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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları   

▪ ABD tahvil getirilerindeki yükseliş devam ederken, gösterge tahvil faizi dün Haziran ayından bu yana en sert 

yükselişini gerçekleştirdi ve %0,28 seviyesinden %0,32 üzerine yükseldi. 5 yıllık tahvil faizi %1,04, 10 yıllık tahvil faizi 

ise %1,56 seviyesi üzerini test etti.93,80 seviyesini test etmesini  

▪ Yükselişini önemli ölçüde hızlandıran dolar endeksi dün 93,80 seviyesine kadar yükselerek Kasım ayından bu yana en 

yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü 93,71 seviyesinden yükselişle tamamladı. 

▪ Dün küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrederken, ABD borsalarında tahvil getirilerindeki yükseliş ve teknoloji 

hisselerindeki değer kaybı ile birlikte sert satışların etkili olduğu görüldü.  Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın 

üzerinde değer kaybetti ve %1,63 düşüşle 34.299,99 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,96 azalışla 4.355,90 puana 

ve Nasdaq endeksi %2,83 kayıpla 14.546,7 puana düştü. 

▪ Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,29 azalarak 7.043,32 puana, Almanya’da 

DAX 30 endeksi %1,91 düşerek 15.274,24 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi %2,06 değer kaybıyla 6.512,89 puana ve 

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi %1,88 gerileyerek 25.642,62 puana indi. 

▪ Bugün Türkiye saatiyle 18:45’te İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Bailey, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı 

Kuroda, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde ve Fed Başkanı Powell, ECB tarafından düzenlenecek olan 

panele katılacak. 

▪ OPEC’in “2021 Dünya Petrol Görünümü” raporu yayınlandı. Raporun detaylarını ve enerji piyasasındaki son 

gelişmeleri aktardığımız analizimizi Makroekonomik gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz.  

▪ St. Lois Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun son tahminlerin en yüksek seviyesinde bulunmasını ve gelecek yıla 

kadar % 2,8 seviyesinde kalmasını beklediğini ifade ederken, bu noktada tahvil alımlarını azaltmaya başlamayı iptal 

etmenin çok büyük bir şok olacağı uyarısında bulundu. 2022 yılında iki faiz artırımı beklediğini vurgulayan Bullard, 

gelecek yıl tahvil alım programı sona erdiği anda Fed’in bilançosunun küçülmesi gerektiğini belirtti.   

▪ Fed’in bu yıl tapering’e başlayacağı ve önümüzdeki yıl içerisinde ilk faiz artırımını gerçekleştireceğine yönelik artan 

beklentiler çerçevesinde dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğini, bunun da 

değerli metaller ve EURUSD paritesi açısından olumsuz bir resim ortaya koyduğu görüşündeyiz. Detaylı analizlerimizi 

“Döviz & Emtia Analizleri” bölümünde bulabilirsiniz. 

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 

 
Euro Bölgesi Eylül Ayı Tüketici Güven Endeksi (Nihai) 12:00  -4 

 
Philadelphia Fed Başkanı Harker’ın Konuşması 16:00   

 
ABD Ağustos Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları 17:00 %1 -%1,8 

 

BOE Başkanı Bailey, BOJ Başkanı Kuroda, ECB Başkanı Lagarde ve Fed 

Başkanı Powell ECB tarafından düzenlenecek olan panele katılacak 
18:45   

 
San Francisco Fed Başkanı Daly’nin Konuşması 20:00   

 
Atlanta Fed Başkanı Bostic’in Konuşması 21:00   
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Makroekonomik Gelişmeler 
Powell ve Yellen’ın Senato sunumundan notlar 

Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Yellen Senato Bankacılık Komitesi’nde Koronavirüs Yardım, Destek ve 

