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Piyasa Yorumu 

ABD – Türkiye arasındaki siyasi gerginliğin devam ediyor olması ve 

global piyasalardaki görünümün gelişen ülke piyasalarını olumsuz 

etkilemesi ile birlikte TL varlıklardaki satıcılı seyir sürüyor. Bununla 

birlikte düşüş eğilimini BİST-100 endeksi dünü %2,3 düşüşle 

92,685 seviyesinden tamamladı.  

Global piyasalarda dolar endeksinin değer kazanmaya devam 

etmesi ve ABD -Türkiye arasındaki siyasi gerilimin sürüyor olması 

nedeniyle Türk lirasındaki negatif ayrışmanın devam ettiğini 

görüyoruz. Ancak bu sabah saatleri itibariye, dünkü piyasa 

açılışında görülen sert satış baskılarının ardından TL’de görece 

sakin ve yatay bir görünüm hâkim. Bununla birlikte dün yaşadığı 

kayıpların ardından BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı bir 

başlangıç yapmasını bekliyoruz.  

Teknik olarak baktığımızda, 88.000 dip seviyesini Cuma günü 

sonrasında dün bir kere daha test ettik ve yine güçlü tepki verdik. 

Rekor işlem hacimleri ile düşüş yaşamamıza rağmen diplerden 

gelen alımlar olumlu. Dün diplerden gelen alımlar ile 92.500 

üzerinde kapanış yapmış olmamız bugün açılışta dünkü düşüşün 

tepkisi ile başlayabileceğimizi gösteriyor. Dünkü düşüş sonrasında 

93.500/94.000 tepki devam edebilir. 95.000 ise kritik direnç nokta 

olarak takip edebiliriz. 95.000 kırılması durumunda satış baskısı 

kırılacaktır. 92.500/92.000 destek bölgesi kırılması durumunda 

88.000’ne yeniden geri dönebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB, TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirleri açıkladı. 

▪ Hazine bugün düzenleyeceği 7 yıl vadeli değişken tahvil 

ihalesi ile Ağustos borçlanma programını tamamlayacak. 

Şirket Haberleri 

▪ ASELS, BIMAS, KCHOL - Bugün 2Ç18 mali tablolarını 

açıklayacak. 

▪ AKCNS, DGATE, DEVA, ENKAI, ENJSA, KLMSN, NTHOL, 

PGSUS, SARKY, ULUSE - 2Ç18 mali tablolarını açıkladı. 

▪ AKGUV - Akdeniz Teknoloji'nin İhale Kararı hk. 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

14 Ağustos   Hazine ihaleleri (7 yıl)

15 Ağustos   Temmuz Konut Satışl İstatistikleri

                       Mayıs Dönemi İstihdam verileri

                       Temmuz Merkezi Yönetim Bütçe verileri

16 Ağustos    Haziran Sanayi Üretimi

                       Haziran Konut Fiyat Endeksi

                       Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (3 - 10 Ağu)

                       Haftalık Para &  Banka İstatistikleri (3 - 10 Ağu)

17 Ağustos    S&P'nin Türkiye Değerlendirmesi

                       Ağustos Tüketici Güven Endeksi

                       TCMB Ağustos Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 92,685 -%2.4 -%1.6

BIST-30 114,365 -%2.6 -%1.4

Banka 98,915 -%9.8 -%12.3

Sanayi 123,684 %0.9 %3.0

Hizmet 68,537 -%2.3 -%2.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 19.25 19.25 19.25

AOFM 17.77 17.86 17.75

2 yıllık bono faizi 25.66 24.80 22.01

10 yıllık bono faizi 22.69 22.11 19.67

Kur

USD/TL 6.88 %33.7 %42.1

EUR/TL 7.83 %31.7 %39.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7.36 %32.7 %40.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 107 148 151

Ortalama işlem hacmi * 2.55 2.07 1.97

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 6.7x 5.9x

PD/DD 1.36x 1.00x 0.88x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.44x 0.39x

FD/Satışlar 1.43x 1.08x 0.95x

FD/FAVÖK 7.8x 6.5x 5.8x

Kar büyümesi %49.2 %9.9 %13.1

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.1 %14.4

Temettü verimi %2.7 %4.7 %5.4

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, TL ve döviz likidite yönetimine  ilişkin tedbirleri açıkladı 

TCMB’nin dün finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin 

sürdürülmesi amaçlarıyla aldığı tedbirleri açıkladı. Yapılan  basın  duyurusuna 

ulaşmak için tıklayınız. Buna göre: 

• Gün içi ve gecelik vadede bankalara ihtiyaç duyulan tüm kredinin 

sağlanacağı belirtilen TCMB açıklamasında bankaların TL işlemleri için 

teminat döviz depo limitlerinin 7,2 milyar eurodan 20 milyar euroya 

çıkarıldığı belirtildi. 

