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Piyasa Yorumu 

Dün yatay bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0.1 değer artışı 

ile 118.951’den kapattı. Banka endeksi hafif negatif ayrıştı. 

Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak PMI verileri günün en 

önemli veri açıklamaları olacak. Dün ABD piyasalarında oldukça 

oynak bir seyir vardı ve endeksler günü %1’den fazla değer kaybı ile 

kapattı. Bunun altında yatan sebepler ise 2018 yılı içinde yapılacak 

muhtemel faiz artışlarına yönelik beklentilerin güçlenmesi ve dolar 

endeksindeki yükseliş olduğunu düşünüyoruz. Bu sabah itibariyle 

Uzakdoğu Asya piyasalarında satıcılı bir seyir olduğunu ve GOÜ para 

birimlerinin ABD dolarına karşı değer kaybettiğini izliyoruz. Bu 

durum sonucu Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını 

bekliyoruz. 

Teknik olarak baktığımızda, dün de BİST-100 endeksi 119.400 

seviyesinde zorlanmaya devam etti ama yine kıramadı. 118.500-

119.250 aralığında yatay seyrini korudu. Dünkü kapanış da seans içi 

kanal desteğinde gerçekleşti. Bugün 118.300/118.600 desteğinin 

yeniden tutmasını bekliyoruz ama 119.000 altında bugün 

kapattığımız taktirde 118.000’ne doğru geri çekilme ve yatay sıkışık 

seyre dönebiliriz. 121.500 zirvesi öncesinde ana direncimiz 119.400 

seviyesi, 118.000 ana desteği kırılırsa kısa vadeli pozisyonlar için stop 

noktası olarak izlenmeli. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün Şubat ayına ilişkin İSO/Markit PMI ve İTO enflasyon verileri 

açıklanacak. 

▪ 16 – 23 Şubat haftasına yönelik yabancı portföy hareketleri ve para 

& banka istatistikleri takip edilecek. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Anadolu Efes, Petkim – Bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ BIZIM, DOAS, GOODY, JANTS, TRGYO, YATAS – 4Ç17 

sonuçlarını açıkladı. 

▪ Coca-Cola İçecek analist telekonferansı düzenledi. 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

1 Mart       Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (16 - 23 Şubat)

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (16 - 23 Şubat)

                  Şubat İSO/Markit PMI Endeksi

                  Şubat TİM İhracat verileri

                  Şubat İTO Enflasyon verileri

2 Mart       Gümrük ve Tic. Bak. Şubat  Geçici Dış Ticaret verileri

5 Mart       Şubat TÜFE verileri

6 Mart       Şubat Reel Efektif Kur Endeksi

                  Şubat Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 118,951 %0.1 %2.3

BIST-30 146,554 %0.1 %2.4

Banka 183,041 -%0.4 %0.9

Sanayi 133,726 %0.9 %3.1

Hizmet 86,483 %0.0 %2.9

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 13.03 12.95 13.04

10 yıllık bono faizi 11.92 11.85 11.87

Kur

USD/TL 3.80 %0.4 %1.7

EUR/TL 4.64 -%0.4 -%0.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.22 %0.0 %0.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 241 238 243

Ortalama işlem hacmi * 1.90 1.90 1.98

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.6x 7.7x

PD/DD 1.10x 1.28x 1.14x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.81x 0.71x

FD/Satışlar 1.32x 1.34x 1.22x

FD/FAVÖK 7.9x 7.3x 6.7x

Kar büyümesi %13.5 %64.0 %12.1

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %14.7

Temettü verimi %2.9 %3.7 %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 Şubat ayına ilişkin İSO/Markit PMI ve İTO enflasyon verileri 

açıklanacak 

Saat 10:00’da İSO/Markit Şubat ayı PMI verileri açıklanacak. 

• İSO/Markit PMI Ocak ayında 54,9’dan 55,7’ye yükselerek Mart 2011’den bu yana 

en yüksek seviyesine yükselmişti. Veriye ilişkin açıklama notunda ekonomide 

görülen genel iyileşmeye vurgu yaptığı görülmüştü. Reel Sektör Güven Endeksi 

Ocak ayında yatay bir resim çizmişti. Bu çerçevede PMI’ın nasıl bir trend ile 

devam edeceği yakından takip edilecek.   

Saat 12:00’da ise İTO Şubat ayı enflasyon verilerini takip ediyor olacağız. 

• 5 Mart Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon 

verileri öncesinde özellikle İstanbul gıda fiyatları artışı takip edilecek.  

