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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün 106,000 seviyesinin üzerinde kalmayı başaran BİST-100 günü 

%0,23 yukarıda 106,474 seviyesinden kapadı. ABD ile yaşanan 

gerginliğin bir miktar gerilemesi ve bu çerçevede dün bir ABD 

heyetinin görüşmeler yapmak üzere Türkiye gelmesi etkili 

faktörlerden biri olarak ortaya çıktı. Bunun yanı sıra global anlamda 

destekleyici çerçevenin sürmesinin piyasaları asıl sürükleyici madde 

olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bugün yurtiçinde önemli bir veri 

akışı olmazken, yurtdışında ABD’den gelecek olan sanayi üretimi 

verileri takip edilecek. Sabah saatlerinde Dolar endeksindeki yukarı 

yönlü harekete paralel olarak USD/TL’de bir miktar yükseliş 

görülüyor. Ancak sepet tarafında yatay seyrin devam ettiğini 

belirtmek gerekir. Buna ek olarak ABD vadelilerinde de yatay seyrin 

hâkim olduğu, Avrupa borsalarında da bu çerçevede bir açılış 

beklendiği görülüyor.  Bu bilgiler ışığında bugün BİST tarafında da 

sakin bir açılış görmeyi bekliyoruz. BIST 106.000’ni dün destek yaptık 

ama ara direnç noktamız olan 106.850’e takıldı. Bugün BIST’in 

106.200’de ki Fibonacci desteğinin üzerinde hareket etmesini ve 

dünkü ara direnç noktası olan 106.850/107.00’ni yeniden zorlamasını 

bekleyebiliriz. Kısa vadeli ortalamaların orta vadeli ortalamaları dik 

olarak kesmesi ve orta vadeli ortalamalarında yukarı yönde hareket 

etmeye başlaması kısa vadeli trend ile destekleri güçlendiriyor. 

105.000 aşağı yönde kırılmadığı sürece kısa vadeli iyimserliğin 

devamını beklerken, kısa vadede zorlanacağı ve kar alma bölgesinin 

107.850/108.000 olacağını düşünüyoruz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Vize sorunu sonrası bir ABD heyeti görüşmeler yapmak üzere 

dün Türkiye’ye geldi. 

▪ Temmuz dönemi arındırılmamış işsizlik oranı %10,7 gerçekleşerek, 

bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi. 

▪ Orta vadeli enflasyon bekleyişlerindeki kötüleşme devam ediyor.   

▪ Merkezi bütçe, Eylül ayında 6,4 milyar TL açık vererek 2016 yılının 

Eylül ayındaki 16,9 milyar TL’lik açığa nazaran daha iyi bir 

gerçekleşme sergiledi. 

Şirket Raporu 

▪ Aygaz – Cazip Değerleme 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Bankacılık Sektörü – 3Ç17 kar tahminleri 

▪ Pegasus Hava Yolları’nın yolcu sayısı Eylül ayında %18 artışla 

2,64mn’a ulaştı.  

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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)

24 Ekim        Eylül Konut Satış İstatistikleri

                     Hazine İhaleleri (2 yıl, 7 yıl, 10 yıl)

25 Ekim        Ekim Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

26 Ekim        TCMB PPK Kararı

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 106,474 %0.2 %5.1

BIST-30 130,578 %0.2 %5.3

Banka 168,013 -%0.1 %4.5

Sanayi 121,486 %0.3 %4.7

Hizmet 71,545 %0.6 %6.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.96 11.97

2 yıllık bono faizi 12.18 12.18 12.51

10 yıllık bono faizi 11.28 11.28 11.52

Kur

USD/TL 3.64 -%1.5 %6.1

EUR/TL 4.29 -%1.0 %4.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.97 -%1.3 %5.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 220 207 237

Ortalama işlem hacmi * 1.69 1.77 1.64

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.8x 7.7x

PD/DD 1.10x 1.29x 1.15x

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

FD/Satışlar 1.32x 1.47x 1.31x

FD/FAVÖK 7.9x 8.0x 7.3x

Kar büyümesi %13.5 %44.4 %13.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.1 %14.9

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 

Vize sorunu sonrası bir ABD heyeti görüşmeler yapmak üzere dün 
Türkiye’ye geldi  

Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınmasının ardından ABD 

Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar  Yardımcısı Cohen 

başkanlığındaki heyet dün Türkiye’ye geldi. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ,  dün 

Bakanlar Kurulu  toplantısı sonrası ABD heyetinin bugün Dışişleri, Adalet ve İçişleri 

Bakanları'nın müsteşar yardımcıları ile bir araya gelip değerlendirme yapacaklarını belirtti.  

