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Piyasa Yorumu 

Dün gün içinde alıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi Türk lirasındaki 

değer kaybının hızlanması ile birlikte saat 16:40’dan sonra gelen sert 

satışlarla günü %0,57 değer kaybıyla 117.593 seviyesinden kapattı. 

Bugün yurtiçinde Kasım ayı işsizlik verileri edilecek olup yurtdışında da 

Haftalık İşsizlik Başvuruları ve New York State ve Philadephia Fed 

İmalat Endeksleri açıklanacak olup, bu verilerin piyasalar üzerinde çok 

sınırlı etkisi olmasını bekliyoruz. Önceki günlerde olduğu gibi, 

yatırımcıların bugün de küresel piyasalardaki hareketlere 

odaklanacaklarını bekliyoruz. Dün ABD’de beklentilerden daha düşük 

açıklanan perakende siparişler verisi ABD piyasalarında satışa neden 

oldu ve bunun yansımalarını kısmen de olsa, bu sabah itibariyle 

Uzakdoğu Asya hisse senedi piyasalarında hafif satıcılı bir seyir olarak 

görmekteyiz. GOÜ para birimlerin de ise ABD dolarına karışık bir seyir 

mevcut olup, Türk lirası sepetinde yatay bir seyir söz konusudur. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. 

Teknik olarak baktığımızda, BİST-100’ün 118.000 üzerinde iki günlük 

güçlenmesi sonrasında 119.400 direncine doğru yönelimi 119.000 ile 

sınırlı kaldı ve 118.000 altında kapanış gerçekleşti.  118.000/118.200 

direnç bölgesine dönüşmesi ile birlikte kısa vadeli güçlenme yerini 

yatay sıkışık bir seyre dönüştürdü. 117.100/118.200 bandında dün 

gelen satışlar sonrasında dengelenmeye çalışan bir piyasa görebiliriz. 

118.200 üzerinde gelecek her türlü kapanış yeniden güçlü bir 

piyasaya geçişi, 117.100 altında kapanışlar trend kırılmasına işaret 

edecektir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün istihdam verileri, Merkezi Bütçe verileri, Beklenti Anketi ve 

haftalık yabancı portföy hareketleri açıklanacak. 

▪ 7 Mart PPK toplantısına ilişkin özet notlar açıklandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Aksa Enerji – 2018 yılı beklentilerini açıkladı. 

▪ AGHOL – Yönetim Kurulu hisse başında 0,1026548 TL brüt nakit 

kar payı dağıtımını Olağan Genel Kurul’a teklif etti. 

▪ Batı Çimento - Arsa ve arazilerin yeniden değerleme modeli ile 

konsolide finansal tablolara yansıtılması hakkında açıklama yaptı. 

▪ Mavi Giyim - 4Ç17 sonuçlarını açıkladı 

▪ Ulusoy Elektrik – Analist toplantısı notları 

▪ Turkcell – 2018 yılı beklentilerini revize etti. 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

15 Mart   Aralık Dönemi İşgücü İstatistikleri

                Şubat Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi

                Mart Beklenti Anketi

                Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (2 - 9 Mart)

                Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (2 - 9 Mart)

16 Mart   Ocak Sanayi Üretim Endeksi

                Ocak Konut Fiyat Endeksi

                Ocak Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 117,593 -%0.6 %0.6

BIST-30 144,373 -%0.5 %0.8

Banka 177,676 -%1.7 -%2.3

Sanayi 133,964 -%0.3 %2.1

Hizmet 86,186 %0.6 %3.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 12.75 12.75 12.75

2 yıllık bono faizi 13.72 13.75 13.32

10 yıllık bono faizi 12.66 12.59 12.20

Kur

USD/TL 3.86 %1.6 %1.6

EUR/TL 4.78 %1.3 %1.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.32 %1.5 %1.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 235 238 232

Ortalama işlem hacmi * 2.03 1.88 1.87

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.5x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.26x 1.12x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.79x 0.69x

FD/Satışlar 1.32x 1.32x 1.20x

FD/FAVÖK 7.9x 7.3x 6.6x

Kar büyümesi %13.5 %64.7 %12.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.8 %14.7