• Ocak ayı aylık TÜFE artışı beklentimiz %0,65 seviyesine bulunuyor. Verinin kurum 

beklentimiz doğrultusunda gelmesi durumunda yıllık TÜFE artışı %10,35’ten 

%10,17’ye geriliyor olacak.  

16 – 23 Şubat haftasına yönelik yabancı portföy hareketleri ve 

para & banka istatistikleri takip edilecek 

Bugün saat 14:30’da TCMB tarafından 16 – 23 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy 

hareketleri ve haftalık para & banka istatistikleri açıklanacak.  

• 9 - 16 Şubat haftasında hisse ve bono piyasasında yabancı satışı yavaşladı. Söz 

konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 140 milyon dolar, bono 

piyasasında (repo işlemleri hariç) ise 163 milyon dolarlık net yabancı çıkışı 

yaşandı. 

• TCMB brüt döviz rezervleri: 90,3 milyar dolar (16 Şubat) -- bir önceki haftaya 

göre 600 milyon dolar gerileme kaydetti. 

• Bankalardaki toplam YP mevduatlar: 208,9 milyar dolar (16 Şubat) – bir süredir 

düşüş kaydeden yerleşiklerin döviz mevduatları, 9 – 16 Şubat haftasında 3 milyar 

dolar arttı ve 26 Ocak’tan bu yana mevduatlarda gerçekleşen düşüşün tamamı 

geri alınmış oldu. Küresel hisse ve tahvil piyasalarında görülen satış baskısının 

hafiflemesi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin 9 – 16 Şubat 

haftasında değer kazandığı görüldü. Kurlardaki gerileme ile birlikte döviz 

talebinin de artmış olduğu anlaşılıyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri        

Anadolu Efes (AL, hedef fiyat 26 TL) bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler 

Yatırım beklentisi 122 milyon TL net zarar ve konsensus 157 milyon TL net zarardır.  

Bizim Toptan (TUT, hedef fiyat 7,7TL) 0,2 milyon TL net kârı beklentiler dahilinde 

açıkladı. Net satışlar 830 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %21 arttı. Tütün ve ana kategorilerde %41 ve %13 ciro artışları gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç17'de 22 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre düşük baz etkisiyle yüzde %318 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa 

beklentisi olan 18 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 191 baz puan artarak %2,7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu Yıldız 

Holding’den alacakların azalması ile beraber çeyreksel bazda artarak 202 milyon TL 
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olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise -264 milyon TL (4Ç16: -45 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%9.1 (4Ç16: -%1.6) olarak 

kaydedildi. 

Borusan Yatırım - 4Ç17 sonuçlarını 0.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde de 0,3 milyon TL zarar açıklamıştı.        

Coca Cola İçecek (AL, hedef fiyat 46 TL) - 4Ç17 sonuçları sonrası analist telekonferansı 

düzenledi. Şirket yönetimi toplam hacimlerde %8-10 seviyesinde artış beklerken, Türkiye 

hacimlerinde %2-4 artış ve yurtdışı hacimlerde %8-10 büyüme bekliyor. Türkiye’de 

turizm ve tüketici güvenindeki iyileşme hacim büyümesi destekleyecek. Ayrıca yıl 

başından bu yana mevsimin normalden sıcak gerçekleşmesi satışları destekleyen bir 

unsur olarak gözüküyor. Pakistan’da ise 4Ç17’de görülen yıllık daralmanın ardından, yıl 

başından bu yana ciddi toparlanma gözlemleniyor ve şirket 2018’de hacim büyümesinin 

2017’nin üzerinde olmasını bekliyoruz. Orta Asya’daki tüm pazarlarda ise petrol 

fiyatındaki artış sonrası ekonomideki toparlanma da hacim büyümesine katkı sağlıyor. 

Şirket artan dolar bazlı ambalaj maliyetlerini fiyat artışları ve bazı ülkeler için daha düşük 

seyreden şeker maliyetleriyle dengelemeyi planlıyor ve marjda 2018’de iyileşme 

öngörüyor. Son olarak şirket %6 seviyesinde işletme sermayesi/satış rasyosunun 

sürdürülebilir olduğunu düşünüyor.  