Arındırılmış işsizlik oranı Temmuz’da %11,2 oldu 

Temmuz dönemi arındırılmamış işsizlik oranı %10,7 gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre değişim göstermedi. Bir önceki ay %11,1 olan mevsimsel etkilerden 

arındırılmış işsizlik oranı ise %11,2’ye yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı %13,4 olarak 

gerçekleşirken, Haziran dönemindeki %13,2 seviyesine göre kötüleşme kaydetti. 

• Teşvik ve aktivedeki artış sonrası istihdamda yaşanan iyileşmenin ardından 

yılbaşından bu yana ilk defa Temmuz’da kötüleşme sergilendi. 

• Söz konusu kötüleşmede etkili faktörlerden biri olarak ise işgücüne katılım 

oranının Haziran’da %52,7’den Temmuz’da %52,9’a yükselmesi gösterilebilir. 

Rapor için tıklayınız.  

Orta vadeli enflasyon bekleyişlerindeki kötüleşme devam ediyor  

Ekim ayı Beklenti Anketi’ne göre orta vadeli enflasyon bekleyişlerindeki bozulmanın 

devam ettiği görülüyor. Buna göre 12 aylık enflasyon beklentisi %8,35’ten %8,52’ye, 24 

aylık enflasyon beklentisi ise %7,93’ten %7,98’e yükselmiş durumda. 

• Katılımcıların Ekim ayı boyunca ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde herhangi 

bir değişiklik beklemedikleri görülüyor. Bu noktada, TCMB’nin 26 Ekim’de 

gerçekleşecek olan PPK toplantısında kısa vadeli faizlerde bir değişiklik 

beklenmediği dikkat çekiyor. Kurum beklentimiz de aynı yönde. 

• Kurun özellikle Eylül ayı başından bu yana sergilediği yükseliş eğilimi piyasa 

beklentilerini olumsuz etkilemiş durumda. Ktılımcıların yıl sonu USD/TL 

tahmininin 3,6323’ten 3,7165’e yükseldiği görülüyor. 

Rapor için tıkayınız.  

Bütçe açığının 4Ç17’te genişlemesi bekleniyor 

Merkezi bütçe, Eylül ayında 6,4 milyar TL açık vererek 2016 yılının Eylül ayındaki 16,9 milyar 

TL’lik açığa nazaran daha .ok dahaiyi bir gerçekleşme sergiledi. Faiz dışı denge ise Eylül 

ayında 2 milyar TL’lik fazla vererek, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 10,7 milyar 

TL’lik açığa oranla iyi bir resim ortaya koydu. Böylece, 12 aylık bütçe açığı / GSYİH oranı 

%2,1’den %1,7’ye gerilerken, faiz dışı denge/GSYİH oranı ise -%0,2’den %0,2’ye yükseldi.   

• Gelirler tarafında Eylül ayında yıllık %33’lük yükselişle güçlü bir performans 

görüldü.  Burada vergi borcu yapılandırma programından gelen tahsilatın 

(Ağustos ayına kıyasla 1,2 milyar TL daha fazla) önemli bir etkisinin olduğu 

görülüyor. Vergi gelirleri tarafında artış, Temmuz ayında %27,6 olarak gerçekleşti.   

• OVP’ye göre, Ocak – Eylül döneminde 31,6 milyar TL olarak gerçekleşmiş olan 

bütçe açığının 2017 yılı içerisinde 61,7 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor. Bu 

çerçevede yılın son çeyreğinde harcamalar kaleminde önemli bir artış bekleniliyor.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Temmuz_isgucu_istatistikleri.pdf
http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Ekim_Beklenti_Anketi.pdf
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Şirket Raporu 

Aygaz – Cazip Değerleme 

Aygaz’ı 18,4 TL hisse hedef değeri ve AL tavsiyesi ile araştırma takip listemize dahil 

ediyoruz. Hisse hakkındaki olumlu görüşümüzü destekleyen faktörler; 1) zayıf 2Ç 

sonuçlarından sonra 3Ç’de LPG fiyatlarındaki artış ve vergi oranlarındaki değişiklik 

sonrası şirketin finansallarında önemli bir iyileşme beklemekteyiz; 2) Entek’in 

hidroelektrik santral alımlarını olumlu karşılıyoruz; 3) Tüpraş hakkındaki olumlu 

görüşümüz, ki Aygaz’ın değerlemesinin %60’ından fazlası buradan gelmektedir; ve 

4) Aygaz’ın ana işkolunun 2017 FD/FAVÖK oranının 3,4x seviyesinden işlem 

görmesi (tarihsel ortalaması 4,4x). 