Ekonomik Güvenlik Yasası’na (CARES Act) ilişkin sunum gerçekleştirdi. Powell’ın ve Yellen’ın sunum metinleri Pazartesi 

günü yayınlanmıştı ve metinlerin detaylarını dün sizlerle paylaşmıştık. Dün gerçekleşen sunumda Powell güvercin tonda 

açıklamalarda bulunurken, sunumda öne çıkan başlıklar arasında borç tavanı konusu yer aldı zira hem Hazine Bakanı Yellen 

hem de Powell’ın konuşmalarında borç tavanı üzerinde durduğu takip edildi. Açıklamaların detaylarına bakacak olursak:  

• Enflasyonun temelinde yatan arz yönlü kısıtlamaların daha da kötüleştiğini ve enflasyonun düşürülebilmesi için önce 

arz darboğazlarının çözülmesi gerektiğinin altını çizen Powell, enflasyonun düşeceğine inandığını belirterek enflasyon 

ve istihdam arasında geçmişe göre daha zayıf olsa da hala bir bağlantı olduğunu ifade etti.  

• Varlık alımlarının azaltılmasında dikkate aldıkları maksimum istihdam ve enflasyon hedeflerine değinen Powell, 

maksimum istihdam hedefinden çok uzakta olunduğu vurgusunu yineledi. Powell, Fed’in varlık alımlarını azaltsa dahi 

gelecek yılın ortasına kadar alımları devam ettireceğini aktardı.  

• Yellen ise dünkü sunumunda Kongre’nin 18 Ekim’e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete 

geçmemesi halinde Hazine’nin nakdinin tükeneceğini belirtti. Ülkedeki enflasyona ilişkin de değerlendirmelerde 

bulunan Yellen, enflasyonun yıl sonunda %4’e yaklaşmasını beklediklerini aktardı.  

• ABD’de borç limiti tartışma konusu olmaya devam ediyor. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer dün federal borç 

tavanının en az 60 oy yerine basit oy çokluğu ile askıya alınması için oybirliği sağlamaya çalışsa da Senato Azınlık Lideri 

Cumhuriyetçi Mitch McConnell buna karşı çıktı. Schumer’in bu girişimi kabul edilseydi Demokratların borçlanma 

limitini kendi kendilerine yükseltmelerine olanak sağlayacaktı.  

Fed toplantısının geride kalması ile birlikte birçok Fed üyesinin birbiri ardına açıklamalarda bulunduğunu görüyoruz. 

Bu hafta da Fed başkanlarının konuşmaları açısından oldukça yoğun bir gündeme sahip. Bugün Türkiye saatiyle 18:45’te 

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Bailey, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 

Başkanı Lagarde ve Fed Başkanı Powell, ECB tarafından düzenlenecek olan panele katılacak. 

Dolar endeksinde 94 direncini izliyoruz 

Piyasalarda Fed’in şahinleşen tutumunun fiyatlara yansımaya başladığını görmekteyiz. Bunun paralelinde de ABD 10 

yıllıkların %1,50 üzerine yerleşmiş olduğu, dolar endeksinde ise 93 seviyesi üzerindeki seyrin devam etmekte olduğunu 

gözlemliyoruz. Teknik göstergeler dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin devam edebileceğinin sinyalini verirken, kısa vadeli 

görünüm açısından 94 direncini yakından takip ediyoruz. 

Aşağıdaki grafikte dolar endeksinin haftalık grafiği yer alıyor. Kasım 2020’den bu yana bir yükseliş kanalı içerisinde 

hareket etmekte olan dolar endeksinde 94 seviyesi kanal direncine, yani kanalın üst çizgisine denk geliyor. Dolayısı ile 94 

seviyesi kritik bir eşik olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması dolar endeksindeki yükselişin 95 seviyesine 

doğru hız kazanmasına yol açabilecekken, teknik göstergeler 94 seviyesinin aşılamaması durumunda ise önümüzdeki dönemde 

92 – 94 bandında bir seyir görülebileceğinin sinyalini veriyor.  
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OPEC’in “2021 Dünya Petrol Görünümü” raporu yayınlandı  

