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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Bugün ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili haber akışının gündemin en 

önemli maddesi olmaya devam edeceğini bekliyoruz. Yurtiçinde 

herhangi bir önemli veri açıklaması bulunmazken, ABD’de 

açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon takip edilecek en önemli veri 

olacak. Yaşanan kasırgalar sonucu artan enerji fiyatlarının manşet 

enflasyon verisini olumsuz etkilemesi bekleniyor.  

Teknik analiz olarak baktığımızda, 105.000 kırılması ile birlikte bir 

önceki tepe noktasının üzerine çıkıldı ve kısa vadede taban oluşumu 

tamamlandı. Kısa vadede yeni bir bant olan 105.000/108.000 

aralığında hareketin devamı beklenebilir. Tüm hareketli 

ortalamalarımızın üzerinde kapanmamız ve göstergelerde alım 

yönünde yükselmesi bu beklentimizi destekliyor. Piyasa açılışında, 

BİST-100 endeksinin 106.000 ara direncinde işlem görmesini 

beklerken, 105.000 seviyesine olası gerilemeler alım fırsatı iken ve 

kısa vadede 107.250 ve 108.000 kar alma noktaları olabileceğini 

düşünüyoruz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB Başkanı Çetinkaya sıkı duruş mesajını yineledi. 

▪ Hisse ve bono piyasasına olan yabancı talebi 29 Eylül – 6 Ekim 

tarihlerinde zayıf kalmaya devam etti.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Arçelik ve Tüpraş – Dünya gazetesi haberine göre Arçelik ve 

Tüpraş’ın iştiraki OPET, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırbistan 

ziyareti sonrası ülkede yatırım düşünebilir. 

▪ Pegasus – Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu 

nezdinde uzlaşma talebinde bulunulduğunu açıkladı. 

▪ Tüpraş – Londra Borsası’nda işlem görecek tahvil ihracını 

tamamladı. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Ekim        Temmuz Dönemi İşgücü İstatistikleri

                     Ekim Ayı TCMB Beklenti Anketi

                     Eylül Merkezi Bütçe verileri

19 Ekim        Haftalık Portföy Hareketleri (6 - 13 Ekim)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

20 Ekim        Eylül Merkezi Yönetim Borç Stoku

23 Ekim        Ekim Tüketici Güven Endeksi

                     Hazine İhaleleri (12 Ay, 5 yıl, 10 yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 105,932 %2.0 %1.5

BIST-30 129,979 %2.2 %1.8

Banka 167,302 %1.7 %0.8

Sanayi 120,853 %2.5 %1.8

Hizmet 71,002 %2.0 %2.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.94 11.96 11.96

2 yıllık bono faizi 12.14 12.25 11.95

10 yıllık bono faizi 11.27 11.33 11.03

Kur

USD/TL 3.64 %2.1 %6.4

EUR/TL 4.32 %3.0 %5.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.98 %2.6 %5.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 219 221 240

Ortalama işlem hacmi * 1.96 1.75 1.69

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.7x 7.7x

PD/DD 1.10x 1.28x 1.15x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.84x 0.75x

FD/Satışlar 1.32x 1.45x 1.29x

FD/FAVÖK 7.9x 7.9x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %43.8 %13.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.0 %14.8

Temettü verimi %2.9 %3.7 %4.3

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

TCMB Başkanı Çetinkaya sıkı duruş mesajını yineledi 

Çetinkaya, IMF ve Dünya Bankası toplantılarında yaptığı sunumda sıkı para politikası 

duruşunun enflasyon görünümü hedeflerle uyumlu hale gelene kadar kararlılıkla 

sürdürüleceğini bildirdi. Çetinkaya ayrıca gerekli görülmesi halinde ilave sıkılaştırma 

yapabileceklerini belirtti.  

• Buna ek olarak dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda torba yasa 

çerçevesindeki görüşmelerin devam ederken, döviz cinsinden borçlanmalarını 

takip etmek için Merkez Bankası’na bilgi toplama yetkisi verilmesine ilişkin madde 

kabul edildi.  