Zayıf 2Ç17 verilerinden sonra karlılık yükseliş trendinde: Aygaz’ın 2Ç17 finansalları 

otogaz segmentindeki düşük karlılık ve stok zararları nedeniyle piyasa beklentisinin 

oldukça altında gerçekleşmişti. Ancak LPG fiyatlarında son dönemde yaşanan artış, ki 

stok karına neden olmakta ve hükümetin vergi oranlarında yapmış olduğu değişiklik 

neticesinde otogaz sektöründe rekabetin adil hale gelmesi 3Ç’de Aygaz’ın karlılığında 

önemli bir iyileşmeye neden olmuştur. Şirketin finansallarındaki iyileşmenin 4Ç ve 

sonrasında da devam etmesini beklemekteyiz.  

Entek’in hidroelektrik santral alımı değer katabilir: Entek’in iki hidrolektrik santralinin 

özelleştirmesinde en yüksek teklifi vermesi ertesindeki piyasa tepkisi, temettüde kesinti 

olabileceği düşüncesiyle, pek olumlu olmadı. Ancak bu olası alımların, bu varlıkların halen 

faal olması ve nakit yaratıcı olması nedeniyle, temettü üzerine etkisinin sınırlı 

olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca alımın değerlemesinin de (VD/Kapasite 1,96MW) 

makul olduğunu düşünmekteyiz. 

Tüpraş hakkındaki olumlu görüşümüz Aygaz hissesi için de olumlu bir görünümü ima 

etmektedir: Aygaz’ın değerlemesinin Tüpraş’a olan bağımlılığı son dönemde Tüpraş 

hissesinde gözlenen artış nedeniyle daha da artmıştır. Aygaz’ın değerlemesinin yaklaşık 

%60’ı Tüpraş’tan gelmektedir; ki bu oran bir sene önce %45’ler seviyesinde idi. Global 

rafineri marjlarında gözlenen olumlu trend, konsensus beklentilerinde muhtemel artış ve 

hissenin hala cazip bir değerlemede olması nedeniyle Tüpraş hissesindeki olumlu trendin 

devam edebileceğini düşünmekteyiz. 

Değerlemesi cazip seviyelerde: Aygaz’ın ana işkolu 2017 FD/FAVÖK oranı olarak 3,4x 

seviyesinden işlem görmektedir, ki bu tarihsel ortalaması olan 4,4x’ın oldukça altındadır. 

Diğer yandan, Aygaz’ın 2018’de 478 milyon TL temettü dağıtmasını bekliyoruz, ki bu 

rakam, %10 temettü verimini ima etmektedir. 

Rapor için tıkayınız.  

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Aygaz_-_17_Ekim_2017.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Bankacılık Sektörü – 3Ç17 kar tahminleri 

Bankalar için 3Ç17 bilanço açıklama dönemi 25 Ekim itibariyle başlayacaktır.  

Yatırımcıların ana odaklanacakları noktanın net faiz marjlarındaki daralma olacağını 

düşünüyoruz. Yükselen TL mevduat maliyeti nedeniyle kredi-mevduat makasındaki 

daralma ve TÜFE’ye endeksli tahvillerin getirilerindeki düşüşün net faiz marjını olumsuz 

etkilemesini beklemekteyiz. Diğer taraftan, kredi risk maliyetlerindeki iyi seyrin karlılık 

üzerindeki baskıyı, kısmen de olsa, azaltmasını beklemekteyiz. 

Ana bankacılık gelirleri açısında, Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların gelirlerinde, 

çeyrek bazında, %2 azalış öngörmekteyiz. Ancak, swap maliyetleri ve özel karşılıkları da 

hesaplamaya dahil ettiğimizde, çeyrek bazında, %4 azalış öngörmekteyiz. Banka bazında 

incelediğimizde ise, Garanti Bankası’nın %6 ile en yüksek çeyreksel bazda düzeltilmiş ana 

bankacılık geliri kaydetmesini beklerken, Vakıfbank ve Halkbank’ın, sırasıyla çeyreksel 

bazda %17 ve %15 gerileme kaydetmesi beklenmektedir.  