Temettü verimi %2.9 %3.8 %4.2

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 

Bugün istihdam verileri, Merkezi Bütçe verileri, Beklenti Anketi ve 

haftalık yabancı portföy hareketleri açıklanacak 

• Saat 10:00’da Aralık dönemi (Kasım – Aralık – Ocak) istihdam dönemi verileri 

açıklanacak. Kasım döneminde işsizlik verilerinin kademeli iyileşme göstermeye 

devam etmiş ve düzeltilmemiş işsizlik oranı %10,3 ile geçtiğimiz yılın aynı 

dönemindeki %12,1’lik veriye göre önemli bir iyileşme göstermişti. Mevsimsel 

etkilerden düzeltilmiş verinin de Ekim dönemindeki %10,3’lük seviyesinden %10,1’e 

gerileyerek kademeli güçlenmesini sürdürdüğü görülmüştü. 2016 sonundan bu 

yana görülen iyileşme 1,9 yüzde puana ulaşmış durumda. İstihdam sektörüne 

yönelik öncü göstergeler olumlu sinyaller vermeye devam ediyor. PMI verisine 

ilişkin alt kalemler ve Kapasite Kullanım Oranı güçlü bir trend izlemeyi sürdürüyor. 

Ancak, önümüzdeki 12-aylık süreçte yeni istihdam artışı beklentisine ilişkin anket 

sonuçlarının halen olumlu bir görünüm çizmediğini de belirtmek gerekir.   

• Saat 11:00’de Şubat ayı Merkezi Bütçe verileri açıklanacak. Şubat ayı Hazine nakit bütçe 

verileri Ocak ayındaki zayıf başlangıç sonrasında bir miktar toparlanmayı işaret etmişti  

• Saat 14:30’da Mart ayı Beklenti Anketi açıklanıyor olacak. Şubat ayı anket 

sonuçlarında orta vadeli enflasyon bekleyişlerinde önemli bir değişim görülmemişti. 

Buna göre katılımcıların 12 aylık enflasyon beklentisi %9,24’ten %9,26’ya, 24 ay 

ileriye yönelik enflasyon beklentisi ise %8,23’ten %8,25’e sınırlı bir artış kaydetmişti. 

Bekleyişlerde kalıcı bir düzelmenin kısa vadede görülmesini beklemiyoruz. Son 

dönemde dolar endeksinde görülen yükseliş ve jeopolitik risk unsurları nedeniyle 

Türk lirasında görülen değer kaybı ile birlikte kur beklentilerinin bozulduğu ve TL 

tarafında değer kaybı tahminlerinin hızlandığı görülebilir. 

• Son olarak 2 – 9 Mart haftasına ilişkin haftalık yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri saat 14:30’da açıklanacak. yılbaşından bu yana hisse senedi 

piyasasında görülen toplam yabancı çıkışı 202 milyon dolara yükselirken, bono 

piyasasında yılbaşından bu yana yaşanan giriş 1,16 milyar dolara geriledi. 

7 Mart PPK toplantısına ilişkin özet notlar açıklandı  

Tutanaklar içerisinde iki faktör öne çıkmış gibi görünüyor. Para politikası ve riskler başlığı 

altında; (i) Küresel enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskler daha çok vurgulanmış 

görünüyor. (petrol fiyatları ve ücret artışları kaynaklı), (ii) Yurtiçi enflasyonda ise işlenmiş gıda 

fiyatlarında son iki ayda kaydedilen yüksek artışların gıda enflasyonuna dair risklerin 

sürdüğüne işaret ettiği belirtiliyor. 

• Daha önceki enflasyon beklentilerimiz ile ilgili notlarımızda da bahsettiğimiz üzere; 

Hafif kademeli düşüşün Nisan ayına kadar devamını bekliyoruz, ardından yılın son 

çeyreğine kadar %10 civarında yatay bir seyir izleyen yıllık enflasyon patikası tahmin 

ediyoruz. Yılın sonunda ise yeniden baz yılı etkisi ile beraber tek haneli rakamlara geri 

gelişin yaşanabileceğini düşünüyoruz. Yılsonu TÜFE tahminimizi %9,1’de tutuyoruz 

ancak söz konusu tahminde yukarı yönlü risklerin de olduğunu belirtmekte fayda var. 

