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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

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

gerçekleştireceği basın toplantısı takip edilecek. Fed’in yayınlayacağı dot plot grafiği ve ekonomik projeksiyonları ile 

Fed Başkanı Powell’ın karar sonrasında yapacağı basın toplantısı ön planda olacak. Fed’in Haziran ayı toplantısından 

çıkabilecek olası senaryolara ilişkin yazımızı Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz. 

▪ Fed kararının yanı sıra bugün saat 15:30’da açıklanacak olan ABD Mayıs ayı TÜFE verileri de yakından takip edilecek. 

ABD’de enflasyonun Mayıs ayında Nisan ayına göre bir miktar iyileşme kaydetmesi bekleniyor. ABD’de Nisan ayında 

aylık bazda %0,8’lik bir düşüşü işaret eden TÜFE’nin Mayıs ayında %0 olması bekleniyor. Yıllık bazda ise TÜFE’nin 

%0,3 seviyesinde sabit kalması öngörülüyor. Nisan ayında aylık bazda %0,4’lük bir daralmaya işaret eden aylık 

çekirdek TÜFE’nin Mayıs ayında %0 olması, yıllık çekirdek TÜFE’nin ise %1,3 olması bekleniyor.  

▪ Euro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda %3,6 (beklenti -

%3,8), yıllık bazda ise %3,1 daraldı (beklenti -%3,2).  

▪ Almanya'nın ihracatı, koronavirüs salgınının etkisiyle Nisan ayında aylık bazda %24 azalarak Ağustos 1990'dan bu 

yana en sert düşüşünü kaydetti. Beklenti %15,6’lık bir düşüş yaşanması yönündeydi. Söz konusu dönemde ithalat ise 

aylık bazda %16,5 düşerek 72,3 milyar euroya geriledi. Cari işlemler fazlası ise Nisan’da 7,7 milyar euro olarak 

gerçekleşti. Cari fazla, Mart ayında 25,6 milyar euro olmuştu. 

▪ Bugün Asya seansında yayınlanan verilere göre Çin'de TÜFE Mayıs ayında yıllık bazda %2,4 yükseldi. Medyan beklenti 

%2,7 idi. ÜFE ise Mayıs ayında Nisan’daki %3,1’lik düşüşü takiben %3,7 gerileme kaydetti. 

▪ Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, %1,22 değer kaybederek 

369,54 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %2,11 azalarak 6.335,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi 

%1,57 düşerek 12.617,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,55 değer kaybıyla 5.095,11 puana ve İtalya'da FTSE 

MIB 30 endeksi de %1,49 gerileyerek 19.930,2 puana indi. 

▪ New York borsası günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 300 puan değer kaybetti ve %1,09 

azalışla 27.272,30 puana geriledi. S&P 500 endeksi, %0,73 kayıpla 3.208,90 puana düştü. Nasdaq endeksi ise %0,29 

artışla 9.953,75 puana yükseldi. 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
ABD Mayıs Ayı Aylık TÜFE 15:30 %0 -%0,8 

 
ABD Mayıs Ayı Aylık Çekirdek TÜFE 15:30 %0 -%0,4 

 
ABD Mayıs Ayı Yıllık TÜFE 15:30 %0,3 %0,3 

 
ABD Mayıs Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 15:30 %1,3 %1,4 

 
FOMC Toplantı Kararı 21:00 %0-%0,25 %0-%0,25 

 
Fed Başkanı Powell'ın Konuşması 21.30   
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Makroekonomik Gelişmeler 

Fed toplantı kararı bugün 21:00'da açıklanacak 

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

gerçekleştireceği basın toplantısı takip edilecek. 

Hatırlayacağımız üzere Fed 29 Nisan’da sona eren toplantısında faizleri sabit tutmuş ve faizlerin seyrine ilişkin sözlü 

yönlendirmede ise herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Fed’in Nisan toplantısının ardından dolarda sınırlı bir negatif 

hareketlilik gözlemlemiştik.  