• İhtiyaç duyulan günlerde 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi 

açılacağı söylenen MB açıklamasında 6 ila 10 gün olmak kaydıyla farklı 

vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabileceği ifade edildi.  

• Bankaların 1 hafta vadeye ek olarak 1 ay vadeyle döviz depo imkanından 

yararlanabileceği belirtilen açıklamada TCMB'nin döviz depo piyasasındaki 

aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacağı ifade edildi. 

• TCMB açıklamasında, bankaların 50 milyar dolar seviyesindeki mevcut 

limitlerinin gerektiğinde artırılabileceğinin altı çizildi.  

TCMB ayrıca dün sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile Türk lirası zorunlu karşılık 

oranlarnını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiğini belirtti.  

• Yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları aşağıdaki 

vadeler için 400 baz puan düşürüldü.  

Hazine bugün düzenleyeceği 7 yıl vadeli değişken tahvil ihalesi ile 

Ağustos borçlanma programını tamamlayacak 

Hazine dün gerçekleştirdiği 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesiyle piyasalardan 796 

milyon TL borçlandı. 

• Hazine, bugün i ihale ile birlikte (7 yıl vadeli değişken faizli) Ağustos ayı borçlanma 

programını tamamlıyor olacak. Hazine, Ağustos ayı borçlanma programında bugün 

için iki adet tahvil ihalesi gerçekleştirmeyi planlamıştı. Ancak borçlanma 

programında bugün için yapılması planlanan 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil 

ihalesinin iptal edildiğini açıkladı. Dolayısı ile Hazine bugün bir adet ihale 

düzenleyecek.  

• Hazine Eylül ayı içerisinde toplamda 4 ihale ile piyasalardan 5,1 milyar TL 

borçlanmayı hedefliyor. Hazine’nin Ağustos ayı piyasa itfası ise 6,2 milyar TL 

seviyesinde – geri çevirme oranı %82. 

 

 

 

 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2018/duy2018-31
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Şirket Haberleri 

Akçansa - 2Ç18 sonuçlarını 69.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

53.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %215 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %67 arttı. Net satışlar 462 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 büyüdü. Açıklanan 

net satış rakamı piyasa beklentisi olan 463 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Akçansa’nın 

yurtiçi satış gelirleri %12 artarken ihracat gelirleri, ABD doları bazında, %15 arttı. Şirket, 

2Ç18'de 125 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %75 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 102 milyon 

TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 877 baz 

puan artarak %27.0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 gerileyerek 383 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 343 milyon TL (2Ç17: 370 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %20.4 (2Ç17: %26.2) 

olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.5 F/K çarpanından ve 5.5 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Akdeniz Güvenlik – Şirketten gelen açıklamada, T.C. Enerji Ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı'nca, Şirketimizin %51 bağlı ortaklığı Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma 

Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş'nin katılmış olduğu 2017/615874 ihale kayıt numaralı 

ihaleden  dolayı, Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş ve 

ana ortak sıfatıyla Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş' ne,  4734 KİK  kapsamında 2 yıl süre 

ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verildiği açıklandı. İlgili karar, şirketin 4734 

sayılı İhale Mevzuatı dışındaki ihalelere katılımını engellemeyecektir. 

Aselsan - Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisine göre, şirketin net 

satışları, yıllık bazda %53 artış kaydederek 1,788 milyon TL, FAVÖK’ün, yıllık bazda %60 

artış kaydederek 364 milyon TL olması beklenmekte olup, şirketin 2Ç18 net karının ise 

415 milyon TL olması beklenmekte olup, yıllık bazda %70 artışı ifade etmektedir. 