• Bir sonraki PPK toplantısı 25 Nisan’da gerçekleştirilecek. Söz konusu toplantıya 

kadar özellikle kur tarafındaki gelişmeler yakından takip edilecek, ancak 

beklentimizin faizlerde herhangi bir değişiklik olmayacağı yolunda olduğunu 

belirtebiliriz. PPK toplantısı sonrasında gözler 30 Nisan’da açıklanacak olan 

çeyrek dönemli enflasyon raporunda olacak. 
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Şirket ve Sektör Haberleri        

Anadolu Grubu Holding – Yönetim Kurulu hisse başında 0,1026548 TL brüt nakit kar 

payı dağıtımının 4 Haziran 2018’de yapılmasını Olağan Genel Kurul’a teklif etti. Teklif 

edilen nakit kâr payı tutarı %0,4 temettü verimini işaret etmektedir. 

Aksa Enerji – Şirket 2018 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi net satışların 3,4 

milyar TL olarak gerçekleşmesini beklenmekte olup, şirketin FAVÖK’ünün 840 milyon 

TL’ye ulaşması ve yıllık bazda %70 artış kaydetmesi beklenmektedir. 2018 yılı FAVÖK 

dağılımına baktığımızda, Afrika’da bulunan faaliyetlerin (Gana, Mali ve Madagaskar) 

FAVÖK’ün %76’sını oluşturmasını ve geri kalan kısmın ise Türkiye ve K.K.T.C. 

operasyonlardan kaydedilmesi beklenmektedir. Şirketin FAVÖK büyümesinde en önemli 

rolü Afrika operasyonlarının oynaması beklenmekte olup, Afrika operasyonlarının 

FAVÖK’ünde %75 büyüme olması planlanmakta olup, Türkiye ve K.K.T.C. 

operasyonlarının FAVÖK’ünde ise %57 büyümesi beklenmektedir.  Afrika 

operasyonlarındaki FAVÖK büyümesindeki en önemli etkenler, Gana’daki enerji 

santralinin Mart 2017’de devreye girmiş olmasıdır. Şirketin 2018 yılında 120 milyon TL 

yatırım yapmayı planlamaktadır.   

Batı Çimento – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 

yapılan değerlemeye istinaden, şirketin arsa ve arazi sınıfında yer alan duran varlıkların 

toplamında 395.524.264 TL değer artışı oluşmuş ve değer artışı sonucu 31.12.2017 tarihli 

konsolide finansal tablolardaki arsa ve arazi grubunda yer alan duran varlıkların net 

değeri 497.973.573 TL'ye ulaşmıştır. 395.524.264 TL'lik yeniden değerlemeden 

kaynaklanan değer artışının, 341.386.870 TL'lik tutarı ertelenmiş vergi etkisi netleştirilerek 

öz kaynaklar içerisinde yer alan maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışı hesabına 

yansıtıldığını açıkladı. 

Mavi Giyim (AL, hedef fiyat 62TL) - 4Ç17 sonuçlarını 7.2 milyon TL net kar ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı, 3 milyon TL Tacirler Yatırım beklentisi üzerinde ve 10 milyon TL 

olan piyasa beklentisinin altındadır. Operasyonel olarak sonuçlar beklentiler dahilinde 

açıklansa da tahminimizin üzerinde net kâr, 1 milyon TL elde edilen Turquality geliri ve 

beklentimizin altında azınlık payı düzeltiminden kaynaklandı. Net satışlar 431 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 arttı.Yurtiçi satışlar 

%31 büyürken, yurtdışı satışlar %19 yükseldi. Şirket 4Ç17’de 5 yeni mağaza açtı ve 

Türkiye’deki mağaza sayısı 287’ye yükseldi. Şirket, 4Ç17'de 44 milyon TL FAVÖK açıkladı 

ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 artış gösterdi. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 30 baz puan azalarak %10.3 oldu. Brüt marj 

%51,4 seviyesinde yatay seyrederken, personel giderlerindeki artış faaliyet giderleri/satış 

rasyosunu 40 baz puan artırdı.  Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 

112 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 62 milyon TL (4Ç16: 34 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3.5 (4Ç16: 

%2.6) olarak kaydedildi. Şirket ayrıca 2018 beklentilerini paylaştı. 2018’de %25 ciro 

büyümesi, Türkiye’de 25 mağaza açılışı, %16 benzer mağaza büyümesi, %14 ve üzeri 

FAVÖK marjı, net borç/FAVÖK rasyosu 1x’ın altında ve %5’in altında yatırım maliyeti/ciro 

öngörmektedir. Ayrıca yönetim kurulu 29 Mayıs’ta hisse başına 0,522045 TL brüt ve 

0,4698 TL net temettü dağıtma teklifinde bulunacak. Temettü verimi %1’dir. 
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Ulusoy Elektrik – Dün Ulusoy Elektrik’in Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu 

analist toplantısına katıldık. Toplantıda 2017 performansı değerlendirildi ve 2018 yılı 

beklentileri hakkında kısaca görüşüldü. Şirketin net satışları 2017 yılında 437 milyon TL 

olarak kaydedilmiş olup, yıllık bazda %92 artış kaydetmiştir. Net satışların dağılımında 

yurtiçi satışlar 378 milyon TL olarak kaydedilmiş olup yıllık bazda %101 artış kaydetmiştir. 