OPEC’in 2045 yılına kadar küresel ekonomi, enerji ve petrol talebi ile arzına ilişkin orta ve uzun vadeli tahminlerini 

içeren “2021 Dünya Petrol Görünümü” raporu dün yayınlandı. Rapora göre küresel talepteki büyümenin 2020-2045 

döneminin ikinci yarısında yavaşlayabilecek olmasına ve “yenilenebilir, doğal gaz ve nükleer” gibi diğer enerji kaynaklarındaki 

güçlü büyümeye rağmen petrolün küresel enerji portföyündeki en büyük payı elinde tutması bekleniyor. Rapordan öne çıkan 

notları şu şekilde sıralayabiliriz:  

• Raporda göre OECD ülkelerinin enerji talebinin, salgından sonra görülecek kısmi toparlanmayla birlikte orta vadede 

zirve yapması, ancak enerji verimliliği ve düşük karbonlu teknolojilerin kullanımına yönelik çalışmaların 

yoğunlaşmasıyla birlikte uzun vadede yatay seyir izlemesi bekleniyor. OECD talebini 2045’te ise 2020 yılında olduğu 

gibi günlük yaklaşık 102 milyon varil petrol eşdeğerine gerilemesi bekleniyor.  

• Rapora göre OPEC, geçtiğimiz yıl günlük 275,4 milyon varil petrol eşdeğeri seviyesinde olan küresel enerji talebinin, 

2045’te günlük 352 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşmasını bekliyor.  

• Küresel petrol talebinin ise uzun vadede 2020’deki günlük 82,5 milyon varil petrol eşdeğerinden 2045’te 99 milyon 

varil petrol eşdeğerine yükselmesi öngörülüyor. Geçen yıl küresel enerji talebinin %30’unu oluşturan petrolün, salgın 

ardından talepteki toparlanmanın etkisiyle birlikte 2025’e kadar kademeli olarak %31’in üzerine çıkması ve ardından 

düşüşe geçerek 2045’e kadar %28 seviyesine inmesi bekleniyor.  

• Açıklanan rapora göre biyokütle ve hidroelektrik dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarını ifade eden “diğer 

yenilenebilir” enerji kaynaklarına olan talep, 2020-2045 döneminde günlük 6,8 milyon varil petrol eşdeğerinden 36,6 

milyon varil petrol eşdeğerine çıkacak. Raporda söz konusu dönemde en hızlı büyüyen enerji kaynağı olarak öne çıkan 

“diğer yenilenebilir” enerji kaynaklarının” küresel enerji portföyündeki payı, düşen maliyetler ve emisyonların 

azaltılmasına odaklanan politikaların etkisiyle birlikte 2020’deki %2,5 seviyesinden 2045’te %10’un üzerine ulaşmasının 

öngörüldüğü ifade edildi. 

• Küresel doğal gaz talebinin 2045’e kadar günlük 21,6 milyon varil petrol eşdeğeri artışla 85,7 milyon varil petrol 

eşdeğerine yükselmesi ve %24,4 pay ile küresel enerji portföyünde en fazla pay sahibi ikinci kaynak haline gelmesi 

bekleniyor. 

• Emisyonların azaltılmasına yönelik önlemler sonucunda 2045’e kadar günlük yaklaşık 12 milyon varil petrol eşdeğeri 

azalacağı öngörülen kömür talebinin ise küresel enerji portföyündeki payının 2020-2045 döneminde %26,5’ten 

%17,4’e gerilemesi öngörülüyor. 

Enerji piyasasındaki genel görünüme baktığımızda, artan enerji tüketimi karşısında yaşanan arz sorunlarının 

maliyetleri yukarı çekmeye devam ettiği takip ediliyor. Kapanma sonrasında açılan ekonomilerde enerji talebi önemli 

ölçüde artarken, talepteki yükseliş neticesinde rezervlerin azaldığı gözlemleniyor. Burada fiyatlarda hızlanan yükseliş karşısında 

cari rezervler tarihi düşük seviyelerde kalmaya devam edince, bu durum arz endişelerini tetikleyerek fiyat artışlarının daha da 

hızlanmasına sebep oldu. Bu çerçevede doğalgaz fiyatları rekor yüksek seviyelere ulaşırken, bu yükselişin birçok ürün üzerinde 

etkili olduğu takip edildi.  