Bim - Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisine göre, şirketin net satışları, 

yıllık bazda %23 artış kaydederek 7,614 milyon TL, FAVÖK’ün, yıllık bazda %23 artış 

kaydederek 400 milyon TL olması beklenmekte olup, şirketin 2Ç18 net karının ise 265 

milyon TL olması beklenmekte olup, yıllık bazda %23 artması beklenmektedir. 

Datagate Bilgisayar - 2Ç18 sonuçlarını 4.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %35 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %5 arttı. Net 

satışlar 212 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 

geriledi. Şirket, 2Ç18'de 4 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %62 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 97 baz puan azalarak %1.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %91 gerileyerek 4 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 73 

milyon TL (2Ç17: 70 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara 

oranı %5.5 (2Ç17: %5.1) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.1 F/K 

çarpanından ve 4.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Deva Holding - 2Ç18 sonuçlarını 28.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %47 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 azaldı. Net 

satışlar 250 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 

büyüdü. Şirket, 2Ç18'de 69 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %69 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 
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dönemine göre 719 baz puan artarak %27.4 oldu. Açıklanan FAVÖK marjı son on yılda 

kaydedilen en yüksek marjdır. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %28 büyüyerek 

565 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 594 milyon TL (2Ç17: 339 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %67.1 (2Ç17: 

%46.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.9 F/K çarpanından ve 6.5 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.      

Enka İnşaat - 2Ç18 sonuçlarını 9.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 

544.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 

727.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin 676,6 milyon TL yatırım faaliyetlerinden 

kaydedilen giderlerin açıklanan zararda önemli rol oynadı. Net satışlar 2,981 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. Açıklanan net 

satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,658 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 

2Ç18'de 763 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %33 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 747 milyon TL 

ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 275 baz 

puan artarak %25.6 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 

5,106 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 15.4 F/K 

çarpanından ve 7.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Enerjisa - 2Ç18 sonuçlarını 256.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

205.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin %25 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %39 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %5 arttı. Net satışlar 3,757 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 büyüdü. Açıklanan 

net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,255 milyon TL'nin altında gerçekleşti. Şirket, 

2Ç18'de 889 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %49 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 865 milyon 

TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 220 baz 

puan artarak %23.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 büyüyerek 8,834 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,996 milyon TL (2Ç17: 982 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13.6 (2Ç17: 

%11.7) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.9 F/K çarpanından ve 4.7 

FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Klimasan - 2Ç18 sonuçlarını 4.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 11.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin operasyonel performansının ciddi 

anlamda iyileştiğini ancak kur farkı giderleri nedeniyle bunun net kar rakamına çok fazla 

yansımadığını görüyoruz. Net satışlar 219 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %35 büyüdü. Şirket, 2Ç18'de 34 milyon TL FAVÖK açıkladı ve 

bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %79 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 380 baz puan artarak %15.5 oldu. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %5 gerileyerek 202 milyon TL olarak gerçekleşti. Net 

işletme sermayesi ise 240 milyon TL (2Ç17: 137 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı %40.9 (2Ç17: %36.3) olarak kaydedildi. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 8.8 F/K çarpanından ve 4.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir. 
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Koç Holding – Bugün 2Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Koç Holding’in 2Ç18 net karının 

1,275 milyon TL olması beklenmekte olup, yıllık bazda %10 gerilemesi beklenmektedir. 

Medical Park - 2Ç18 sonuçlarını 15.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de 4.9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 720 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Şirket, 2Ç18'de 84 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 azalış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 379 baz puan azalarak 

%11.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 957 milyon TL olarak 

gerçekleşti. 

Net Holding - 2Ç18 sonuçlarını 42.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 14.9 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 202 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 arttı. Şirket, 2Ç18'de 72 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %81 artış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 943 baz puan artarak 

%35.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 artarak 698 milyon TL olarak 

gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.1 F/K çarpanından ve 7.8 FD/FAVÖK 

çarpanından işlem görmektedir. 

