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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  

▪ TCMB Başkanı Ağbal dün 2021 Para ve Kur Stratejisi Politikası belgesine ilişkin sunum gerçekleştirirken, ardından bir soru-

cevap seansı yapıldı.  TCMB Başkanının sunum ve soru-cevap boyunca “fiyat istikrarı” önemine ilişkin vurgulama 

yapmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ağbal fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme, toplumsal reform ve istihdam 

için dolayısıyla ekonomik istikrar için ön koşul olduğunu yinelerken, enflasyonu düşürmekte kararı olunduğunu vurguladı. 

Çizilen bu resim çerçevesinde yakın vadede ek sıkılaştırma gerekliliğinin öne çıktığını düşünüyoruz. Sıkı para politikasına 

ilişkin yapılan vurgu sonrasında 24 Aralık PPK toplantısındaki faiz artırımı beklentimizi yineliyoruz. Söz konusu toplantıda 

politika faizinde 150 baz puan bir artış bekliyoruz (bir hafta vadeli repo faizinin %15’den %16,5’a çıkmasını bekliyoruz). 

▪ Fed dün gerçekleştirdiği toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek %0-%0,25 aralığında sabit 

bıraktı. Fed varlık alımlarında bir değişikliğe gitmezken, dolar swap hatlarını da Eylül 2021’e kadar uzattı. Açıklamanın 

ardından konuşan Fed Başkanı Powell, ekonomiye daha fazla destek sağlamak için gerekli esnekliğe sahip olduklarını 

belirten Powell, ekonominin biraz daha gevşemeye ihtiyacı olduğunu hissetmeleri durumunda bunu sağlayacaklarını 

belirtti. Dot Plot tahminleri 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyalini verirken, Fed’in 

büyüme tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyona gidildi.  

▪ Fed toplantısının ardından dolar endeksindeki gerileme 90 seviyesine doğru hız kazanırken, GOÜ para birimlerinde dün 

alıcılı bir seyir izlendiği takip edildi. Türk lirası ise üst sıralarda yer alarak ve en iyi performans gösteren GOÜ para birimleri 

arasında yer aldı. Bununla birlikte gün içerisinde 7,76 – 7,85 seviyeleri arasında hareket eden USDTRY paritesi ise günü 

7,80 civarında düşüşle tamamladı.  Türkiye 5 yıllık CDS primi 349,88 baz puana geriledi. 

▪ Dün küresel piyasalarda Aralık ayına ilişkin açıklanan öncü PMI verileri takip edildi. Avrupa’da açıklanan verileri 

beklentilerin üzerinde bir yeri işaret ederken, ABD’den gelen veriler karışık bir resim sergiledi. Dün sabah saatlerinde 

Avrupa’dan gelen ve beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme kaydeden Aralık ayı öncü PMI verilerinin ardından EURUSD 

paritesindeki yükseliş eğiliminin hız kazandığı ve paritenin 1,22 seviyesi üzerine yükseldiği takip edildi. Parite dün sabah 

saatlerine 1,2213 seviyesine kadar yükselmesinin ardından gün içinde 1,2120 – 1,22 bandında dalgalandı. Dün Fed’den 

gelen açıklamaların ardından dolar endeksindeki düşüş eğilimi hız kazanırken, EURUSD paritenin ise Asya seansında 

yeniden 1,22 seviyesi üzerine çıktığı takip edildi. Parite bugün Asya seansında 1,2236 seviyesini test etti. 

▪ Dolar endeksinde hızlanan düşüş eğilim ile birlikte ons altındaki yukarı yönlü hareketin sürdüğü takip edildi. Dün 1844 – 

1865 bandında hareket ederek günü yükselişle tamamlayan altın fiyatları, yükselişini ikinci güne taşıdı.  

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 

 
Euro Bölgesi Kasım Ayı Aylık TÜFE (Nihai) 13:00 -%0,3 -%0,3 

 
Euro Bölgesi Kasım Ayı Yıllık TÜFE (Nihai) 13:00 -%0,3 -%0,3 

 
Euro Bölgesi Kasım Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE (Nihai) 13:00 %0,2 %0,2 

 
İngiltere Merkez Bankası Toplantı Kararı 15:00 %0,1 %0,1 

 
ABD Kasım Ayı Yapı Ruhsatları 16:30 1560K 1544K 

 
ABD Kasım Ayı Konut Başlangıçları 16:30 1535K 1530K 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 16:30 813K 853K 

 
ABD Aralık Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi 16:30 20 26,3 

 
ABD Aralık Ayı Kansas Fed İmalat Endeksi 19:00 9 11 
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Makroekonomik Gelişmeler 

Avrupa’da Aralık ayına ilişkin öncü PMI verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti 

Dün küresel piyasalarda Aralık ayına ilişkin açıklanan olan öncü PMI verileri takip edildi. Avrupa’da açıklanan verileri 

beklentilerin üzerinde bir yeri işaret ederken, ABD’den gelen veriler karışık bir resim sergiledi.    

