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 Kapanış Değ% 

XU100 2430,55 0,09 

XU030 2704,44 -0,09 

XUSIN 4179,23 -1,80 

XBANK 2105,17 -0,15 

XUTUM 2645,84 -1,43 

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 34.911 -25,70 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 2.818 2.748 

Dolar/TL 15,05 14,84 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 14,73 14,81 

Euro/TL 15,65 15,58 

Sepet Kur 15,18 15,20 

  
 

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

ARENA 14,30 10,00 

IMASM 16,50 10,00 

OYAYO 7,81 10,00 

EGSER 23,76 10,00 

CEMTS 25,96 10,00 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

LIDER 22,86 -10,00 

BASGZ 14,61 -9,98 

FORMT 1,39 -8,55 

DAGHL 23,48 -6,60 

TKFEN 19,65 -6,34 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

THYAO 41,26 5.851 

GARAN 14,98 2.873 

SISE 18,12 2.360 

AKBNK 8,92 2.219 

EREGL 33,56 1.668 

 

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? 
 
 Japonya, Piyasalar Tatil 

 Türkiye, TÜFE, ÜFE- Nis, Para, Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri 

 Almanya, Fabrika Siparişleri- Mar 

 İngiltere, BoE Faiz Oranı Kararı, Enflasyon Raporu- Nis 

 ABD, Haftalık İşsizlik Başvuruları- Nis 

Küresel borsalar bu sabah pozitif yönde hareket ediyor…  

ABD borsaları Fed Başkanı Powell’ın dün akşam yaptığı konuşmanın ardından 
yükselişe geçti. Dow Jones %2,81, S&P 500 %2,99 ve Nasdaq %3,19 değer 
kazandı. Fed Başkanı Powell, piyasa beklentilerini karşılarken, gelecek 
dönemler için beklenildiği kadar şahin tonda olmaması riskli varlık 
fiyatlamalarına pozitif yansıdı. Bu sabaha bakıldığında ise ABD vadeli 
endeksleri yatay pozitif hareket ederken, Asya piyasaları yükseliyor. Çin’de 
bu sabah açıklanan nisan ayı Caixin hizmet PMI 36,2 olarak önemli 
daralmaya işaret etti. Çin’in büyük eyaletlerinde virüs sebebiyle uygulanan 
karantinalar hizmet sektörünü doğrudan etkiledi. Dolar endeksi dün %1,00’e 
yakın değer kaybederken bu sabah 102,660 puanda, ABD 10 yıllık tahvil 
getirileri ise dün %2,91’e kadar gerilemesinin ardından bu sabah %2,94’te 
bulunuyor. Bitcoin %4,00 üzerinde yükselişle 40 bin doları geçmeye 
hazırlanıyor. Petrol fiyatları Çin’deki kısıtlamaların talebi azaltacağı 
beklentisiyle geçtiğimiz hafta 100 dolara kadar geri çekilmişti. AB’nin rus 
petrolüne ambargo uygulamayı düşündüklerini açıklaması ile yeniden 110 
doları aştı. Yurt içinde bayram tatilinin ardından piyasaları nisan ayı 

enflasyon oranları karşılayacak. Bir önceki ay %61,14 olan yıllık TÜFE’nin 
nisanda %67,33’e yükselmesi bekleniyor. Yıllık ÜFE ise mart ayında 
%114,97 seviyesine ulaşmıştı. BIST100’ün Fed sonrası rahatlayan küresel 
piyasalara paralel olarak güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.  