Yabancı talebi zayıf kalmaya devam etti 

29 Eylül - 6 Ekim  tarihlerinde hisse senedi piyasasında 50 milyon dolarlık bir giriş yaşandı. 

Böylelikle yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen net yabancı girişi 3,1 milyar dolar 

seviyesinde kalmaya devam etti. 

• Yabancı yatırımcıların aynı hafta içerisinde bono piyasasında net 48 milyon 

dolarlık oldukça sınırlı alım yaptığı görülüyor. Böylelikle, yılbaşından bu yana 

bono piyasasında yaşanan giriş 7,22 milyar dolara hafif bir yükseliş kaydetti.  

• Eurobond piyasasında ise 29 Eylül - 6 Ekim  tarihlerinde 559 milyon dolarlık bir 

çıkış görüldü. 

• 29 Eylül - 6 Ekim  haftası içerisinde, gelişmekte olan ülke piyasalarında karışık bir 

seyir hakimdi. 

Rapor için tıklayınız.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Arçelik (TUT, hedef fiyat 25,5TL) ve Tüpraş (AL, hedef fiyat 145TL) – Dünya gazetesi 

haberine göre Arçelik ve Tüpraş’ın iştiraki OPET, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırbistan 

ziyareti sonrası ülkede yatırım düşünebilir. Haberde ayrıca OPET’in Sırbistan’daki Knez 

Oil’i satın almak için görüşmeler yaptığı belirtildi. Haberin şu aşamada nötr etkisi 

olacağını düşünüyoruz. 

Pegasus – Şirket aleyhine gerçekleştirilen re'sen tarhiyat ve vergi ziyaı ceza uygulaması 

ile ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı Merkezi 

Uzlaşma Komisyonu nezdinde uzlaşma talebinde bulunulduğunu açıkladı. Hatırlanacağı 

üzere Eylül ayında Maliye Bakanlığı tarafından 2014 yılı için yapılan incelemelerde pilot 

ve uçucu personelin gelir vergisi stopajıyla ilgili olarak havayolu şirketine toplam 97,3 

milyon TL vergi cezası kesildiği duyurulmuştu. Beklenen bir gelişme olduğu için hisse 

üzerine önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. 

Tüpraş – Londra Borsası’nda işlem görecek tahvil ihracını tamamladı. Şirket nominal 

değeri 700 Milyon ABD Doları olan, vadesi 7 yıl (itfa tarihi 18 Ekim 2024) ve kupon oranı 

%4.50 olan tahvil ihracını tamamladı.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_29_Eylul_-_6_Ekim.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Bugün ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili haber akışının gündemin en önemli maddesi 

olmaya devam edeceğini bekliyoruz. Yurtiçinde herhangi bir önemli veri açıklaması 

bulunmazken, ABD’de açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon takip edilecek en önemli veri 

olacak. Yaşanan kasırgalar sonucu artan enerji fiyatlarının manşet enflasyon verisini 

olumsuz etkilemesi bekleniyor.  

Teknik analiz olarak baktığımızda, 105.000 kırılması ile birlikte bir önceki tepe noktasının 

üzerine çıkıldı ve kısa vadede taban oluşumu tamamlandı. Kısa vadede yeni bir bant olan 

105.000/108.000 aralığında hareketin devamı beklenebilir. Tüm hareketli 

ortalamalarımızın üzerinde kapanmamız ve göstergelerde alım yönünde yükselmesi bu 

beklentimizi destekliyor. Piyasa açılışında, BİST-100 endeksinin 106.000 ara direncinde 

işlem görmesini beklerken, 105.000 seviyesine olası gerilemeler alım fırsatı iken ve kısa 

vadede 107.250 ve 108.000 kar alma noktaları olabileceğini düşünüyoruz.  