Aralık ayı öncü verilere ilişkin gerçekleşmeler baktığımızda: 

• Almanya’da İmalat PMI Endeksinin Aralık ayına ilişkin ilk okumasında verinin Kasım ayındaki nihai seviyesi olan 

57,8’den 56,5’e gerilemesi bekleniyordu. Veri beklentilerin üzerinde gelerek 58,6 olarak gerçekleşti. Hizmet PMI 

verisinin ise 50 eşik değerinin altında kalmaya devam ederek 46’dan 44’e inmesi bekleniyordu. Hizmet PMI verisi Aralık 

ayı öncü verilerine göre 50 eşik değerinin altında kalmaya devam etse de, beklentilerin üzerinde bir performansı işaret 

ederek 47,7 olarak gerçekleşti.  

• Euro Bölgesinde 53,8’den 53’e gerilemesi beklenen İmalat PMI Endeksi beklentilerin üzerinde gelerek 55,5 olarak 

gerçekleşirken, Hizmet PMI Endeksi verisi ise 41,7’den 47,3’e hızlı bir yükseliş kaydetti ve 42 olan beklentinin üzerinde 

bir yeri işaret etti.  

• ABD cephesinde 56,7’den 55,8’e gerilemesi beklenen İmalat PMI Endeksi 56,5 ile beklentilerin üzerinde gelirken, 

58,4’ten 55,9’a inmesi beklenen Hizmet PMI Endeksi verisi ise beklentilerin altında gelerek 55,3 oldu. 

Avrupa’dan gelen ve beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme kaydeden Aralık ayı öncü PMI verilerinin ardından 

EURUSD paritesindeki yükseliş eğiliminin hız kazandığı ve paritenin 1,22 seviyesi üzerine yükseldiği takip edildi.  

Fed para politikasında bir değişikliğe gitmedi 

Fed dün gerçekleştirdiği toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek %0-%0,25 aralığında sabit 

bıraktı. Fed’den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Fed’in bu zorlu 

dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya bağlı kaldığı yinelenen açıklamada, böylece maksimum 

istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin destekleneceği vurgulandı. Açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanmaya 

devam ettiği ancak yıl başındaki seviyelerin oldukça altında kaldığına dikkat çekildi. Zayıflayan talep ve petrol fiyatlarında 

önceden yaşanan düşüşlerin tüketici enflasyonunu düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, genel finansal koşulların ekonomi 

için destekleyici olmaya devam ettiği ifade edildi. Fed varlık alımlarında bir değişikliğe gitmezken, dolar swap hatlarını da Eylül 

2021’e kadar uzattı. 

• Varlık alımlarında bir değişikliğe gitmeyen Fed, alımların en az 120 milyar dolar olarak devam edeceğini açıkladı. 

Bankadan yapılan açıklamada, hedeflerde önemli ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına devam edileceği 

belirtilerek genel finansal şartların ekonomi için destekleyici olmaya devam ettiği vurgulandı. Öte yandan komite bu 

alımların süresini uzatacağına ilişkin bir şey söylemedi. Piyasadaki genel beklenti, Fed’in varlık alımlarını büyütebileceği 

ve / veya vade yapılarında bir değişiklik yapabileceği yönündeydi. ABD’de yüksek seyretmeye devam eden koronavirüs 

vakaları ve varlığını koruyan belirsizliklerin etkisi ile birlikte, Fed’in Aralık ayı toplantısında her ay 80 milyar $ Hazine 

tahvili ve 40 milyar $ mortgage’a dayalı menkul kıymet alımlarından oluşan varlık alım programını artırabileceği ve / 

veya varlık alım miktarını değiştirmeden program bünyesinde alınan varlıkların vadelerini genişletebileceği ifade 

ediliyor. Vrlık alım miktarında bir artırıma gidilmesi durumunda piyasalarda bir panik havası oluşabileceğinden dolayı 

Fed’in varlık alımlarında artırıma gitmesinden ziyade vade kompozisyonunda değişikliğe gitmesi ihtimali daha ön 

planda tutuluyordu.  