• Hazine tahvili ve mortgage’a dayalı menkul kıymet alımlarının piyasanın düzgün işleyişini desteklemek için ihtiyaç 

duyulan miktarda devam edeceği ifade edilmişti.  

• Powell konuşmasında koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik faaliyette ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir oranda 

düşüş yaşanacağını belirterek, ekonomik toparlanmanın güçlü olması için daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını ifade 

etmişti. 

Fed’in Haziran ayı toplantısında %0 – 0,25 bandında bulunan faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. 

Para politikası çerçevesinde atılan tarihi adımlardan sonra bir süre önemli bir değişiklik beklenmediği görülüyor. Dolayısı ile 

Fed’in bu akşam yayınlayacağı dot plot grafiği ve ekonomik projeksiyonları ile Fed Başkanı Powell’ın karar sonrasında yapacağı 

basın toplantısı ön planda olacak.  

• ABD’de iş yerlerinin açılmaya başlaması ve Cuma günü ABD’den gelen ve beklentilerin üzerinde bir performansı işaret 

eden istihdam verileri sonrasında piyasadaki iyimserlik artsa da, genel beklenti Fed’in güvercin duruşunun 

bozulmayacağı yönünde. Başkan Powell’ın bugünkü toplantıda faizlerin uzun bir süre daha mevcut seviyelerde 

kalacağı taahhüdünü yinelemesi ve ek gevşeme adımlarına açık kapı bırakarak sözlü yönlendirmesindeki güvercin 

tutumunu koruması bekleniyor. 

• Diğer taraftan Powell’ın atılan adımların ekonomi üzerinde etkilerine ilişkin nispeten olumlu mesajlar vermesi ve Mayıs 

ayına ilişkin verilerin bir dipten dönüşü işaret ettiği yolunda yorumlarda bulunması beklenebilir.  

Mart ayında ekonomik projeksiyonlarını yayınlamayan Fed’in Haziran ayı toplantısında dot plot grafiğini ve ekonomik 

projeksiyonlarını paylaşması bekleniyor. 

• Özellikle büyüme tarafındaki toparlanmanın 2020’nin geri kalanında ve 2021 yılı için ne hızda öngörüldüğü odak 

noktası olacak. 

• Diğer yandan enflasyon tahminleri de para politikasının geleceğine dair ipuçları verecek bir başka önemli unsur olacak. 

• İşsizlik oranları ise içinde bulunduğumuz dönemde konjonktürel gelişmeler, farklı sınıflamalar, istihdam tanımındaki 

farklılaşmalar dolayısıyla mevcut resmi yansıtmaktan uzak olabilir. Dolayısıyla söz konusu tahminlerin nispeten arka 

planda kalabileceğini belirtmek gerekir.  

Dot plot grafiğinin Fed’in faizleri 2021 yılı sonuna kadar 0’a yakın seviyede tutacağını işaret etmesi bekleniyor.  

• Bunların yanı sıra bazı Fed üyeleri tarafından gündeme getirilen “getiri eğrisi kontrolü” konusunun Fed tarafından ele 

alınıp alınmayacağı da piyasalarda merak konusu.  

• Ancak, tahvil getirilerinde son dönemde yaşan yükseliş ekonomik toparlanmanın yarattığı iyimserlik kaynaklı 

olduğundan, piyasadaki genel görüş Fed’in bu konuda henüz bir adım atmayacağı ve bu konuyu Haziran toplantısında 

ele almayacağı yönünde.  

Söz konusu FOMC toplantısı Başkan Powell’ın Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen Kongre önündeki 

yarıyıl sunumundan öncesi son toplantı olacak.  

• Ancak yarıyıl sunumunun Temmuz ortası yapılması beklendiği için, aradaki süre içerisinde gelecek ilave ekonomik 

veriler durum tespiti ve beklentiler üzerinde değişikliğe de yol açabilir.  
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• Dolayısıyla yarıyıl sunumu da yaz aylarında para politikalarını sıcak gündem konusu olarak tutmaya devam edecek.  