• Artan doğalgaz fiyatlarının karbon izin kontratlarında ve elektrik fiyatlarındaki yükselişi tetikliyor olması da maliyetler 

üzerindeki yukarı yönlü baskının bir döngü şeklinde devam etmesine neden oluyor. Öyle ki Avrupa’da doğalgaz 

fiyatları rekor seviyeye yükselirken, doğalgaz fiyatlarındaki artışın elektrik üretimi için kâr marjını düşürmesiyle elektrik 

üreticileri kömüre yöneldi. Kömürden elektrik üretmek isteyen üreticiler fazladan neden oldukları her bir ton karbon 

için emisyon izni satın almak zorunda. Bu çerçevede üreticilerin kömüre yönelmesi sonucu karbon izin kontratlarının 

fiyatları yükselirken (65 euroyu aştı), karbon izin fiyatlarının artması ise kömürden elektrik üretimi maliyetini artırarak 

Avrupa ve İngiltere’de elektrik fiyatlarının rekor kırmasına neden oldu.  

• Enerji maliyetlerindeki sert yükseliş piyasalardaki alternatif arayışının hızlanmasına ve dolayısı ile petrol fiyatlarındaki 

yükselişin devam etmesine neden oluyor. Doğalgaz fiyatlarındaki hızlı yükselişin yarattığı etki ve piyasalarda etkili 

olmaya devam eden arz endişeleri ile birlikte Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatları dün 80,75$ seviyesini test 

etmesinin ardından 80$ seviyesi yakınında işlem görmeye devam etti. 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TRY 

Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde hızlanarak devam eden yükseliş eğilimi çerçevesinde dün gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar karşısında %0,6’lık değer kaybı ile en zayıf performans gösteren 

gelişen ülke para birimleri arasında yer aldığı görüldü. USDTRY paritesi 8,8945 seviyesini test etmesinin ardından günü 8,8760 

seviyesinden yükselişle kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 436,76 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %18,72’ye çıktı.   

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,82880509 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise 93,70 seviyesinde seyrediyor. ABD 

10 yıllık tahvil faizi ise %1,5320 seviyesinde bulunuyor. Teknik göstergeler USDTRY paritesindeki yükseliş eğiliminin korunduğunun 

sinyalini veriyor. Trend ve momentum göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda paritenin kısa vadede 8,75 – 8,90 seviyeleri 

arasında hareket edebileceği görüşündeyiz. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 8,90 seviyesi yakından izlenecek, zira 

bu seviyenin aşılması yeni rekor seviyeleri gündeme getirebilir.  

Veri takvimine baktığımızda bugün yurt içinde Eylül Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi Eylül Ayı Öncü 

Tüketici Güven Endeksi ve ABD Ağustos Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları verileri ile ECB Başkanı Lagarde’ın ve bölgesel Fed 

başkanlarının konuşmaları takip edilecek.   
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EUR/USD 

Yükselişini önemli ölçüde hızlandıran dolar endeksi dün 93,80 seviyesine kadar yükselerek Kasım ayından bu yana en yüksek 

seviyesini test etmesinin ardından günü 93,71 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dolar endeksinde hızlanarak devam eden 

yükseliş eğilimi ile birlikte EURUSD paritesindeki satış baskısının da sürdüğü takip ediliyor. Bununla birlikte dün 1,1668 seviyesine 

kadar gerileyerek yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesine gerileyen parite, günü 1,1685 seviyesinden düşüşle tamamladı ve 

düşüşünü üçüncü güne taşıdı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1685 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıda EURUSD paritesinin günlük grafiği yer alıyor. 

Grafik üzerinde de görülebileceği gibi parite Eylül ayının başından bu yana bir düşüş kanalı içerisinde hareket ediyor. Teknik 

görünümü analiz ettiğimizde paritedeki satıcılı seyrin sürdüğünü ve kısa vadeli göstergelerin zayıf sinyaller üretmeye devam 

ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz haftadan bu yana paritede kısa vade için 1,1650 – 1,1750 bandının öne çıktığını ifade ediyorduk. 