Borsa İstanbul’da işlem gören yedi büyük bankanın toplam net karında, çeyreksel bazda, 

%10 düşüş tahmin etmekteyiz. Bu bankalar içerisinde TSKB’nin çeyreksel bazda %4 net 

kar artışı kaydetmesini ancak Halkbank ve Vakifbank’ın çeyreksel bazda %21 ve %20 net 

kar düşüşü kaydetmesini beklemekteyiz. 

 

Pegasus Hava Yolları Eylül ayı trafik sonuçlarını yayınladı. Buna göre Eylül ayında 

toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %18,3 artışla 2,64mn’a ulaştı (iç hat 

+%13; dış hat %24). Yılbaşından itibaren ise Pegasus’un toplam yolcu sayısı %14,9 

oranında artmış oldu (iç hat +%9.1; dış hat %22.7). Eylül ayında toplam doluluk oranları 

ise %87,5’ya çıktı (geçen yılın aynı ayında %80.6). Eylül ayı trafik sonuçları Pegasus’un 

yolcu sayısındaki güçlü büyümenin devam ettiğini ima etmektedir (Eylül:+18%; Ağustos: 

+%16, Temmuz:+%22, Haziran:+%20). Pegasus yönetimi 2017 yılında yolcu sayısını %11-

13 civarında artırmayı hedeflediğini duyurmuştu. Yılbaşından bu yana olan verileri göz 

önünde bulundurursak (+%15%), 2017 hedeflerinin aşılabileceğini söyleyebiliriz. 

 

 

 

Çeyreksel net kar tahminleri

milyon TL 3Ç16 2Ç17 3Ç17 Çeyreksel değişim Yıllık değişim Beklenen açıklama tarihi

Akbank 1,105 1,501 1,402 -%7 %27 25 Ekim

Garanti 1,331 1,554 1,513 -%3 %14 26 Ekim

Halkbank 630 1,009 801 -%21 %27 Kasım ayının ilk haftası

Isbank 1,049 1,245 1,229 -%1 %17 30 Ekim - 1 Kasım arası

Vakifbank 817 897 720 -%20 -%12 6 - 9 Kasım

YKB 811 892 723 -%19 -%11 27 Ekim

TSKB 118 151 156 %4 %33 25 Ekim

Toplam 5,860 7,247 6,544 -%10 %12

Kaynak: Tacirler Yatırım
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün 106,000 seviyesinin üzerinde kalmayı başaran BİST-100 günü %0,23 yukarıda 

106,474 seviyesinden kapadı.  

ABD ile yaşanan gerginliğin bir miktar gerilemesi ve bu çerçevede dün bir ABD heyetinin 

görüşmeler yapmak üzere Türkiye gelmesi etkili faktörlerden biri olarak ortaya çıktı. 

Bunun yanı sıra global anlamda destekleyici çerçevenin sürmesinin piyasaları asıl 

sürükleyici madde olmaya devam ettiğini görüyoruz.  

Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı olmazken, yurtdışında ABD’den gelecek olan sanayi 

üretimi verileri takip edilecek. Sabah saatlerinde Dolar endeksindeki yukarı yönlü 

harekete paralel olarak USD/TL’de bir miktar yükseliş görülüyor. Ancak sepet tarafında 

yatay seyrin devam ettiğini belirtmek gerekir. Buna ek olarak ABD vadelilerinde de yatay 

seyrin hâkim olduğu, Avrupa borsalarında da bu çerçevede bir açılış beklendiği 

görülüyor.  Bu bilgiler ışığında bugün BİST tarafında da sakin bir açılış görmeyi 

bekliyoruz.  

BIST 106.000’ni dün destek yaptık ama ara direnç noktamız olan 106.850’e takıldı. Bugün 

BIST’in 106.200’de ki Fibonacci desteğinin üzerinde hareket etmesini ve dünkü ara direnç 

noktası olan 106.850/107.00’ni yeniden zorlamasını bekleyebiliriz. Kısa vadeli 

ortalamaların orta vadeli ortalamaları dik olarak kesmesi ve orta vadeli ortalamalarında 

yukarı yönde hareket etmeye başlaması kısa vadeli trend ile destekleri güçlendiriyor. 