Fed’in bugün gerçekleşecek olan toplantısından çıkabilecek olası senaryoları analiz edecek olursak: 

• Fed’in, piyasadaki genel beklentilere paralel olarak sözlü yönlendirmesinde önemli bir değişikliğe gitmemesi ve 

güvercin duruşunu koruması durumunda dolar endeksinde Nisan ayı toplantısı sonrasında olduğu gibi dolar 

endeksinde sınırlı bir düşüş eğilimine neden olabilir.  Böyle bir durumda endeksin 97,50 seviyesi altında kalması ve 

önümüzdeki dönemde 95 – 97,50 bandında seyretmesi, USDTRY paritesinin ise 6,70 – 6,80 bandındaki seyrini koruması 

söz konusu olabilir. 

• Diğer yandan, Powell’ın açıklamalarının Fed’e yönelik gevşek politika beklentilerini karşılamaması durumunda ise dolar 

endeksinde yukarı yönlü bir eğilim oluşabileceği ve endeksin 98 seviyesine doğru hızlanabileceği görüşündeyiz. Böyle 

bir durumda USDTRY paritesinin 6,80 seviyesi üzerine yükselmesi beklenebilir. 

Getiri eğrisi kontrolü ne demek?  Fed’in bu yönde bir adım atmasına ilişkin beklentiler ne yönde? 

Bugün Türkiye saatiyle 21:00’de gelmesi beklenen FOMC kararında gözler “getiri eğrisi kontrolü” üzerinde herhangi 

bir yorum ya da karar olup olmayacağında. Mevcut noktada FOMC para politikası çerçevesinde birçok aracı oldukça güçlü 

kullanıyor. Fed funds rate %0’a yakın bir seviyede tutulurken, sözel yönlendirme ile uzun süre sabit kalacağı yönünde bir 

iletişimde de bulunuluyor. Diğer taraftan parasal genişleme ile beraber oldukça ciddi boyutlarda (ucu açık) varlık alımı 

programı yürütülüyor. Ancak özellikle 2016 yılından itibaren Japonya’da kullanılan ve salgın sonrası dönemde Mart sonrasında 

Avustralya Merkez Bankası tarafından da uygulamaya konulan “getiri eğrisi kontrolü” de kullanılabilecek önemli bir araç olarak 

son dönemde ciddi tartışma konularına neden oluyor.  

Söz konusu tartışmalar özellikle bazı Fed üyeleri tarafından önemli platformlarda masa üstüne yatırılıyor. Bu çerçevede 

en son olarak New York Fed Başkanı Williams politika yapıcılarının getiri eğrisi hedeflemesini ciddi düşündüğünü söyledi. Buna 

ek olarak Fed Başkan Yardımcısı Clarida’nın, Fed Guvernör’ü Brainard’ın, Eski Fed Başkanları Bernanke ve Yellen’ında konuyu 

tartışmaya açtıkları takip ediliyor.  

Getiri eğrisi kontrolü (yield-curve control, interest rate cap (peg) belirli bir vade ya da vadelerdeki tahviller için belirli 

bir faiz hedefinin verilip, para politikası otoritesi çerçevesinde bu hedefin savunulması anlamına geliyor. Yani örneğin 3 

yıl vadeli bir tahvil faizi için verilen hedef seviyesinin altında kalınması için gerekli tahvil alımı gerçekleştiriliyor. Böylece 

borçlanma maliyetleri belirli ve düşük bir seviyede tutulabiliyor.  