Piyasalarda dün ne oldu? ABD’de haftanın en önemli gündemi olan Fed 
faiz kararı açıklandı. Fed 22 yıl sonra politika faizini 50 baz puan artırarak 
piyasa beklentilerini karşıladı. 9 trilyon büyüklüğündeki bilançonun 1 
hazirandan itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağı, gelecek 3 ayda ise 
aylık 95 milyar dolar azaltılacağı ifade edildi.  Kararın ardından basın 
toplantısı gerçekleştiren Fed Başkanı Powell, sözlerine enflasyonun çok 
yüksek olduğunu söyleyerek başladı. Fed Başkanı Powell, gelecek iki 
toplantıda 50 baz puanın masada olduğunu söylerken, 75 baz puan artışın 
şu an düşündükleri bir şey olmadığını belirtti. ABD’de dün açıklanan ADP özel 
sektör istihdamı 247 bin ile 395 bin olan beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. 
Mart ayında ticaret açığı 109,8 milyar dolara ulaşarak beklentilerin üzerine 
çıktı. ISM imalat dışı PMI nisan ayında 57,1 puan ile beklentilerin ve önceki 
ayın gerisinde büyüme gösterdi. Euro bölgesinde nisan ayı Markit bileşik ve 
hizmet PMI’da beklentilere paralel sınırlı büyüme gerçekleşirken, bölgede 
perakende satışlar aylık %0,40 gerileyerek beklentilerin üzerinde daralmaya 
işaret etti. Perakende satışlarda yıllık değişim ise %0,80 artış yönünde oldu. 

Veri Gündemi: Dünkü Fed toplantısının ardından ABD’de bugün veri 
gündemi sakin olacak. Haftalık olarak açıklanan ilk işsizlik başvurularının 182 
bin ile dip seviyelerde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Almanya’da fabrika 
siparişlerinin martta aylık %1,10 azalarak daralmaya devam etmesi 
bekleniyor. İngiltere’de Merkez Bankası’nın faiz kararı ve enflasyon raporu 
bugünün önemli gelişmeleri olacak. BoE’nin politika faizi 25 baz puan 
artırarak %1,00 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Bir önceki toplantının 
ardından BoE Başkanı Bailey, makroekonomik verilerde görülen yavaşlama 
sinyalleri sebebiyle faiz konusunda söylem değişikliğine giderek faiz 
artışlarının değerlendirileceğini belirtmişti. Faiz konusunda daha güvercin 
tonda yapılan konuşmanın etkisiyle Sterlin’de değer kayıplarının arttığı 
görülmüştü. Yurt içinde ise TÜİK nisan ayı enflasyon oranlarını açıklayacak. 
Mart ayında %61,14 olarak açıklanan yıllık TÜFE’nin nisanda Foreks anketine 
göre %67,33’e yükselmesi bekleniyor. Ardından haftalık yayımlanan para, 
banka ve menkul kıymet istatistiklerinde, öncelikli olarak yerlilerin döviz 
hareketleri ve yabancıların hisse senedi pozisyonları takip edilecek.  
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Ekonomi Haberleri 

 Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı. ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 50 baz puan 

artırarak faiz oranını %0,75-1,00 seviyesine yükseltti. Fed, faiz artışı kararını tüm üyelerin oy 
birliğiyle aldı. Bilançonun 1 Haziran’dan itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağı, gelecek 3 ayda 
ise aylık 95 milyar dolar azaltılacağı ifade edildi. 

 ABD’de dış ticaret açığı artmaya devam etti. ABD’de dış ticaret açığı %22.3 artarak 109.8 
milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentisi 107,1 milyar dolardı. Bu dönemde ithalat %10.3 artışla 
351.5 milyar dolara yükseldi. İhracat %5.6 artışla 241,7 milyar dolara ulaştı. 

 Yellen gelecek yıl önemli büyüme bekliyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecek yıl sağlam 

bir büyüme beklediğini ancak ekonomik görünüme yönelik riskler olduğunu söyledi. 

 
 İstanbul'da tüketici fiyatları aylık bazda %11,36 arttı. 2022 Nisan ayında tüketici fiyatları 

yıllık bazda değişim oranı %79,97 oldu.  

 Dış ticaret açığı 8,169 milyar dolar oldu. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 

geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat %30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. 

