,3 %0,2 

 
ABD Haziran Ayı Yıllık Ortalama Saatlik Kazançlar 15:30 %3,2 %3,1 

 
ABD Haziran Ayı İşsizlik Oranı  15:30 %3,6 %3,6 

 
ABD Haziran Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi 15:30 160K 75K 
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Makroekonomik Gelişmeler 
ABD istihdam ve ücret artışları verileri saat 15:30’da açıklanacak  

Bugün saat 15:30’da açıklanacak olan Haziran ayına ilişkin istihdam ve ücret artışları verilerine yönelik piyasa beklentileri 

şu şekilde: 

• Haziran ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi → Beklenti: 160.000, Mayıs dönemi verisi: 75.000 

• Haziran ayı İşsizlik Oranı verisi → Beklenti: %3,6, Mayıs dönemi verisi: %3,6 

• Haziran ayı Aylık Ortalama Saatlik Kazançlar → Beklenti: %0,3, Mayıs dönemi verisi: %0,2 

• Haziran ayı Yıllık Ortalama Saatlik Kazançlar → Beklenti: %3,2, Mayıs dönemi verisi: %3,1 

Şubat ayında Ortalama Saatlik Kazançlar verisinde elde edilen ve 2009 yılının Haziran ayından bu yana kaydedilen en 

yüksek artış olan yıllık %3,4’lük artışın ardından, ücret artışları yıllık bazda %3’ün üzerinde kalmaya devam ediyor.  

Haziran ayı verisine ilişkin beklenti, Mayıs ayında Yıllık Ortalama Saatlik Kazançlarda görülen %3,1’lik artışın ardından %3,2’lik bir 

yükseliş yaşanması yönünde. Tarım Dışı İstihdam verisinin ise, Mayıs döneminde 75.000’lik zayıf veri sonrasında 160.000’lik bir 

istihdam artışını işret etmesi bekleniyor. Bu piyasa beklentileri ışığında ABD verilerine ilişkin senaryo analizimiz şu şekilde: 

• ABD’de, piyasa beklentileri dahilinde, saatlik ücretlerde Haziran ayında yıllık %3,2, aylık bazda ise %0,3’lük bir yıllık artış 

görülmesi sürdürülmesi durumunda dolar endeksinde Haziran’ın son haftasında oluşan ancak bu hafta içerisinde kısmen 

durulmuş olan yükseliş eğiliminin kaldığı yerden devam etmesi ve endeksin 97 seviyesi üzerini hedef alması beklenebilir. 

Böyle bir durumda USDTRY paritesinin yeniden 5,65 seviyesi üzerine çıktığı görülebilir.    

• Ücret artışları verisinin beklentilerin altında kalması durumunda ise dolar endeksinde yeniden 96,50 seviyesi atlına doğru 

bir gerileme ve kurda ise tekrardan 5,58 seviyesine doğru bir geri çekilme görülebilir.  

• Burada, dolar endeksinin kısa vadeli grafiğinde oluşan ve bir devamlılık formasyonu olan üçgen formasyonunun, 

endekste Haziran sonu oluşan ve endeksi 95,80’lerden 96,80’lere taşıyan yükseliş hareketinin 97 seviyesi üzerine doğru 

devam edebileceğini işaret ettiğini bu noktada belirtmemizde fayda var.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL  

USDTRY paritesi dün dünün hareketini genişleterek 200 günlük hareketli ortalamasını test etti. Türk lirasında dün etkili olan 

pozitif ayrışma ve ABD’de piyasaların kapalı olması nedeniyle dolar endeksindeki sınırlı hareket kabiliyeti, USDTRY’nin 

düşüşünü genişletmesini sağladı. Ancak kur, 5,58 seviyesini teste temsinin hemen ardından 200 günlük hareketli 

ortalamasından yukarı yönlü bir sıçrama gerçekleştirerek yeniden 5,60 seviyesi üzerine çıktı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,6150 seviyesi civarında hareket ediyor. Gelişen ülke para birimlerindeki görünümün 

bozulduğunu ve genel bir satıcılı seyrin hâkim olduğunu görüyoruz. Türk lirası ile dolar karşısında en fazla değer kaybeden 

para birimleri arasında yer alıyor. Teknik görünüme baktığımızda, dolar endeksinin kısa vadeli grafiğinde bir devamlık 

formasyonu olan üçgen formasyonunun oluşmuş olduğunu görüyoruz. Söz konusu formasyon bize, dolar endeksinin 