Pegasus - 2Ç18 sonuçlarını 15.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

14.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %90 azaldı. Şirket, 1Ç18'da 112.9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 

1,698 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 

yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,683 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirket, 2Ç18'de 181 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %49 arttı. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 145 

milyon TL'nin %25 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 75 baz puan artarak %10.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %39 

artarak 3,007 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.1 F/K 

çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Sarkuysan - 2Ç18 sonuçlarını 34.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %167 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %60 arttı. Net 

satışlar 1,427 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%35 yükseldi. Şirket, 2Ç18'de 57 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %65 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 72 baz puan artarak %4.0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde 

%13 artarak 944 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.3 F/K 

çarpanından ve 8.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Ulusoy Elektrik - 2Ç18 sonuçlarını 26.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %24 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %68 arttı. Net satışlar 

140 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 

büyüdü. Şirket, 2Ç18'de 38 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %36 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 102 baz puan azalarak %27.4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel 

bazda yüzde %27 artarak 39 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına 

göre, şirket 8.8 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün sabahki USDTRY analizimizde, Asya seansında 7,20 seviyesi üzerine çıkarak rekor 

tazelemesinin ardından kurun sabah saatlerinde 6,50 seviyesine doğru geri çekilerek 

Asya seansındaki yükselişlerin bir kısmını geri verebileceğinin atlını çizmiştik. 

Analizimizde de belirtiğimiz üzere dün sabah saatlerinde Asya seansındaki yükselişlerinin 

arından geri çekilen ve 6,50 seviyesi altına kadar gerileyen USDTRY paritesi, gün 

içerisinde 6,70 – 7 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izledi. ABD – Türkiye arasındaki 

siyasi gerginliğin sürüyor olması ile birlikte TL’deki yüksek volatilite devam ederken, 

küresel piyasalarda dolar endeksindeki güçlenme de kurdaki yükseliş hareketinde rol 

oynuyor. USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 6,88’li seviyelerden işlem görüyor. 

Bu noktada kurun, sabah saatlerinde 6,85 – 7 seviyeleri arasında görece yatay bir hareket 

izlemesini beklemekteyiz. Ancak, piyasalardaki mevcut endişeli havayı dağıtacak olumlu 

bir haber akşının oluşmaması durumunda kurun yeniden 7 seviyesi üzerini hedef alması 

beklenebilir. USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 6,8888 seviyesinden işlem 

görüyor. Kurun rekor seviyelerde seyrediyor olması nedeniyle düşüş hareketlerinde 

destek görevi görebilecek ya da yükseliş hareketlerinde sınırlayıcı rol üstlenebilecek 

güçlü bir destek / direnç seviyemiz bulunmamakta. 
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EUR/USD 

Euroda görülen gerileme ve eurodaki gerilemenin dolar endeksi üzerinde yarattığı 

yükseliş hareketi ile birlikte çift taraflı olarak aşağı yönlü beslenen EURUSD paritesi, 

görece zayıf ve satıcılı seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinde özellikle dün gün içerisinde 

görülen yükseliş hareketine rağmen kayıplarının ufak bir kısmını geri alarak 14,25 seviyesi 

üzerine çıkmayı başaran EURUSD paritesinin, bu sabah saatleri itibariyle yeniden 1,14 

seviyesi altına gerilemiş olduğunu görüyoruz. Bu noktada, EURUSD paritesinin 1,15 

seviyesi altına gerileyebileceğini, ancak bu seviye altında kalıcı olmasını beklemediğimizi 

bir süredir belirtiyorduk. Paritenin 1,15 seviyesi altındaki seyrini kısa vadede devam 

ettirmesini, ancak orta vadeli görünüm açısından 1,13 – 1,15 bandının alım fırsatı 

yatırabileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli görünüme baktığımızda: EURUSD paritesinin 

sabah saatlerinde 1,14 seviyesi üzerinde tutunmasını ve gün içerisinde 1,14 – 1,1450 

seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. Bugün Almanya ve Euro Bölgesinden 

gelecek olan Büyüme, TÜFE ve Sanayi Üretimi verileri paritedeki kısa vadeli görünüm 

açısından önem arz ediyor. Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya ve Euro Bölgesinden 

gelecek olan Büyüme, TÜFE ve Sanayi Üretimi verileri paritedeki kısa vadeli görünüm 

açısından önemli olacak. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,1399 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

1,1377 seviyesi destek, 1,1406 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1406 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1445, 1,1377 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1330. 

 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Ağustos 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

XAUUSD 

Dolar endeksi dün yükselişini sürdürerek 96,50 seviyesi üzerini test etti. Dolar 

endeksindeki yükseliş ile birlikte gerilemeye devam eden altın fiyatları ise 1200 seviyesi 

altını test ederek Mart 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Cuma günü 

ABD’den gelen TÜFE verilerinin piyasa beklentilerini karşılaması sonrasında dolar 

endeksinin yükselişini hızlandırdığını ve 96,40 seviyesi üzerine yükseldiğini gördük. 