Daha öncede belirttiğimiz gibi Japonya Merkez Bankası’nın 2016 senesinden beri söz konusu sistemi yürürlükte 

tuttuğu görülüyor. Bu program çerçevesinde ise 10 yıllık tahvil faizi için bir hedef verildiği görüldü. Parasal duruşun çok 

gevşek olduğu ve kısa vadeli faizlerin “%0”’a yakın bir yerde tutulması nedeniyle kısa vadeli tahvil faizlerinde oldukça düşük 

seviyeler takip edilir. Dolayısıyla getiri eğrisi kontrolünün daha çok eğrinin uzun tarafında etkili olduğu görülür. Japonya’da 10 

yıllık tahvil faizi için bir hedef işaret edilirken, ABD için daha kısa vadelerde (orta vade diyebileceğimiz tahvillerde) “kontrol” 

“peg” yapılabileceği belirtiliyor. Japonya tahvil piyasası yatırımcı profilinin daha az “trade” etme doğasında hareket etmesi ve 

bu çerçevede “vadeye kadar tutma” yönünde olması özellikle daha uzun vadede bir program yönetmeyi öne taşıdı gibi 

gözüküyor. Oysa ki ABD tahvil piyasasının oldukça yüksek ve likit bir işlem hacmi dünyasını işaret ettiği biliniyor.  

Diğer taraftan özellikle Clarida’nın ve Bernanke’nin de altını çizdiği gibi, “getiri eğrisi kontrolü” ile “parasal genişleme” 

tarafındaki farklılıkları da öne koymak gerekir. Bilindiği gibi ve mevcut noktada Fed tarafından da tarihi boyutlarda devam 

ettirdiği üzere parasal genişleme çerçevesinde varlıkların (hangi vade ya da çeşitlilikte olursa olsun) toplamda ne kadar 

miktarda alımının yapılacağı belirtilir. Ancak  getiri eğrisi kontrolü çerçevesinde tahvil faizine ilişkin hedef savunulurken, ne 

kadar alım karşılığında olabileceğine ilişkin bir belirleme söz konusu değil. İşte bu noktada para otoritesinin kredibilitesi en 

önemli nokta olarak önümüze çıkıyor. Zira özellikle Bernanke’nin de belirttiği gibi, söz konusu faiz hedefini her şekilde 

savunacağına %100 güvenilen bir para politikası otoritesi olması durumunda, herhangi bir tahvil alımına bile gerek kalmadan 

faiz seviyesi sadece sözel yönlendirme tarzı bir yaklaşımla düşük tutulabilir. Zira Japonya’da son dönemde seviye hedefi 

çerçevesinde çok daha az tahvil alımının yapıldığı görülüyor.  
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Ancak söz konusu programa ilişkin önemli risklerin ve eleştirilerin de öne sürüldüğünü belirtmek gerekir. Bu tip 

programların nispeten daha uzun süreli devam ettirilmesi gerekliliği ve çıkış durumunda ise faizlerde önemli bir sıçrayışa neden 

olabileceği belirtiliyor. Kimi ekonomistlerin ise, getiri eğrisi kontrolüne gidilmesi durumunda FED’in eldeki araçların yetersiz 

kaldığı ve daha fazlasına ihtiyaç olduğu yolunda bir izlenim vereceğini ve bunun da olumsuz olabileceğini belirttikleri 

görülüyor.  

Bugün gelecek toplantı kararı çerçevesinde ise genel beklenti henüz bu yönde bir adıma işaret edilmemesi yönünde. 

Ancak Powell’ın konu hakkında basın mensupları tarafından iletilecek sorulara ne yönde cevap verdiği de önemli 

olacak. Söz konusu konunun tartışıldığının bile belirtilmesi durumunda piyasa etkisinin Dolar’da değer kaybı şeklinde 

olabileceğini düşünüyoruz. Ancak belirttiğimiz üzere Covid-19 süreci çerçevesinde atılan adımların henüz ne yönde 

meyveler verdiğine ilişkin daha somut verilerin bekleneceği ve bu yönde herhangi bir adım atılmayacağı genel 

beklentisi hâkim. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Pazartesi günü 6,75 – 6,80 bandında seyretmesinin ardından dün 6,80 seviyesi üzerine yükselen USDTRY paritesi 6,8062 

seviyesini test etti. 6,80’in aşılması sonrasında yükseliş eğiliminde önemli bir hızlanma olmayan ve 6,8062 seviyesini aşmayan 

kur, dün gün içerisinde görece yatay seyrini sürdürdü ve 6,77 – 6,81 seviyeleri arasında hareket etti.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,7872 seviyelerinde işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah 

saatlerinde alıcılı bir görünüm ön plandayken, Türk lirasının ise dolar karışında en iyi performans kaydeden para birimleri 

arasında yer aldığı görülüyor. Kurun yaklaşık son bir haftadır günlük bazda oldukça dar bir bantta seyrettiğini gözlemliyoruz. 