Ürün bazındaki dağılımına baktığımızda ise, hava izoleli trafolar 225 milyon TL ile ciro 

içindeki en yüksek payı almışlardır. Şirketin FAVÖK’ü 111,3 milyon TL olarak kaydedilmiş 

olup, bu %25,5 FAVÖK marjına denk gelmektedir. Şirketin net nakit pozisyonu ise 2017 

yıl sonu itibariyle 26 milyon TL’dir. Yönetim şirketin 2018 yılı performansının da kuvvetli 

olmasını beklemektedir. Yurtiçi cironun %10-15 civarında büyümesi beklenmekte olup 

ihracatının iki katına yakın büyümesi beklenmektedir. Şirketin Şubat ayı sonu itibariyle 80 

milyon TL’den fazla kesinleşmiş siparişi mevcuttur. Bu bağlamda, şirketin cirosunun 2017 

yılında çok ciddi büyüme kaydettikten sonra 2018 yılında cirosunun %20-25 bandında 

büyümesi beklenmektedir. Şirket marjlarını muhafaza etmesi beklenmekte olup bu 

kapsam FAVÖK marjının %25,5 olması beklenmektedir. Öte yandan, artan satış 

hacminden dolayı şirketin net işletme sermaye seviyesinde artış olacaktır. Ancak, şirketin 

yüksek marjları ve düşük yatırım miktarı (6.5 milyon TL civarı) göz önüne alınınca bu 

durumun sorun olmayacağını düşünüyoruz. Şirket Yönetim Kurulu Olağan Genel 

Kurulu’na 0.65355 TL brüt nakit kâr payı dağıtımını önermeyi karar verdi. Önerilen kâr 

payı %3,3 temettü verimine denk gelmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu ödenmiş 

sermayesini %100 bedelsiz arttırmayı kararlaştırdı. 

Turkcell – Şirketten gelen açıklamada 2018 yılı beklentilerinin yukarı revize edildiği 

bildirildi. Yönetim net satış büyümesini %13-15 aralığından %14-16’ya yükseltmiş olup, 

FAVÖK marjını ise %33-35 bandından %37-40 bandına yükseltmiştir. Şirket yatırım 

harcamaları beklentisini değiştirmemiş olup, %18-%19 seviyesinde operasyonel yatırım 

harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı beklemektedir. 

Ayrıca, Turkcell 2018-2020 arasındaki 3 yıllık döneme ait beklentilerini de açıkladı. Şirket 

net satışlarda YBBO olarak %14-16 aralığında büyüme ön görürken, FAÖVK marjının 

%37-40 aralığında kalmasını ve yaklaşık %16-%18 seviyesinde operasyonel yatırım 

harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranını gerçekleşmesini beklemektedir. 

Şirketin revize 2018 ve 2018-2020 beklentileri, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya 

başladığımız UFRS 9, UFRS 15 ve UFRS 16 standartlarının tahmini etkilerini yansıtmakta 

olup, FAVÖK marjı beklentisine 4-5 yüzde puanlık pozitif etki yansımıştır. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün öğle saatlerinde açıklanan ABD Şubat ayı perakende satışlar verisi beklentilere göre 

daha zayıf bir yeri işaret etti. Perakende Satışlar verisi aylık bazda %0,1 daralma 

kaydederken (beklenti %0,3 yükseliş olması yönündeydi), Çekirdek Perakende Satışlar 

verisi ise aylık bazda %0,2 artış kaydetti (beklenti %0,4’lük bir yükselişi işaret ediyordu). 