Ancak paritede hızlanan düşüş eğilimi ile birlikte teknik göstergelerin daha aşağı seviyeleri işaret etmeye başladığını görmekteyiz. 

Bu çerçevede paritede kısa vade için ön plana çıkardığımız 1,1650 – 1,1750 bandını 1,16 – 1,17 olarak güncelliyoruz. Dolayısı ile, 

teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, kısa vadede EURUSD paritesindeki satıcılı seyrin sürebileceği ve paritenin 

1,16 – 1,17 seviyeleri arasında işlem görebileceği görüşündeyiz. 

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Eylül Ayı Öncü Tüketici Güven Endeksi ve ABD Ağustos Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları verileri 

ile ECB Başkanı Lagarde’ın ve bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları takip edilecek.   
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XAU/USD 

ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinde etkili olan sert yükseliş değerli metaller üzerinde satış baskısı yaratmaya devam ediyor. 

Bununla birlikte, beklentimize paralel olarak düşüşünü sürdüren ons altın, dün 1728,20$ seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 

son 1,5 ayın en düşük seviyesini test etti ve ardından günü 1733,96$ seviyesinden sert bir düşüşle tamamladı.  

ABD’de uzun vadeli tahvillerde hızlanan satış hareketi değerli metallerdeki yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak sınırlı 

kalmasına yol açıyor. ABD’de gösterge tahvil faizi dün Haziran ayından bu yana en sert yükselişini gerçekleştirdi ve %0,28 

seviyesinden %0,32 üzerine yükseldi. 5 yıllık tahvil faizi %1,04, 10 yıllık tahvil faizi ise %1,56 seviyesi üzerini test etti. 

Piyasalarda Fed’in şahinleşen tutumunun fiyatlara yansımaya başladığını, bununla birlikte dolar endeksi ve ABD tahvil 

faizlerinde yukarı yönlü bir eğilimin ön plana çıktığımnı görmekteyiz. Fed’in bu yıl tapering’e başlayacağı ve önümüzdeki yıl 

içerisinde ilk faiz artırımını gerçekleştireceğine yönelik artan beklentiler çerçevesinde dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki 

yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğini, bunun da ons altın açısından olumsuz bir senaryo olarak ön plana çıktığı 

görüşündeyiz. Teknik göstergeler altının ons fiyatının kısa vadede 1700$ – 1770$ bandı içerisinde hareket edebileceğinin 

sinyalini veriyor. Temel gelişmelerin yanı sıra teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri de göz önünde bulundurduğumuzda, 

dolar endeksi ve alternatif getirilerdeki yükselişin devam etmesi durumunda altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde 1700$ 

seviyesi altını hedef alması söz konusu olabilir.  

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Eylül Ayı Öncü Tüketici Güven Endeksi ve ABD Ağustos Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları 

verileri ile ECB Başkanı Lagarde’ın ve bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları takip edilecek.   

 

 

 

 

 

XAU/USD 

 

 



nitelikte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Eylül 2021 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 8 
 

XAG/USD 

Dolar endeksinde 93,80 seviyesine ulaşan yükseliş hareketi ve ABD 10 yıllıklarının %1,56 seviyesi üzerini test etmesi ile 

birlikte dün gümüş fiyatlarında da satış baskılarının hızlandığı takip edildi. Dün öğle saatlerinde 22,10$ seviyesine kadar 

gerileyen gümüş fiyatları, akşam saatlerinde doğru kayıplarının ufak bir kısmını telafi etse de günü 22,45$ seviyesinden 

düşüşle tamamladı.  