105.000 aşağı yönde kırılmadığı sürece kısa vadeli iyimserliğin devamını beklerken, kısa 

vadede zorlanacağı ve kar alma bölgesinin 107.850/108.000 olacağını düşünüyoruz.  

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Küresel jeopolitik risklerin artması ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin sert 

bir şekilde değer kaybettiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra, İspanya hükümeti – Katalonya 

arasındaki tartışmaların devam ediyor olması ile birlikte zayıflayan euro, dolar endeksinin 

yönünü yeniden yukarı çevirerek gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıyı 

artırmış durumda. Tüm bunların etkisi ile birlikte USDTRY paritesinin bu sabah saatleri 

itibariyle 3,64 – 3,65 seviyeleri arasında hareket ettiğini görüyoruz. Bu noktada, eurodaki 

gerilemenin de etkisi ile birlikte 93 seviyesi üzerinde tutunan ve 93,40’lara doğru 

yükselen dolar endeksinin mevcut yükseliş hareketini sürdürmesini sağlayacak temel bir 

gelişme piyasa ulunmamakta. Dolayısı ile endeksin mevcut kazançlarını geri vererek 

93,40 – 93,60 bandından yönünü yeniden aşağı çevirmesini bekleriz. Bunun yanı sıra, 

kurun 3,80 seviyesi üzerine kadar yükselmesindeki temel sebep olan ABD – Türkiye 

arasındaki vize gerginliğinin piyasalar tarafından absorbe edildiği ve fiyatlandığı 

görülüyor. Ayrıca, iki taraftan da söz konusu gerginliği daha da tırmandıracak 

açıklamalar gelmemesi ile birlikte yurt içerisindeki tansiyonun azalmaya devam edeceği 

görüşündeyiz. Bununla birlikte USDTRY paritesinin de 3,64 – 3,65 bandından 3,60 

seviyesine doğru düşüşe geçmesi beklenebilir. Ayrıca kurun 3,60 seviyesi altına sarkması 

durumunda ise bir süre 3,55 – 3,60 bandında konsolide olabileceği görüşündeyiz. Bu 

sabah saatleri itibariyle 3,6486 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 

Dün, İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya'daki 

gelişmelerle ilişkin basın toplantısı düzenledi ve İspanya hükümeti, Katalonya Özerk 

Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'a “askıya alınmış bağımsızlık ilanıyla neyi 

kast ettiğini” netleştirmesi için Perşembe günü saat 10:00’a kadar süre verdi. Bununla 

birlikte euro gün içerisinde sert bir şekilde değer kaybederek EURUSD paritesinin 

1,1770’li seviyelere kadar gerilemesine neden oldu. Eurodaki geri çekilmenin de etkisi ile 

birlikte yükselişe geçen dolar endeksinin, yeniden 93,40’lı seviyelere ulaştığı görülüyor. 

Bu noktada, eurodaki gerilemenin de etkisi ile birlikte 93 seviyesi üzerinde tutunan ve 

93,40’lara doğru yükselen dolar endeksinin mevcut yükseliş hareketini sürdürmesini 

sağlayacak temel bir gelişme piyasa ulunmamakta. Dolayısı ile endeksin mevcut 

kazançlarını geri vererek 93,40 – 93,60 bandından yönünü yeniden aşağı çevirmesini 

bekleriz. Dolar endeksindeki düşüş beklentimiz ile birlikte EURUSD paritesinin de kısa 

vadede 1,1950 seviyesini hedef alacak şekilde yükselişe geçebileceği görüşündeyiz. 

Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1777 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1758 seviyesi destek, 1,1818 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1818 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1861, 1,1758 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1711. 
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XAUUSD 

İspanya hükümeti – Katalonya arasındaki tartışmaların devam ediyor olması ile birlikte 

zayıflayan euro, dolar endeksinin yönünü yeniden yukarı çevirerek altın fiyatlarındaki kısa 

vadeli istikrarlı yükselişi baltaladı. Dolar endeksinde görülen yükseliş ile birlikte 1300 

seviyesi üzerinden geri çekilen altın fiyatları, küresel jeopolitik risklere rağmen kısa vadeli 

kazançlarının büyük kısmını geri vererek 1290’lı seviyelere geriledi. Eurodaki yükselişin de 

etkisi ile birlikte 93,40 seviyesine kadar yükselmiş olan dolar endeksinin mevcut 

seviyelerdeki seyrinin kalıcı olmasını beklememekle birlikte, endeksin kısa vadeli 

kazançlarını geri vererek yeniden 93 seviyesi altını hedefleyebileceğini düşünüyoruz. 