Ancak piyasanın ABD verilerine fazla tepki vermediği görüldü. Dolar endeksi dün 89,60 – 

89,80 seviyeleri arasındaki zayıf seyrini devam ettirirken, USDTRY paritesi ise Türk 

lirasındaki satış baskısının devam etmesi ile birlikte 3,8950 seviyesini test etti (Aralık 

ortasından bu yana en yüksek seviye). Döviz cephesinde bu sert yükseliş hareketine 

neden olabilecek bir veri akışı bulunmazken, yurt içi piyasalarda da Türk lirasına bu kadar 

sert değer kaybettirecek bir haber akışı olmadığını görüyoruz. Bu noktada, TL tarafındaki 

olumsuz hareketin özellikle bono piyasasındaki satışlarla aynı döneme yansıması dikkat 

çekici bir unsur. FX tarafında oynaklık yaratacak önemli bir veri akışı gelmezken, tahvil 

piyasasındaki satışların sınırlı likidite kaynaklı olabileceği ve bu durumun beraberinde 

döviz tarafında hedge amaçlı hareketleri hızlandırmış olabileceği görüşündeyiz. Kurdaki 

görünüme dönecek olursak: 3,89 seviyesinin Fibonacci %61,8 düzeltme çizgisine denk 

geldiğini görüyoruz. Dolayısı ile kurun kısa vadede bu seviyeyi aşarak 3,90’lara 

ulaşmasını zor görüyoruz. Bu noktada USDTRY paritesinin 3,88 – 3,89 bandından geri 

çekilerek 3,82 – 3,85 bandına doğru bir düzeltme hareketi yapması beklenebilir. Genel 

görünümde ise: Kurun önümüzdeki dönemde 3,81 seviyesi altına gerilemesini 

beklemiyoruz. 3,89 seviyesinden beklediğimiz geri çekilme hareketinin ardından kurun 

yeniden güç toplamasını ve 3,90’ları hedeflemesini bekliyoruz. Kurdaki teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8810 seviyesinden işlem görmekte olan 

USDTRY paritesinde 3,8836 seviyesi direnç, 3,8755 seviyesi ise destek konumunda. 

3,8836 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,8900, 

3,8755 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

3,8615. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki zayıf seyrin sürüyor olması ile birlikte EURUSD paritesinin de 

geçtiğimiz haftaki kayıplarını telafi etmeye devam ettiğini görüyoruz. Dolar endeksi dün 

89,60 – 89,80 seviyeleri arasındaki görece zayıf ve yatay seyrini sürdürürken, EURUSD 

paritesi de 1,23 seviyesi üzerinde kalıcı olmayı sürdürdü. Aşağıdaki grafik üzerinden de 

görülebileceği üzere, bu sabah saatleri itibariyle kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırında 

hareket etmekte olan EURUSD paritesinin, kanal sınırından güç bularak yönünü yukarı 

çevirebileceğini ve kanal içerisindeki yükseliş hareketini sürdürerek kısa vadede 1,24 

seviyesi üzerini hedef alabileceğini düşünüyoruz. EURUSD paritesinin kısa vadede 1,22 – 

1,25 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. Ancak, Avrupa Merkez Bankasının 

2018 yılı içerisinde parasal genişlemenin biteceğine yönelik sözlü yönlendirmesini 

sürdüreceği ve Euro Bölgesi’ndeki ekonomik toparlanmanın devam edeceği beklentimiz 

ile birlikte, paritenin önümüzdeki dönemde 1,24 – 1,25 bandının yukarı yönlü kırmasını 

ve 1,30 seviyesini hedef haline getirmesini olası görüyoruz. Dolayısı ile paritedeki geri 

çekilme hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceği görüşündeyiz. Teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2378 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,2360 seviyesi destek, 1,2400 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,2400 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,2418, 1,2360 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,2320. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

ABD Şubat ayı perakende satışlar verisi beklentilere göre daha zayıf bir yeri işaret etti. 

Perakende Satışlar verisi aylık bazda %0,1 daralma kaydederken (beklenti %0,3 yükseliş 

olması yönündeydi), Çekirdek Perakende Satışlar verisi ise aylık bazda %0,2 artış kaydetti 