Kısa vadeli görünüm açısından kurun 6,80 seviyesi civarındaki seyrini takip ediyor olacağız. Bu seviyenin kalıcı olarak yönlü 

aşılması durumunda kurdaki yükseliş eğilimi hız kazanabilir. Bu akşam Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak olan FOMC toplantı 

kararı ve ardından 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği basın toplantısı kurdaki kısa vadeli görünüm açısından 

önemli olacak. Fed’in Haziran ayı toplantısından çıkabilecek olası senaryolara ilişkin yazımızı Makroekonomik Gelişmeler 

bölümünde bulabilirsiniz. 

Bugün yurt içi piyasalarda Mart Dönemi İşgücü İstatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Fed kararının yanı sıra ABD’den 

gelecek olan Mayıs ayı TÜFE verileri yakından takip edilecek.  
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EUR/USD 

Cuma günü ABD’den gelen ve piyasa beklentilerinden daha iyi bir performans ortaya koyan istihdam verileri sonrasında s<atış 

baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi, yeni haftanın ilk işlem gününde kayıplarını telafi etti. Dün sabah saatlerinde 1,1250 

seviyesi altından yükselişe geçen parite, yeniden 1,1366 seviyesine kadar yükseldi ve günü yükselişle tamamladı. EURUSD 

paritesinde dün gözlemlenen yukarı yönlü eğilimde değer kaybetmeye devam eden ve düşüş eğilimini 96,30 seviyesi altına 

kadar taşıyan dolar endeksi etkili oldu.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1340 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere 

EURUSD paritesi, kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmasına rağmen, kanal kırılması sonrası oluşması beklediğimiz 

düşüş eğilimini henüz sergilememiş durumda. Teknik analiz kuralları çerçevesinde, düşüş kanalının aşağı yönlü kırılmasının 

ardından paritedeki düşüş eğilimin hızlanarak sürmesi beklenir. Dolayısı ile EURUSD paritesinin, düşüş kanalının kırılması 

sonrasındaki seyrini yakından takip ediyor olacağız. Kanal kırılması sonrasında oluşması beklediğimiz aşağı yönlü eğilimin 

gerçekleşmesi durumunda paritenin kısa vadede 1,12 seviyesine doğru geri çekilmesi beklenebilir.  

Bugün Fed toplantı kararının yanı sıra ABD’den gelecek olan Mayıs ayı TÜFE verileri yakından takip edilecek. Fed’in Haziran ayı 

toplantısından çıkabilecek olası senaryolara ilişkin yazımızı Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz. 
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XAU/USD 

Geçtiğimiz haftadan bu yana ons altın fiyatlarında 1700 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı olmasını beklemediğimizi, bu 

seviyelerin önümüzdeki döneme ilişkin alım fırsatları yaratmaya devam etmesini öngördüğümüzü sıklıkla ifade ediyorduk. 