Doğuş Otomotiv (TUT, hedef fiyat 9TL) - 4Ç17 sonuçlarını 41 milyon TL net kar ile 

açıkladı. Açıklanan net kar rakamı,79 milyon TL Tacirler ve 75.5 milyon TL olan piyasa 

beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %57 azalırken, 

çeyreksel bazda ise, yüzde %43 azaldı. Net satışlar 4,718 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. Hacimlerde yıllık bazda görülen %4 

daralmaya rağmen, satış fiyatlarına yapılan zamların katkısıyla ciro büyümesi gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç17'de 175 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %42 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 164 

milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti ancak Tacirler Yatırım’ın beklentisi 188 milyon TL’nin 

altında kaldı. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 59 baz puan artarak 

%3.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 artarak 2,819 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2,210 milyon TL (4Ç16: 2,102 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.7 (4Ç16: %17.6) olarak 

kaydedildi. Yönetim 2018 beklentilerini açıkladı ve otomotiv pazarında 2018’de 850-875 

bin adet satış (%11-13 aşağıda) ve Doğuş Otomotiv’in satışlarında ise 165-175 bin adet 

(%5-11 düşüş) seviyesi öngörüyor. Şirket %18-20 pazar payına karşılık %10-11 

seviyesinde brüt marjı hedefini koruyor. Ayrıca şirket yönetim kurulu 31 Mayıs’a kadar 

hisse başına 0,65 TL brüt, 0,5525 TL net temettü ödenmesi konusunda teklifte bulunacak. 

Sonuçlar beklentinin altında gerçekleşmesine rağmen temettünün yüksek açıklanması 

hissede pozitif harekete neden olabilir. 

Good-Year - 4Ç17 sonuçlarını 39.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %47 arttı. Şirket, 3Ç17'da 1,0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net 

satışlar 515 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 

arttı. Şirket, 4Ç17'de 57 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %57 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 125 baz puan artarak %11,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %55 azalarak 58 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 354 

milyon TL (4Ç16: 204 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara 

oranı %19,3 (4Ç16: %15.1) olarak kaydedildi.    
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Jantsa Jant - 4Ç17 sonuçlarını 11.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %438 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1 arttı. Net satışlar 

80 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %84 yükseldi. 

Şirket, 4Ç17'de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %242 büyüme gösterdi. Ancak çeyreksel bazda FAVÖK %42 daraldı. FAVÖK 

marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 504 baz puan artarak %10,9 oldu. 

Çeyreksel bazda ise %10,3 daraldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 

büyüyerek 36 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Kordsa yönetim kurulu 2 Nisan’da hisse başına 0.34383 TL brüt ve 0.2922555 TL net 

temettü dağıtımı teklifinde bulunacak. 

Petkim bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 301 milyon TL olup, 

yıllık bazda %40 artışı ve çeyreksel bazda %20 daralmayı işaret etmektedir. 

Torunlar GYO - 4Ç17 sonuçlarını 341 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 376 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %60 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %1862 arttı. Net satışlar 350 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %131 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 272 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç17'de 178 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %148 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 118 

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

341 baz puan artarak %51 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 

3,004 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yıl sonu itibariyle Torunlar GYO’nun pay başına 

net aktif değeri 6,38 TL olup, dünkü kapanış fiyatı olan 3.02 TL’ye göre %50 iskontolu 

işlem görmektedir. Şirket son bir yılda ortalama %52 net aktif iskontosu ile işlem 

görmüştür.          

Yataş - 4Ç17 sonuçlarını 17,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

12,4 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %230 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %41 azaldı. Net satışlar 204 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 212 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç17'de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %84 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 26 milyon 

TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 378 baz 

puan artarak %15,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %57 artarak 68 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 60 milyon TL (4Ç16: 51 milyon TL) 

olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %7,6 (4Ç16: %10,2) olarak 

kaydedildi.   

Ayrıca, şirket yönetimi 2018 yılı beklentilerini paylaştı. Şirket yurtiçinde 111 ve yurtdışında 

40 mağaza açmayı planlıyor ve böylelikle satış alanını 85.000 m² büyüterek 398.100 

m²’ye ulaşmayı hedefliyor. Yurtiçi faaliyetlerinde kendine ait 20 yeni mağaza açmayı ve 

91 adet mağazayı ise bayi kanalında açmayı planlıyor. Yönetim 2018 yılında net satışları 

%51 büyüterek 1,2 milyar TL’ye çıkartmayı hedefliyor. 2021 hedefi olarak da net satışların 

2 milyar TL’ye ulaşması ve satışların içerisinde ihracatın payının %20 olması hedefleniyor. 