 Turizm geliri ilk çeyrekte arttı. Turizm gelirleri 2022 yılı ilk çeyrekte yıllık bazda %122,4 artarak 
5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu. Turizm gelirinin %76,5'i yabancı ziyaretçilerden, %23,5'i 
ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. 

Şirket Haberleri 

 Hedef Holding (HEDEF): Hedef Yatırım Bankası A.Ş.' kuruluş izni ile ilgili karar Resmi Gazete'de 
yayımlandı. 
 

 Anatolia Tanı (ANGEN): Halka arz gelirlerinin 16,8 milyon TL’si uluslararası pazarlarda büyüme 
amacıyla, 11,2 milyon TL’sinin ise AR-GE çalışmalarında kullanıldığı açıklandı. 

 

 Dagi Giyim (DAGI): Şirket 3 yeni mağaza açarak güncel mağaza sayısını 93’e yükselttiğini 
açıklandı. Şirketin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulan Dagi Retail aracılığı ile e – ticaret platformu 

olan Zalando.de üzerinden 12 ülkede satışa başlandığı açıklandı. 
 

 Desa Deri Sanayi (DESA): Perlavista AVM ve Ataköy Plus AVM’deki Samsonite mağazalarının 
kapatılmasına karar verildiği açıklandı. 

 

 Emlak Konut (EKGYO): Evora İzmir projesi kapsamında toplam 872 adet bağımsız bölümün 

Tadilat Yapı Ruhsatlarının alındığı, proje kapsamında yapı ruhsatı düzenlenmiş toplam bağımsız 
bölüm sayısının 1.195’e yükseldiği açıklandı. 

 

 Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli SBYS 
Hizmet Alımı sözleşmesinin 17 mn TL’ye imzalandığı açıklandı. 
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 Girişim Elektrik (GESAN): Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Europower Enerji’nin Anka Toprak 
Ürünleri’nin Eskişehir’de bulunan fabrikasına GES yapılması kapsamında 3,8 mn Dolar değerinde 

anlaşma imzalandığı açıklandı. 
 

 Koç Holding (KCHOL): Entek’in sermayesinin %49,62'sine karşılık gelen paylarının iştirak 
modeliyle, TUPRS’a kısmi bölünme yoluyla devredilmesine, eşzamanlı olarak AYGAZ aktifindeki 
Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek paylarının da ortaklara pay devri modeliyle 
kısmi bölünme yoluyla TUPRS’a devredilmesine karar verilmesi sonrasında SPK’ya başvuru 

yapıldığı açıklandı. 
 

 Kafein Yazılım (KFEIN): Rekabet Kurulu'nun işgücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları 
yapılması kapsamında kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak şirkete 

soruşturma açtığı belirtildi. 
 

 Nurol GYO( NUGYO): Sermaye artırımından elde edilen gelirin Nurol Holding’e olan borç 
ödemesinde kullanıldığı açıklandı.  

 

 Sabancı Holding (SAHOL): Şirketin kurucusu olduğu DxBV tarafından SEM İnternet Reklam 
paylarının %100'ü ve Liberdatum İnternet paylarının %100'ünü toplam 13,5 milyon Dolar bedelle 
satın alındığı açıklandı. DxBV tarafından Radiflow Ltd. paylarının %100'ünü satın almak için 
sözleşme imzalandığı, mevcut ortaklardan hem de Radiflow tarafından 2022 yılında yapılacak 
sermaye artırımından pay edinimi suretiyle, kapanış tarihi itibarıyla Radiflow'un %51'lik sermaye 
payının toplam 31,10 mn Dolar bedelle satın alınmasına karar verildiği açıklandı. 

 

 Sun Tekstil (SUNTK): Şirketin halka arzında talepler 26,00 TL fiyatla 11 - 12 - 13 Mayıs’ta 
toplanacak. 

 

 Türk Telekom (TTKOM): Şirketin iştiraki olan TTG Finansal Teknolojiler’e bağlı olarak 200 mn TL 

sermaye ile bir tüketici finansman şirketi kurulması kararı sonrasında Rekabet Kurumu’na yapılan 

başvurunun onaylandığı açıklandı. 
 