Açıklamanın ardından konuşan Fed Başkanı Powell, ekonomik faaliyetin toparlanmaya devam ettiğini, ancak 

toparlanma hızının son dönemde yavaşladığını ifade etti. Toparlanmanın genel olarak beklenenden daha hızlı ilerlediğine 

dikkati çeken ve ekonominin üçüncü çeyrekte %33 büyüdüğünü hatırlatan Powell, ekonomik büyüme tahminlerinin de revize 

edildiğini bildirdi. Ancak son aylarda toparlanın hızının yavaşladığını vurgulayan Powell, “Genel olarak ekonomik faaliyet salgın 

önceki seviyesinin oldukça altında seyrediyor ve önündeki yol oldukça belirsiz.” Açıklamasında bulundu. Genel ekonomik 

faaliyette olduğu gibi işgücü piyasasındaki iyileşme hızının da yavaşladığını belirten Powell, işgücü piyasasına katılımın özellikle 

salgın öncesi seviyelerinin altında olduğunu dile getirdi.  
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• Powell, istihdam ve enflasyon hedefleri sağlanıncaya kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdüreceklerini 

vurgulayarak, iş gücü piyasası koşulları FOMC’nin maksimum istihdam değerlendirmeleriyle tutarlı seviyelere ulaşana, 

enflasyon %2’ye yükselene ve bir süre %2’yi ılımlı derecede aşana kadar federal fon oranı için mevcut %0-%0,25 hedef 

aralığını sürdürmenin uygun olacağını belirtti. Bankanın varlık alımının devam edeceğine de işaret eden Powell, “Bu yıl 

bilançomuzdaki artışın finansal koşulları rahatlattığına ve ekonomiye önemli ölçüde destek sağladığına inanıyoruz.” 

dedi.  

• Ekonomiye daha fazla destek sağlamak için gerekli esnekliğe sahip olduklarını belirten Powell, ekonominin biraz daha 

gevşemeye ihtiyacı olduğunu hissetmeleri durumunda bunu sağlayacaklarını belirtti.  

• Powell, genel olarak faiz oranı ve bilanço araçlarının ekonomiye güçlü destek sağladığını ve sağlamaya da devam 

edeceğini ifade etti. Doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyulabileceğini yineleyen Powell, “Şimdiye kadar alınan mali 

politika eylemleri, ülke genelinde aileler, işletmeler ve topluluklar için önemli bir fark yarattı. Mevcut ekonomik 

gerileme, hayatımız boyunca gördüğümüz en şiddetli gerileme. Bu yılın başında hâkim olan ekonomik faaliyet ve 

istihdam düzeylerine geri dönmek biraz zaman alacak ve bunu başarmak için hem para hem de maliye politikasından 

sürekli destek gerekebilir.” Açıklamasında bulundu. 

Ekonomiye ilişkin tahminlerde de bulunan Fed, dot plot tahminlerinde beklendiği üzere 2023 yılına kadar faiz 

oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyalini verdi.  

• Açıklamada, Fed’in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için %0,1, uzun 

dönem ortalama faiz beklentisinin ise %2,5 olduğu kaydedildi.  

• ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin ise %1,9’dan %1,8’e çekildiği açıklamada, Eylül ayı öngörülerinde 

bu yıl %3,7 daralması beklenen ülke ekonomisinin 2020’de %2,4 küçüleceği tahmin edildi. Açıklamada, ekonominin 

2021’de %4,2, 2022’de yüze 3,2 ve 2023’te ise %2,4 büyüyeceği öngörüldü.  

• İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, ülkedeki işsizliğin bu yıl %6,7, 2021’de %5, 2022’de %4,2 ve 

2023’de %3,7 olmasının beklendiği ifade edildi.  

• Açıklamada, enflasyonun ise bu yıl %1,2, 2021’de %1,8, 2022’de %1,9 ve 2023’de %2 olmasının öngörüldüğü aktarıldı.  

Fed toplantısının ardından dolar endeksindeki düşüş eğiliminin 90 seviyesine doğru hız kazandığı takip edildi. Dolar 

endeksinde 90 psikolojik desteğini yakından takip ediyoruz. Bu desteğinin aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağı, dolar endeksindeki 

kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olacak. Dolar endeksinin 90 seviyesi üzerinde tutunabilmesi durumunda akışa vadede 

90 – 92 bandında bir hareket oluşmasını beklemekteyiz. Ancak 90 seviyesinin aşağı yönlü kırılması düşüş eğiliminin 89 

seviyesine doğru hız kazanmasına yol açabilir.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Fed toplantısının ardından dolar endeksindeki gerileme 90 seviyesine doğru hız kazanırken, GOÜ para birimlerinde dün alıcılı 

bir seyir izlendiği takip edildi. Türk lirası ise üst sıralarda yer alarak ve en iyi performans gösteren GOÜ para birimleri arasında 

yer aldı. TL’de dün izlenen pozitif seyirde, TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın dün yaptığı açıklamalar etkili oldu. TCMB Başkanı Ağbal 

dün 2021 Para ve Kur Stratejisi Politikası belgesine ilişkin sunum gerçekleştirirken, ardından bir soru-cevap seansı yapıldı.  