95,80’lerden 96,80 üzerine çıkmasını sağlayan ralli hareketinin, kısa vadeli bir konsolidasyon sürecinin ardından kaldığı yerden 

devam edebileceğini ve dolar endeksinin önümüzdeki dönede 97 seviyesi üzerine yerleşebileceğini işaret ediyor. Teknik 

göstergelerin bu sinyali ve USDTRY paritesinin 200 günlük hareketli ortalamasını test etmesi ile birlikte kurda İstanbul 

seçimlerinin ardından oluşan düşüş hareketinin 5,58 – 5,60 bandında etkisini yitirmeye başlayabileceği görüşündeyiz.   

Bugün ABD’den gelecek olan Haziran ayı istihdam veri seti ve Almanya’dan gelecek olan Fabrika Siparişleri verileri takip 

edilecek. ABD verilerine ilişkin senaryo analizimizi Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz. 
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EUR/USD 

Dün gün içerisinde 1,13 seviyesi altındaki seyrini sürdüren EURUSD paritesi, 1,1270 – 1,1300 seviyeleri arasında seyretti.  

Teknik görünüme bakacak olursak, haftalık grafiğindeki düşüş kanalın üst sınırından yönünü aşağı çevirerek beklediğimiz üzere 

1,13 seviyesi altına gerileyen EURUSD paritesi, 20 haftalık hareketli ortalamasına denk gelen 1,1260 seviyesi yakınlarında 

hareket ediyor. Bu noktada, EURUSD paritesinin kısa vadede, teknik olarak önemli bir destek olan 1,1260 seviyesi civarında 

stabilize olması ve görece yatay bir seyir izlemesini bekliyoruz. Kısaca toparlayacak olursak ise, EURUSD paritesinin kısa vadede 

1,1260 – 1,1300 seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. 1,1260 seviyesinin aşağı yönlü aşılması durumunda ise 

düşüş hareketi hız kazanabilir.  

EURUSD paritesindeki kısa vadeli görünüm açısından bugün ABD’den gelecek olan Haziran ayı istihdam veri seti (Tarım Dışı 

İstihdam, Ortalama Ücret Artışları ve İşsizlik Oranı) ve sabah saatlerinde Almanya’dan gelecek olan Fabrika Siparişleri verileri 

yakından takip edilecek.   
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XAU/USD  

Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen Haziran ayı ADP Özel Sektör tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi 140.000 olan piyasa 

beklentinsin altında kalarak 102.000 olarak gerçekleşirken, akşam saatlerinde açıklanan Fabrika Siparişleri ve Dayanıklı Mal 

Siparişleri verileri de olumsuz bir performansı işaret etti., Mayıs Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ise verisi beklentiler dahilinde %1,3 

geriledi. ABD’den gelen zayıf veriler ile birlikte ardından dolar endeksi 96,60 seviyesi altına indi. Dolar endeksindeki gerileme ile 

birlikte, dün sabahki bültenimizde öngördüğümüz üzere gün içerisinde 1410 seviyesi üzerindeki seyrini koruyan ons altın, gün 

içerisinde 1412 – 1425 seviyeleri arasında seyretti. 

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1415 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Dolar endeksinde, gerek kısa vadeli grafiğinde 

oluşmuş olduğu üçgen formasyonunun yükseliş sinyali vermesi, gerekse de Fed’in olası faiz indirim hamlelerinin piyasada 

fazlasıyla fiyatlanmış olması ile birlikte dolar endeksinde bir yükseliş potansiyeli oluşabileceği görüşündeyiz. Ancak buna 

rağmen, ticaret hacmi ve büyümeye yönelik global riskler ve küresel merkez bankalarının gevşeme adımları ile birlikte güvenli 

liman talebinin güçlü seyretmeye devam edeceğini ve ons altının da yükseliş eğilimini koruyacağı görüşündeyiz Bu noktada 

ons altının bugün içerisinde 1400 seviyesi üzerindeki seyrini korumasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde 1425 seviyesinin 

aşılması durumunda ise ons altındaki yükselişin 1450 seviyesine doğru hız kazanmasını bekliyoruz. 