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Hafta başından bu yana, USDTRY paritesinin Pazartesi günkü fiyat boşluğunu 

doldurabileceğini ve kurun 3,61 seviyesine doğru gerileyebileceğini belirtiyorduk. Dün 

sabah saatlerinde dolar karşısındaki kayıplarının bir kısmını telafi eden Türk lirası, 

USDTRY paritesinin 3,62’lis eviyelere kadar gerilemesini ve Pazartesi günkü piyasa 

açılışında oluşan fiyat boşluğunu kapamasını sağladı. Ancak Türk lirası dolar karşısındaki 

kazançlarını uzun süre koruyamadı. Dün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD 

– Türkiye arasındaki vize gerginliğine ilişkin ifadelerinin ardından kur yeniden 3,65 

seviyesi üzerine çıktı. USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 3,65’li seviyelerde hareket 

ediyor. Bugün ABD’den gelecek olan enflasyon verileri kurdaki kısa vadeli gidişat 

açısından oldukça belirleyici olacak. ABD’deki kasırga sezonu ile birlikte enerji 

fiyatlarında görülen yukarı yönlü baskı, bugünkü ABD manşet enflasyon verisinin yüksek 

gerçekleşmesine neden olabilir. Böylelikle, kurun ABD verisi saatine kadar 3,63 – 3,65 

seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekle birlikte, ABD verisi sonrasında kurda sert 

bir yükseliş hareketi yaşanabileceğini ve kurun 3,66 seviyesine doğru yükselişe 

geçebileceğini düşünüyoruz.  Ancak, verinin yükseliş göstermesinin temelinde yapısal bir 

tüketim eğilimi olmayışı nedeniyle, veri ile birlikte yaşanan hareketin kalıcı olmayacağı 

kanaatindeyiz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 3,6510 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,6545 seviyesi 

direnç, 3,6409 seviyesi ise destek konumunda. 3,6545 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6650, 3,6409 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,6308. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki sert gerileme ile birlikte, iki haftalık düşüş sürecinin ardından bu 

haftayı yükselişle kapamaya hazırlanan EURUSD paritesi, 20 günlük hareketli ortalaması 

üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Günlük grafiğindeki yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran 

EURUSD paritesi, yaşadığı sert satış baskısı sonrasında yönünü yukarı çevirmiş durumda. 

Teknik olarak bir “düzeltme” hareketi olarak adlandırabileceğimiz söz konusu tırmanışın 

kısa vadeli olacağı ve mevcut yükselişin kısa – orta vadede satış fırsatı vereceği 

düşüncesindeyiz. Bugün ABD’den gelecek olan enflasyon verileri takip edilecek. ABD’deki 

kasırga sezonu ile birlikte enerji fiyatlarında görülen yukarı yönlü baskı, bugünkü ABD 

manşet enflasyon verisinin yüksek gerçekleşmesine neden olabilir. ABD enflasyon 

verisinin güçlü bir gerçekleşme sergilemesi durumunda ise EURUSD paritesi sert bir 

gerileme hareketi görülebilir. Ancak, verinin yükseliş göstermesinin temelinde yapısal bir 

tüketim eğilimi olmayışı nedeniyle, veri ile birlikte yaşanan hareketin kalıcı olmayacağı 

kanaatindeyiz. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1848 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1818 seviyesi 

destek, 1,1861 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1861 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1887, 1,1818 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1758. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki gerilemenin hızlanması ile birlikte 20 günlük hareketli ortalamasına 

denk gelen 1290 – 1293 bandını yukarı yönlü kıran altın fiyatları, yükseliş eğilimini 

korumakta.  Bu noktada altın fiyatlarının bugün içerisinde güçlü görünümünü sürdürmesi 

ve öğle saatlerine doğru mevcut tırmanışını 1300 seviyesine doğru devam ettirmesi 

beklenebilir. Ancak, atın fiyatlarındaki kısa vadeli gidişatı bugün ABD’den gelecek Eylül 

ayı TÜFE verileri belirliyor olacak. ABD’deki kasırga sezonu ile birlikte enerji fiyatlarında 