TCMB Başkanının sunum ve soru-cevap boyunca “fiyat istikrarı” önemine ilişkin vurgulama yapmasının önemli olduğunu 

düşünüyoruz. Bununla birlikte gün içerisinde 7,76 – 7,85 seviyeleri arasında hareket eden USDTRY paritesi ise günü 7,80 

civarında düşüşle tamamladı.  Türkiye 5 yıllık CDS primi 349,88 baz puana geriledi. 

• Dün yapılan açıklamalarda çizilen bu resim çerçevesinde yakın vadede ek sıkılaştırma gerekliliğinin öne çıktığını 

düşünüyoruz. Sıkı para politikasına ilişkin yapılan vurgu sonrasında 24 Aralık PPK toplantısındaki faiz artırımı 

beklentimizi yineliyoruz. Söz konusu toplantıda politika faizinde 150 baz puan bir artış bekliyoruz (bir hafta vadeli repo 

faizinin %15’den %16,5’a çıkmasını bekliyoruz). 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,7940 seviyesinden işlem görüyor. Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından kurun 7,80 

seviyesi altında tutunup tutunamayacağını yakından takip edeceğiz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 

USDTRY paritesinin kısa vadede 7,75 – 7,85 bandında işlem görmesini bekliyoruz. Kurun 7,80 seviyesi altına yerleşebilmesi 

durumunda aşağı yönlü eğilimin daha fazla ön plana çıkması beklenebilir.  

Bugün yurt içi piyasalarda Ekim Kısa vadeli dış borç stoku verileri ve 4 – 11 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi Kasım ayı TÜFE verileri, İngiltere Merkez Bankası toplantı 

kararı ve ABD’den gelecek olan Kasım Ayı Yapı Ruhsatları, asım Ayı Konut Başlangıçları, Haftalık İşsizlik Başvuruları, Aralık Ayı 

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Aralık Ayı Kansas Fed İmalat Endeksi verileri izlenecek.  
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EUR/USD 

Dün küresel piyasalarda Aralık ayına ilişkin açıklanan öncü PMI verileri takip edildi. Avrupa’da açıklanan verileri beklentilerin 

üzerinde bir yeri işaret ederken, ABD’den gelen veriler karışık bir resim sergiledi. Dün sabah saatlerinde Avrupa’dan gelen ve 

beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme kaydeden Aralık ayı öncü PMI verilerinin ardından EURUSD paritesindeki yükseliş 

eğiliminin hız kazandığı ve paritenin 1,22 seviyesi üzerine yükseldiği takip edildi. Parite dün sabah saatlerine 1,2213 seviyesine 

kadar yükselmesinin ardından gün içinde 1,2120 – 1,22 bandında dalgalandı. Dün Fed’den gelen açıklamaların ardından dolar 

endeksindeki düşüş eğilimi hız kazanırken, EURUSD paritenin ise Asya seansında yeniden 1,22 seviyesi üzerine çıktığı takip 

edildi. Parite bugün Asya seansında 1,2236 seviyesini test etti. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2228 seviyesinden işlem görüyor. Teknik seviyelere baktığımızda, 1,22 desteği 

üzerinde hareket etmekte olan EURUSD paritesinin bu destek seviyesi üzerindeki hareketini koruması halinde yukarıda 1,2250 

direncini izliyor olacağız. Bu direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması yükseliş eğiliminin 1,23 seviyesi üzerine doğru hız 

kazanmasına yol açabilir. Paritenin 1,22 desteği üzerinde kalıcı olamaması ve bu desteği aşağı yönlü kırması halinde ise 1,2175 

ve 1,2140 desteklerini takip edeceğiz. Teknik göstergelerin işaret ettiği üzere paritenin kısa vadede 1,2050 – 1,2250 banında 

işlem görmesini bekliyoruz. 