 Yayla Agro Gıda (YYLGD): Şirketin halka arzında talepler 12,50 TL fiyatla 11 - 12 - 13 Mayıs’ta 
toplanacak. 

 

1Ç22 Finansal Sonuçları  

 Eczacıbaşı İlaç Sınai (ECILC, Nötr): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %35 oranında artarak 190,63mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22’de bir önceki 

yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %33,38 artarken, satış maliyetlerinin %18,76 oranında 

artması karlılık rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %71,12 oranında artış 

ile 133,85mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %58 oranında 

artmıştır. FAVÖK yıllık bazda %83 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK 

marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 11,3 puan artarak %51,24 seviyesine yükselmiştir. Aynı 

dönemde FAVÖK marjı 3,9 puan artarken, net kar marjı ise 0,6 puan artarak %51 seviyesine 

yükselmiştir.   

 

 İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,55 oranında artarak 558mn TL olarak açıklanmıştır. 
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1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %37,26 artarken, satış maliyetleri 

%37,09 artmıştır. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %45,67 oranında artış ile 929,44mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %40,57 oranında artmıştır. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %44,94 oranında artarken, FAVÖK %47,21 oranında artarak 692,24mn 

TL’ye yükselmiştir. 1Ç22’de FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak 

%1,55 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde net kar marjı 0,1 puan artarak %1,25 seviyesine 

yükselmiştir.   

 

 Koza Anadolu Metal (KOZAA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %17 oranında artarak 401,4mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22’de 

bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %66,80 artarken, satış maliyetlerinin %46,20 

oranında artması karlılık rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %81,10 

oranında artış ile 937mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %17,80 

oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %114,62 oranında artarak güçlü performans 

göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 12,10 puan artarak %54,43 

seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 10,5 puan artarken, net kar marjı ise 11,6 

puan azalarak %27,43 seviyesine gerilemiştir.   

 

 Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %59,82 oranında artarak 1.058mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda 

piyasa beklentisi medyan tahmini 884,7mn TL de bulunuyordu. 1Ç22’de bir önceki yılın aynı 

dönemine göre satış gelirleri %66 artarken, satış maliyetlerinin %42,30 oranında artması karlılık 

rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %81,33 oranında artış ile 933mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %22,83 oranında artmıştır. FAVÖK yıllık 

bazda %100,91 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 7,8 puan artarak %55,45 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 

10,2 puan artarken, net kar marjı 2,9 puan azalarak %75,10 seviyesine gerilemiştir.   

 

 İpek Doğal Enerji (IPEKE, Sınırlı Pozitif):  1Ç22 döneminde ana ortaklık net dönem karı yıllık 

%17,4 oranında artarak 211,79mn TL olarak açıklanmıştır. Satış gelirleri 1Ç22 döneminde geçen 

yılın aynı dönemi olan 1Ç21’e göre %66,6 oranında artış ile 1.465mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketin FAVÖK marjı 1Ç22’de yıllık bazda 10,4 puan yükselerek olumlu performans göstermiştir.  

 

 Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj (TIRE, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %290 oranında artarak 216,29mn TL olarak açıklanmıştır. 

1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %175,45 artarken, satış maliyetlerinin 

%158,35 oranında artması karlılık rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre 

%224,15 oranında artış ile 408,83mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık 

bazda %99,82 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %328,95 oranında artarak güçlü 

performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,8 puan artarak 

%21,87 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 8,6 puan artarken, net kar marjı ise 

4,8 puan artarak %16,18 seviyesine yükselmiştir.  
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 Oyak Çimento (OYAKC, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %68,13 oranında artarak 222,41mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22’de bir 

önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %95,43 artarken, satış maliyetlerinin %109 oranında 

artması karlılık rakamlarını baskılamıştır. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %56,80 oranında artış ile 

345mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %54 oranında artmıştır. 