Bununla birlikte altın fiyatlarının da mevcut geri çekilme hareketinin sınırlı kalacağını ve 

altının yeniden 1300 seviyesi üzerini hedef alabileceğini düşünmekteyiz. Bu noktada 

yatırımcılarımıza, ons altındaki mevcut geri çekilme hareketini yakından izlemelerini ve 

oluşabilecek alım fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyoruz. Altın fiyatlarındaki güncel 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1292,53 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1287,90 seviyesi destek, 1292,67 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1292,67 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1297,89, 1287,90 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1285. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,558 %0.2 %0.5 %2.3 %8.9 %14.2

DAX 13,004 %0.1 %0.2 %3.9 %7.4 %13.3

FTSE 7,527 -%0.1 %0.3 %4.3 %2.7 %5.4

Nikkei 21,256 %0.1 %2.2 %6.9 %16.0 %11.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106,474 %0.2 %5.1 -%1.2 %17.5 %36.3

Çin 3,378 %0.1 -%0.1 %0.8 %4.9 %8.9

Hindistan 32,634 -%0.2 %2.0 %0.9 %10.8 %22.4

Endonezya 5,950 -%0.2 %0.5 %1.1 %6.4 %12.1

Rusya 2,106 %0.4 %0.5 %2.6 %8.4 -%5.7

Brezilya 76,892 -%0.1 %1.1 %1.5 %19.5 %27.7

Meksika 49,721 -%0.5 -%0.7 -%0.4 %1.4 %8.9

Güney Afrika 58,164 %0.5 %1.1 %4.5 %8.7 %14.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %3.1 -%4.1 -%2.4 -%32.4 -%29.4

EM VIX 15 %4.7 -%4.9 %6.7 -%24.4 -%31.1

MOVE 49 -%3.1 a.d. -%1.7 -%30.5 -%31.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6464 %0.3 -%1.5 %4.5 -%1.5 %3.5

Brezilya 3.1697 %0.8 -%0.6 %1.1 %2.3 -%2.5

Güney Afrika 13.3148 %0.4 -%3.6 %0.1 %0.1 -%3.1

Çin 6.5898 %0.2 -%0.5 %0.2 -%4.2 -%5.1

Hindistan 64.72 -%0.3 -%1.0 %0.9 %0.3 -%4.7

Endonezya 13483 -%0.1 -%0.3 %1.7 %1.5 %0.1

CDS *

Türkiye 176.0 -1.5 -5.3 20.7 -45.0 -16.1

Brezilya 181.0 -0.6 -4.8 9.1 -4.9 -11.5

Güney Afrika 170.4 -0.9 -8.1 15.8 a.d. a.d.

Endonezya 98.8 -0.6 -1.4 8.0 -21.0 -3.1

Rusya 130.0 0.4 -3.1 0.7 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.3 0.0 1.5 0.5 0.4 -0.1

Brezilya %9.8 0.1 0.1 0.1 -0.3 a.d.

Güney Afrika %8.6 0.0 -0.1 0.2 a.d. -0.3

Hindistan %6.7 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.2

Endonezya %6.6 0.0 0.0 0.1 -0.5 -1.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.1 0.01 0.58 0.18 -0.24 -0.80

Brezilya %4.6 0.00 a.d. 0.20 -0.09 -0.92

Güney Afrika %4.6 0.00 -0.04 0.17 -0.27 -0.31

Endonezya %3.4 -0.01 a.d. 0.07 -0.47 -0.91

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 57.82 %1.1 %3.6 %4.2 %4.4 %1.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 51.87 %0.8 %4.6 %3.9 -%1.5 -%3.4

Altın - USD / oz 1299.9 -%0.1 %1.4 -%0.5 %0.8 %12.9

Gümüş - USD / t oz. 17.369 -%0.2 %2.3 %1.7 -%6.2 %8.6

Commodity Bureau Index 430.91 %0.1 %0.9 %0.8 %2.0 %1.9

* 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. 

 

 