(beklenti %0,4’lük bir yükselişi işaret ediyordu). Verilerin ardından piyasada önemli bir 

hareketlilik görülmedi. İlk piyasa reaksiyonunda dolar endeksi yatay ve yatay 

görünümünü sürdürürken, altın fiyatları ise 1320 seviyesi üzerinde tutunma çabasını 

sürdürdü. Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki hareketine devam etmekte olan altın 

fiyatlarının, kısa vadede 1330 seviyesi üzerini hedef alacak şekilde yükseliş hareketini 

sürdürmesini bekliyoruz. Altındaki genel görünüm açısından ise: enflasyonist 

beklentilerde görülen artış ile birlikte altın fiyatlarındaki düşüş hareketlerinin alım fırsatı 

olarak sınırlı kalacağı görüşündeyiz. Ayrıca, ABD reel faizleri ile birlikte uzun süredir 

kopuk olan korelasyonu yeniden yakalayan altın fiyatlarının, dolar endeksinin yarattığı 

baskının vadede yükseliş eğilimini korumasını beklemekteyiz. Bununla birlikte altın 

fiyatlarının orta vadede yeniden 1360 seviyesi üzerini hedef alabileceğini düşünüyoruz. 

Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1326,94 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1325 seviyesi destek, 1330 seviyesi 

ise direnç konumunda. 1330 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1335,06, 1325 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1320. 

 

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 2,749 -%0.6 %0.8 %0.7 %10.0 %2.8

DAX 12,238 %0.1 -%0.1 -%0.9 -%2.2 -%5.3

FTSE 7,133 -%0.1 -%0.4 -%1.4 -%1.1 -%7.2

Nikkei 21,777 %0.1 %2.1 %1.6 %9.5 -%4.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 117,593 -%0.6 %0.6 %1.2 %9.1 %2.0

Çin 3,291 %0.0 %0.1 %2.8 -%1.9 -%0.5

Hindistan 33,836 %0.1 %1.5 -%1.3 %4.9 -%0.6

Endonezya 6,383 -%0.5 -%1.5 -%3.7 %8.1 -%0.1

Rusya 2,275 -%1.9 -%1.2 %0.4 %10.8 %7.8

Brezilya 86,051 -%0.4 %0.7 %2.1 %13.6 %12.6

Meksika 48,156 -%0.8 %1.0 -%1.3 -%3.5 -%2.4

Güney Afrika 58,423 -%1.1 -%0.9 -%1.9 %5.0 -%1.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 %5.4 -%3.0 -%10.5 %65.0 %56.1

EM VIX 21 -%3.8 -%11.5 -%8.0 %44.7 %27.3

MOVE 58 %5.0 -%8.7 -%16.8 %14.0 %24.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8797 %0.2 %2.1 %2.6 %13.0 %2.1

Brezilya 3.2607 %0.0 %0.5 %1.1 %4.5 -%1.4

Güney Afrika 11.7757 -%0.3 -%0.5 %0.5 -%10.2 -%4.9

Çin 6.318 -%0.1 -%0.1 -%0.4 -%3.6 -%2.9

Hindistan 64.8325 -%0.1 -%0.1 %1.2 %1.1 %1.5

Endonezya 13737 -%0.1 -%0.2 %0.8 %3.7 %1.2

CDS *

Türkiye 173.5 0.2 2.8 -8.1 17.3 72.1

Brezilya 145.2 1.2 -8.0 -16.5 -15.1 71.3

Güney Afrika 140.9 -0.1 -3.5 -9.4 14.9 a.d.

Endonezya 88.9 1.8 -1.8 -3.6 -3.6 45.3

Rusya 105.3 0.0 -2.4 -9.4 -6.1 47.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.7 0.1 0.5 0.5 1.9 1.0

Brezilya %9.5 0.0 -0.1 -0.4 -0.3 a.d.

Hindistan %7.7 0.0 0.0 0.2 1.1 0.4

Endonezya %6.7 -0.1 0.0 0.3 0.2 0.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.8 -0.01 0.06 0.01 1.02 a.d.

Brezilya %4.9 0.00 0.01 -0.20 0.54 0.35

Güney Afrika %4.7 0.00 0.00 0.29 0.44 0.23

Endonezya %4.1 -0.05 -0.02 0.10 0.79 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 64.89 %0.4 %0.9 %0.8 %17.0 -%3.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 60.96 %0.4 -%0.3 %0.6 %22.2 %0.9

Altın - USD / oz 1325.6 -%0.1 -%0.2 -%2.2 %0.0 %1.2

Gümüş - USD / t oz. 16.467 -%0.6 %0.2 -%2.4 -%7.0 -%4.0

Commodity Bureau Index 446.2 -%0.1 %0.4 %1.2 %4.0 %3.2

* 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

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 

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

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(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. 

 

 

 