Esas faaliyet karı yıllık bazda %73,12 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de 

EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,0 puan azalarak %15,45 seviyesine gerilemiştir. 

Aynı dönemde FAVÖK marjı 5,2 puan azalırken, net kar marjı 2,2 puan azalarak %13,42 seviyesine 

gerilemiştir.   

 

 Tuğçelik Alüminyum (TUCLK, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında artarak 23,72mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22’de 

bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %55,16 artarken, satış maliyetlerinin %44,55 

oranında artması karlılık rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %99 oranında 

artış ile 29,78mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %79,75 

oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %131,40 oranında artarak güçlü performans 

göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 8,8 puan artarak %26,60 

seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 4,1 puan artarken, net kar marjı 0,7 puan 

artarak %19,91 seviyesine yükselmiştir.  

 

 Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %84,12 oranında artarak 572,75mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa 

beklentisi medyan tahmini 511mn TL de bulunuyordu. 1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 

satış gelirleri %82,45 artarken, satış maliyetlerinin %73,62 artması karlılık rakamlarını pozitif 

etkilemiştir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %126,69 oranında artış ile 1.121mn TL’ye yükselmiştir. 

Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %316,64 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık 

bazda %95,55 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 0,8 puan artarak %11,70 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 

0,6 puan düşerken, net kar marjı 0,1 puan artarak %10,57 seviyesine yükselmiştir.   

 

 Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Sınırlı Pozitif): Banka’nın 1Ç22'deki net dönem karı bir önceki 

çeyreğe göre %104, yıllık ise %400 oranında artarak 7.258mn TL'ye yükselmiştir. Banka’nın net 

karı piyasa beklentisi olan 6.215mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir 

Ekonomik Takvim  

5 Mayıs Perşembe           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya   Piyasalar Tatil       

Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Nis   42 

Almanya 09:00 Fabrika Siparişleri- Aylık Mar -1,10% -2,20% 

Türkiye 10:00 TÜFE- Aylık Nis 5,61% 5,46% 

Türkiye 10:00 TÜFE- Yıllık Nis 67,33% 61,14% 

Türkiye 10:00 ÜFE- Aylık Nis   9,19% 

Türkiye 10:00 ÜFE- Yıllık Nis   114,97% 
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Türkiye 10:00 İmalat PMI Nis   49,4 

İngiltere 11:30 Bileşik PMI Nis 57,6 57,6 

İngiltere 11:30 Hizmet PMI Nis 58,3 58,3 

İngiltere 14:00 BoE Enflasyon Raporu May     

İngiltere 14:00 BoE Faiz Oranı Kararı May 1,00% 0,75% 

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Nis     

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Nis     

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları Nis 182 bin 180 bin 

İngiltere 16:15 BoE Başkanı Bailey'in Konuşması       

6 Mayıs Cuma           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:30 Tokyo TÜFE- Aylık Nis   0,20% 

Japonya 02:30 Tokyo TÜFE- Yıllık Nis   1,30% 

Almanya 09:00 Sanayi Üretimi- Aylık Mar   0,20% 

ABD 15:30 Ort. Saatlik Kazançlar- Aylık Nis 0,40% 0,40% 

ABD 15:30 Tarım Dışı İstihdam Nis 394 bin 431 bin 

ABD 15:30 İşsizlik Oranı Nis 3,50% 3,60% 

ABD 16:15 Fed Üyesi Williams'ın Konuşması       

 

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks 

 

Raporu Hazırlayanlar: 

 

Sevgül Düzgün 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür 

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35  

 

Sadullah Çalışır 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı  

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr  (216) 649 77 36 

mailto:Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr
http://www.anadolubank.com.tr/
mailto:Scalisir@anadoluyatirim.com.tr
http://www.anadolubank.com.tr/
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Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup 

yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir 

yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. 

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir 

bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan 

kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 