Bugün ABD’den gelecek olan Haziran ayı istihdam veri seti ve Almanya’dan gelecek olan Fabrika Siparişleri verileri 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 2.996 %0,8 %2,8 %6,9 %18,3 %19,5

DAX 12.630 %0,1 %2,9 %5,4 %17,3 %19,6

FTSE 7.604 -%0,1 %2,7 %5,3 %11,2 %13,0

Nikkei 21.702 %0,0 %2,0 %4,5 %11,0 %8,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 99.382 %0,0 %4,0 %10,0 %11,9 %8,9

Çin 3.005 -%0,2 %0,7 %4,8 %19,3 %20,3

Hindistan 39.908 %0,2 %1,5 -%0,2 %12,0 %10,9

Endonezya 6.376 -%0,1 %0,2 %2,6 %1,5 %2,8

Rusya 2.843 %0,7 %2,3 %5,2 %18,1 %20,0

Brezilya 103.636 %1,6 %2,9 %8,0 %12,8 %17,9

Meksika 43.461 -%0,1 %0,3 %0,1 %2,4 %4,4

Güney Afrika 57.829 -%0,3 -%0,4 %1,3 %10,8 %9,7

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 -%2,8 -%22,5 -%33,4 -%50,6 %13,9

EM VIX 17 %0,7 -%12,5 -%22,7 -%36,3 %2,4

MOVE 68 -%0,4 -%7,3 -%7,1 %3,9 %46,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,5967 -%0,5 -%3,0 -%3,2 %5,0 %47,4

Brezilya 3,8021 -%0,7 -%0,5 -%1,4 %2,3 %14,9

Güney Afrika 14,0371 -%0,1 -%0,9 -%4,3 %0,5 %13,4

Çin 6,8716 -%0,1 -%0,1 -%0,5 %0,0 %5,6

Hindistan 68,5175 -%0,5 -%0,8 -%1,1 -%1,7 %7,3

Endonezya 14134 %0,1 -%0,1 a.d. -%1,0 %4,2

CDS *

Türkiye 371,2 -3,6 -25,9 -74,5 22,8 136,7

Brezilya 146,4 -0,4 -4,1 -23,1 -22,2 103,5

Güney Afrika 161,4 -0,7 -8,4 -32,4 -35,6 60,5

Endonezya 85,9 -1,6 a.d. a.d. a.d. 50,1

Rusya 110,5 -0,7 -2,8 -15,3 -20,1 12,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16,0 -0,2 -0,7 a.d. -0,7 4,3

Brezilya %7,3 0,0 -0,3 -0,9 -1,8 -3,0

Hindistan %6,7 -0,1 -0,1 -0,3 -0,7 -0,6

Endonezya %7,3 0,0 -0,1 a.d. -0,8 0,9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,0 -0,02 -0,41 -0,97 -0,26 a.d.

Brezilya %4,6 -0,01 -0,09 -0,39 -0,36 0,08

Güney Afrika %4,0 0,00 -0,07 -0,57 -1,09 -0,47

Endonezya %3,3 0,00 -0,12 a.d. -1,10 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63,3 -%0,8 -%4,9 %2,1 %10,9 -%5,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 57,34 %1,9 -%3,4 %7,7 %21,8 -%5,1

Altın - USD / oz 1420,9 %0,9 %0,7 %7,4 %9,7 %8,5

Gümüş - USD / t oz. 15,252 %0,6 -%0,3 %3,5 -%3,5 -%11,0

Commodity Bureau Index 405,61 %0,5 -%1,1 -%2,6 -%1,3 -%6,2

* 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. 

 

 

 

 

 