Bunun yanı sıra euroda görülen gerileme de dolar endeksindeki yükselişte etkili oluyor. 

Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte 1200 seviyesi altına gerileyen altın fiyatları, bu sabah 

saatlerinde 1195 seviyesinin hemen altında hareket ediyor. Altın fiyatlarının bugün 

içerisinde 1195 seviyesi üzerinde tutunabileceği ve 1195 – 1200s eviyeleri arasında 

hareket edebileceği görüşündeyiz. Bugün Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan 

verileri euro ve dolayısı ile dolar endeksindeki görünüm açısından önemli olacak. 

Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1194,04 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1190,62 seviyesi destek, 1195 

seviyesi ise direnç konumunda. 1195 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1200, 1190,62 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1185. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,822 -%0.4 -%1.0 %0.7 %4.6 %5.5

DAX 12,359 -%0.5 -%1.9 -%1.5 %0.2 -%4.3

FTSE 7,642 -%0.3 -%0.3 -%0.3 %5.9 -%0.6

Nikkei 21,857 %1.8 -%1.8 -%1.5 %5.2 -%2.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 92,685 -%2.4 -%1.6 %3.1 -%18.3 -%19.6

Çin 2,786 -%0.5 -%0.3 -%2.1 -%13.4 -%16.2

Hindistan 37,645 %0.4 %0.3 %3.4 %10.7 %11.0

Endonezya 5,861 -%0.1 -%3.9 -%1.5 -%11.2 -%7.9

Rusya 2,286 %0.5 -%0.6 -%2.6 %1.2 %8.3

Brezilya 77,496 %1.3 -%4.4 %1.2 -%7.2 %1.4

Meksika 48,767 %0.8 -%1.1 %0.7 %0.8 -%1.2

Güney Afrika 57,885 %0.3 %1.3 %2.7 %0.8 -%2.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 %12.3 %31.1 %21.3 -%40.8 %33.9

EM VIX 20 %1.8 %12.0 %15.0 -%23.6 %23.7

MOVE 51 %0.3 %8.4 %5.2 -%26.4 %9.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6.8838 %7.0 %29.1 %42.3 %80.7 %81.2

Brezilya 3.8836 %0.6 %3.9 %0.8 a.d. %17.4

Güney Afrika 14.4194 %2.3 %7.3 %8.6 %20.5 %16.4

Çin 6.8912 %0.7 %0.6 %3.0 %8.7 %5.9

Hindistan 69.9337 %1.6 %1.5 %2.0 a.d. %9.5

Endonezya 14595 %0.8 %0.8 %1.5 %6.9 %7.6

CDS *

Türkiye 542.5 105.2 93.1 19.2 56.8 15.8

Brezilya 252.6 19.8 20.2 -31.9 15.1 44.0

Güney Afrika 217.3 9.6 21.5 3.2 3.5 29.6

Endonezya 127.6 10.2 3.7 -6.8 19.9 30.6

Rusya 175.3 3.8 34.1 12.8 12.6 29.0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %22.7 0.6 3.0 4.6 10.5 11.0

Brezilya %11.8 0.0 0.7 0.4 a.d. a.d.

Hindistan %7.8 0.1 0.1 0.0 a.d. 0.5

Endonezya %7.9 0.2 0.1 0.4 1.5 1.6

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %9.3 0.93 1.97 2.16 3.59 a.d.

Brezilya %5.8 0.07 0.30 0.17 0.69 1.21

Güney Afrika %5.2 0.00 0.00 -0.01 0.72 0.65

Endonezya %4.4 0.08 0.06 0.12 0.39 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 72.61 -%0.3 -%1.5 -%3.6 %15.8 %8.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 67.2 -%0.6 -%2.6 -%5.4 %13.5 %11.2

Altın - USD / oz 1191.3 -%1.6 -%1.4 -%4.0 -%10.3 -%9.0

Gümüş - USD / t oz. 14.982 -%2.0 -%2.4 -%4.8 -%9.4 -%12.6

Commodity Bureau Index 418.97 -%0.7 -%1.8 -%3.7 -%4.7 -%3.1

* 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 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

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

(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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

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

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 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

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

(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
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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. 

 

 

 

 

 