Gümüş bu sabah saatlerinde 22,45$ seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda artan tapering fiyatlaması ile birlikte ABD 10 

yıllıklarının dün itibariyle %1,56 üzerine çıktığı, dolar endeksinin ise 94 seviyesine doğru istikrarlı bir yükseliş içerisinde 

olduğu takip ediliyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş eğiliminin devam edebileceği, bu durumun da değerli 

metallere yönelik olumsuz bir tablo ortaya koyabileceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Dolayısı ile, temel ve teknik 

görünümün işaret ettiği üzere, gümüş fiyatlarındaki satıcılı seyrin devam etmesi söz konusu olabilir.  Trend ve momentum 

göstergeleri gümüşün kısa vadede 22$ – 23,50$ bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. 23,50$ seviyesi üzerinde 

24$ ve ardından 50 günlük ortalamaya denk gelen 24,40$ seviyeleri direnç konumunda yer alırken, 22$ seviyesi altında ise 

21,89$ ve 21,24$ destekleri bulunuyor.  

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Eylül Ayı Öncü Tüketici Güven Endeksi ve ABD Ağustos Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları 

verileri ile ECB Başkanı Lagarde’ın ve bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları takip edilecek.   

 

 

 

 

 

XAG/USD 

 

 

 



nitelikte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Eylül 2021 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 9 
 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4.353 -%2,0 %0,0 -%3,5 %9,6 %15,9

DAX 15.249 -%2,1 -%0,7 -%3,8 %2,9 %11,2

FTSE 7.028 -%0,5 %0,7 -%1,7 %4,3 %8,8

Nikkei 30.184 -%2,5 -%1,3 %6,5 %0,2 %7,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.384 -%0,6 -%0,1 -%5,1 -%0,6 -%6,3

Çin 3.602 -%1,8 -%2,5 %0,4 %3,0 %1,9

Hindistan 59.668 -%0,7 %0,6 %5,6 %20,9 %24,1

Endonezya 6.113 %0,3 %0,3 %1,4 -%0,6 %2,5

Rusya 4.110 %1,0 %3,5 %5,7 %16,4 %25,0

Brezilya 110.124 -%3,0 -%0,1 -%8,7 -%4,6 -%7,5

Meksika 50.926 -%1,3 %0,2 -%2,9 %6,7 %15,6

Güney Afrika 63.784 -%0,6 %3,8 -%5,7 -%4,9 %7,4

Oynaklık Endeksleri

VIX 23 %23,9 -%4,6 %41,9 %23,3 %2,2

EM VIX 28 %17,8 -%0,2 %41,9 %16,1 %13,6

MOVE 63 %3,7 %5,9 %8,2 %2,0 %28,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,8749 %0,6 %2,9 %6,3 %9,5 %19,3

Brezilya 5,4295 %0,7 %3,0 %4,3 -%5,7 %4,4

Güney Afrika 15,1068 %0,9 %1,8 %2,6 %0,8 %2,8

Çin 6,4603 %0,1 a.d. -%0,2 -%1,2 -%1,0

Hindistan 74,0525 %0,3 %0,6 %0,5 %2,1 %1,4

Endonezya 14273 %0,1 %0,2 -%1,0 -%1,0 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,7 0,1 1,4 1,4 0,0 5,8

Brezilya %11,1 0,0 0,3 0,9 1,9 0,9

Hindistan %6,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4

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

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,9 0,07 0,56 0,94 -0,36 1,52

Brezilya %4,3 0,09 0,33 0,44 0,04 1,09

Güney Afrika %4,5 0,15 0,34 0,43 -0,28 a.d.

Endonezya %2,3 0,06 0,12 0,11 0,09 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 79,09 -%0,6 %6,4 %8,8 %22,5 %52,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 75,29 -%0,2 %6,7 %9,5 %23,5 %55,2

Altın - USD / oz 1735,9 -%0,8 -%2,3 -%4,4 %0,2 -%8,4

Gümüş - USD / t oz. 22,43 -%1,0 -%0,6 -%6,8 -%10,6 -%15,1

Commodity Bureau Index 555,39 %0,6 %1,5 -%1,0 %8,9 %25,1

* 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 (0 322) 457 77 55

Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89

Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