Geçtiğimiz hafta 1700 seviyesi altına gerilemesinin ardından bir süre 1670 – 1700 bandında dalgalanan ons altın, 

öngördüğümüz üzere 1700 seviyesi altında kalıcı olamadı ve dün itibarıyla kayıplarının büyük kısmını telafi ederek 1720 

seviyesi üzerine kadar yükseldi.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1715 seviyesinden işlem görüyor. Önümüzdeki döneme ilişkin, gerek mevcut konjonktürün 

yarattığı güvenli liman ihtiyacı gerekse de teknik göstergelerin ürettiklerin sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarında 1700 

seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı kısa vadeli ve sınırlı kalmaya devam edeceği ve alım fırsatları sunmayı sürdüreceği 

görüşündeyiz. Teknik göstergeler ve kısa vadeli fiyat formasyonları, ons altının kısa vadede 1680 – 1730 seviyeleri arasında 

seyredebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün Fed toplantı kararının yanı sıra ABD’den gelecek olan Mayıs ayı TÜFE verileri yakından takip edilecek. Fed’in Haziran ayı 

toplantısından çıkabilecek olası senaryolara ilişkin yazımızı Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.207 -%0,8 %4,1 %9,5 %2,4 -%0,7

DAX 12.618 -%1,6 %5,0 %15,7 -%3,5 -%4,8

FTSE 6.336 -%2,1 %1,9 %6,7 -%12,2 -%16,0

Nikkei 23.091 %0,0 %2,1 %14,4 -%1,4 -%2,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 109.237 -%0,4 %1,1 %11,6 %1,1 -%4,5

Çin 2.956 -%0,5 %0,6 %1,6 %0,8 -%3,6

Hindistan 33.957 %0,4 -%0,1 %7,7 -%15,3 -%17,4

Endonezya 5.035 -%2,6 -%0,7 %6,7 -%20,7 -%22,1

Rusya 2.796 %0,0 %0,0 %5,8 -%4,7 -%8,2

Brezilya 96.747 -%0,9 %6,3 %20,5 -%12,6 -%16,3

Meksika 39.186 -%1,9 %4,6 %4,2 -%8,1 -%10,0

Güney Afrika 54.483 -%0,4 %3,8 %6,8 -%1,7 -%4,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 28 %6,8 %2,7 -%1,5 %73,8 %100,1

EM VIX 28 %3,7 -%1,3 -%14,6 %62,3 %63,5

MOVE 63 %0,3 %13,7 %9,7 -%6,5 %8,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,797 %0,1 %1,2 -%4,1 %17,0 %14,2

Brezilya 4,901 %1,7 -%5,8 -%14,5 %18,4 %21,6

Güney Afrika 16,6307 -%0,3 -%3,1 -%9,4 %13,4 %18,8

Çin 7,0774 %0,1 -%0,3 %0,0 %0,5 %1,6

Hindistan 75,615 %0,1 %0,3 %0,1 %6,4 %5,9

Endonezya 13890 %0,0 -%3,6 -%6,9 -%0,9 %0,2

CDS *

Türkiye 448,4 16,0 a.d. a.d. a.d. 190,0

Brezilya 218,3 10,4 -41,6 -69,6 87,5 71,3

Güney Afrika 268,6 8,4 -59,1 -91,0 a.d. 39,8

Endonezya 113,4 3,7 -43,6 -54,8 67,0 a.d.

Rusya 87,7 7,0 a.d. a.d. a.d. 70,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %7,1 a.d. a.d. a.d. 0,3 -3,2

Hindistan %5,8 0,0 0,0 -0,2 -0,9 -0,8

Endonezya %7,3 0,0 0,1 -0,9 0,1 0,2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,5 0,12 -0,44 -1,80 0,17 0,38

Brezilya %4,7 -0,07 -0,06 0,21 0,93 1,02

Güney Afrika %4,1 0,15 -0,63 -1,79 -0,03 0,21

Endonezya %2,5 -0,01 -0,12 -0,65 -0,46 -0,40

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 41,18 %0,9 %4,1 %33,0 -%35,9 -%37,6

Ham Petrol - WTI USD/varil 38,94 %2,0 %5,8 %57,4 -%34,0 -%36,2

Altın - USD / oz 1714,7 %1,0 -%0,6 %0,0 %17,5 %12,6

Gümüş - USD / t oz. 17,794 -%0,6 -%2,6 %13,0 %7,6 -%0,7

Commodity Bureau Index 368,72 -%0,1 -%0,1 %2,2 -%5,7 -%8,2

* 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
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