görülen yukarı yönlü baskı, bugünkü ABD manşet enflasyon verisinin yüksek 

gerçekleşmesine neden olabilir. ABD enflasyon verisinin güçlü bir gerçekleşme 

sergilemesi durumunda ise altın fiyatlarının 1290 seviyesine doğru geri çekilmesi 

beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1296,59 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1292,67 

seviyesi destek, 1297,89 seviyesi ise direnç konumunda. 1297,89 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1302,76, 1292,67 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1287,90. 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,551 -%0.2 %0.0 %2.1 %9.5 %13.9

DAX 12,983 %0.1 %0.1 %3.4 %7.2 %13.1

FTSE 7,556 %0.3 %0.6 %2.4 %3.1 %5.8

Nikkei 20,955 %1.1 %2.7 %6.6 %15.0 %10.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 105,932 %2.0 %1.5 -%2.1 %17.9 %35.6

Çin 3,386 %0.1 %1.3 %0.2 %3.5 %9.3

Hindistan 32,182 %0.5 %1.6 %0.5 %9.7 %21.4

Endonezya 5,926 %0.1 %0.5 %1.5 %5.7 %12.0

Rusya 2,095 -%0.3 %0.3 %2.0 %7.7 -%6.2

Brezilya 76,660 -%0.3 %0.1 %2.8 %20.0 %27.3

Meksika 49,963 -%0.4 -%1.0 -%0.4 %2.1 %9.5

Güney Afrika 57,747 %0.0 %1.3 %2.8 %7.9 %14.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %0.6 %7.8 -%6.3 -%37.2 -%29.4

EM VIX 16 %0.6 %1.3 %0.3 -%19.7 -%30.5

MOVE 52 -%1.6 -%6.8 %0.3 -%29.4 -%27.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6555 %0.2 %2.0 %6.5 %0.2 %3.7

Brezilya 3.1749 -%0.2 %1.3 %2.3 %1.2 -%2.3

Güney Afrika 13.4766 -%0.4 -%1.5 %3.6 %0.1 -%1.9

Çin 6.5875 %0.0 a.d. %0.8 -%4.4 -%5.1

Hindistan 65.0875 -%0.1 -%0.1 %1.6 %0.6 -%4.2

Endonezya 13505 -%0.1 %0.3 %2.3 %1.7 %0.2

CDS *

Türkiye 178.0 -0.9 3.8 12.9 -38.6 -15.4

Brezilya 183.3 -2.3 1.6 1.1 4.3 -10.9

Güney Afrika 170.9 -0.3 -3.1 6.4 a.d. a.d.

Endonezya 99.1 -1.6 0.2 3.2 -16.2 -5.7

Rusya 128.8 -0.8 -1.3 -7.3 -5.4 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.3 -0.1 1.5 0.6 0.3 -0.1

Brezilya %9.8 0.1 0.0 0.0 -0.2 a.d.

Güney Afrika %8.7 0.0 0.0 0.2 -0.2 -0.2

Hindistan %6.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2

Endonezya %6.6 0.0 0.1 0.1 -0.5 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 -0.03 0.59 0.28 -0.31 -0.80

Brezilya %4.7 -0.02 0.24 0.30 -0.04 -0.84

Güney Afrika %4.6 0.00 -0.06 0.31 -0.28 -0.27

Endonezya %3.4 -0.02 -0.05 0.10 -0.48 -0.89

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.25 -%1.2 -%1.3 %3.6 %0.7 -%1.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 50.6 -%1.4 -%0.4 %4.9 -%4.7 -%5.8

Altın - USD / oz 1293.3 %0.6 %1.8 -%2.7 %1.4 %12.3

Gümüş - USD / t oz. 17.266 %0.8 %3.8 -%3.0 -%5.7 %8.0

Commodity Bureau Index 429.24 %0.1 -%0.3 -%0.7 %1.5 %1.5

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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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 

itibariyle 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. 

 

 