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Kasım ayı TÜFE verileri, İngiltere Merkez Bankası toplantı kararı ve ABD’den gelecek olan Kasım 

Ayı Yapı Ruhsatları, asım Ayı Konut Başlangıçları, Haftalık İşsizlik Başvuruları, Aralık Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Aralık 

Ayı Kansas Fed İmalat Endeksi verileri izlenecek. 
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XAU/USD 

Dolar endeksinde hızlanan düşüş eğilim ile birlikte ons altındaki yukarı yönlü hareketin sürdüğü takip edildi. Dün 1844 – 1865 

bandında hareket ederek günü yükselişle tamamlayan altın fiyatları, yükselişini ikinci güne taşıdı. Bugün Asya seansında 

yükseliş eğilimini koruyan ons altın 1870 seviyesi üzerini test etti.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde bu sabah saatlerinde 1870 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli görünüm açısından 

ons altında 1875 direncinin aşılıp aşılamayacağı önem arz ediyor, zira altın fiyatları geçtiğimiz hafta bu direnci aşamamış ve 

1820 seviyesi altında doğru sert bir geri çekilme gerçekleştirmişti. Teknik görünüme baktığımızda, 1875 direncini aşılması 

durumunda yukarı 1900 direncinin ön plana çıktığını görüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1863, 1855 ve 1850 destekleri ön 

plana çıkıyor.   

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Kasım ayı TÜFE verileri, İngiltere Merkez Bankası toplantı kararı ve ABD’den gelecek olan Kasım 

Ayı Yapı Ruhsatları, asım Ayı Konut Başlangıçları, Haftalık İşsizlik Başvuruları, Aralık Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Aralık 

Ayı Kansas Fed İmalat Endeksi verileri izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.701 %0,2 %0,8 %2,5 %18,9 %14,6

DAX 13.566 %1,5 %1,7 %3,3 %9,6 %2,4

FTSE 6.571 %0,9 %0,1 %3,2 %5,1 -%12,9

Nikkei 26.757 %0,2 %0,2 %3,1 %19,4 %13,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.392 -%0,2 %3,1 %10,5 %25,5 %21,7

Çin 3.367 %0,6 %0,4 %1,4 %15,4 %11,1

Hindistan 46.666 %0,2 %1,7 %6,4 %39,5 %13,3

Endonezya 6.118 %0,3 %3,4 %11,0 %23,1 -%2,6

Rusya 3.270 %0,7 %1,8 %7,1 %19,3 %7,4

Brezilya 117.857 %1,5 %4,3 %9,9 %23,3 %1,9

Meksika 43.790 %0,6 %2,5 %4,4 %15,6 %0,6

Güney Afrika 59.478 -%0,1 %0,5 %3,9 %13,8 %4,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 -%1,7 %1,0 %0,2 -%33,2 %63,3

EM VIX 23 -%1,8 -%2,2 %6,5 -%36,4 %34,7

MOVE 48 -%2,2 -%2,0 %12,1 -%17,1 -%17,4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,8 -%0,4 -%0,3 %1,2 %14,0 %31,1

Brezilya 5,086 %0,1 -%1,6 -%6,3 -%3,0 %26,2

Güney Afrika 14,8172 -%0,4 -%1,0 -%3,4 -%14,1 %5,8

Çin 6,5328 -%0,1 -%0,2 -%0,8 -%7,8 -%6,2

Hindistan 73,5875 -%0,1 %0,0 a.d. -%3,4 %3,1

Endonezya 14125 %0,0 a.d. %0,1 %0,2 %1,9

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 -0,2 0,0 a.d. a.d. 1,0

Brezilya %7,3 0,1 -0,2 -0,4 0,2 -3,0

Hindistan %5,9 0,0 0,1 a.d. 0,0 -0,7

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 -0,17 -0,26 0,03 -0,90 -0,45

Brezilya %3,2 -0,03 -0,15 -0,14 -1,73 -0,48

Güney Afrika %4,2 -0,02 0,00 -0,36 -1,16 -0,66

Endonezya %2,0 0,00 a.d. 0,13 -0,63 -0,85

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51,08 %0,6 %4,5 %16,6 %24,7 -%22,6

Ham Petrol - WTI USD/varil 47,82 %0,4 %5,1 %15,7 %24,6 -%21,7

Altın - USD / oz 1856,1 %0,2 %1,2 -%1,7 %7,3 %21,9

Gümüş - USD / t oz. 24,985 %1,6 %4,4 %0,7 %41,5 %39,4

Commodity Bureau Index 436,74 %0,0 %0,6 %3,9 %20,4 %8,8

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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İzmir İrtibat Bürosu

Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı 

Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport 

Alsancak-Konak / İZMİR

(0232) 241 24 50

Trabzon İrtibat Bürosu

Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. 

Mandıralı İş Merkezi No:4 Daire:4 

Ortahisar / TRABZON

(0 462) 432 24 50

(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

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

(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 46 46

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(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 46 46

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

Yatırım Merkezlerimiz 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