2018 yılında FAVÖK’ün 186 milyon TL’ye ulaşması ve %15,5 FAVÖK marjı olması 

planlanırken, net karın ise 2017 yılındaki seviyesi olan 69 milyon TL’den 114 milyon TL’ye 

ulaşması hedefleniyor. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dolar endeksinin yükseliş hareketini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü görülüyor.  Powell’ın 

şahin açıklamalarının ardından yükselişe geçen dolar endeksi, beklentilere paralel 

gerçekleşen 4Ç17 Çeyreklik Kişisel Tüketim Harcamaları verisi ile birlikte 90,70 seviyesi 

üzerine kadar tırmandı. Bu noktada, euroda görülen gerilemenin dolardaki yükselişe olan 

katkısını da unutmamak gerekiyor. Dün Euro Bölgesi’nde açıklanan Şubat ayına ilişkin 

TÜFE verilerinin beklendiği üzere gerileme kaydetmesi sonrasında, piyasada Avrupa 

Merkez Bankasının parasal genişlemeyi bitireceğine yönelik beklentiler azalırken, 

euronun sert bir şekilde değer kaybettiği görüldü. Tüm bu gelişmelerin etkisi ile birlikte 

dün 3,8160 seviyesi üzerine çıkan USDTRY paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 3,80 

seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Kurun kısa vadede 3,78 – 3,83 seviyeleri arasında 

hareket edeceğine yönelik beklentimizi korumakla birlikte, kurun 3,8250 – 3,83 bandını 

hedefleyebileceğini düşünüyoruz. Bugün ABD’den gelecek olan Kişisel Tüketim 

Harcamaları (PCE) ve ISM İmalat Endeksi verileri takip ediliyor olacak. Ayrıca, Fed Başkanı 

Powell bugün yarı yıllık para politikası sunumunu Senato’da sunuyor olacak (saat 18:00). 

Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8022 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8155 seviyesi direnç, 3,8021 

seviyesi ise destek konumunda. 3,8155 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,8290, 3,8021 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 3,7960. 
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EUR/USD 

Powell’ın şahin açıklamalarının ardından yükselişe geçen dolar endeksi, beklentilere 

paralel gerçekleşen 4Ç17 Çeyreklik Kişisel Tüketim Harcamaları verisi ile birlikte 90,70 

seviyesi üzerine kadar tırmandı. Bunun yanı sıra, dün Euro Bölgesi’nde açıklanan Şubat 

ayına ilişkin TÜFE verilerinin beklendiği üzere gerileme kaydetmesi sonrasında, piyasada 

Avrupa Merkez Bankasının parasal genişlemeyi bitireceğine yönelik beklentiler azalırken, 

euronun sert bir şekilde değer kaybettiği görüldü. Dolar endeksindeki yükseliş ve değer 

kaybeden euro ile birlikte çift yönlü olarak satış baskısına maruz kalan EURUSD paritesi, 

bu sabah saatleri itibariyle 1,22 seviyesi altına sarkmış durumda. Bu noktada, EURUSD 

paritesindeki geri çekilme hareketinin 1,20 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. 

Ancak, Avrupa Merkez Bankasının tonunun 2018 yılı içerisinde daha da şahinleşeceği 

beklentimiz ile birlikte, 1,20 seviyesi altında kalıcı olmasını beklemiyoruz ve paritedeki 

düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmasını bekliyoruz. Bugün ABD’den gelecek olan 

Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ve ISM İmalat Endeksi verileri takip ediliyor olacak. 

Ayrıca, Fed Başkanı Powell bugün yarı yıllık para politikası sunumunu Senato’da sunuyor 

olacak (saat 18:00). Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2193 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,2167 seviyesi destek, 1,2200 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,2200 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2255, 1,2167 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,2132. 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki yükseliş hareketinin sürdüğü görülüyor. Powell’ın şahin 

açıklamalarının ardından yükselişe geçen dolar endeksi, eurodaki görülen gerilemeden 

de destek bularak 90,70 seviyesi üzerine çıktı. Piyasada artan faiz artırım beklentileri ve 

yükselen dolar endeksi ile birlikte değer kaybeden altın fiyatları, 1315 seviyesi altındaki 

seyrini sürdürüyor. Bu noktada altın fiyatlarındaki mevcut düşüş hareketi 1300 seviyesine 

doğru devam edebilir. Ancak altında 1300 seviyesi altına kalıcı bir seyir görmeyi 

beklemiyoruz. Bu noktada, 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 hafiflemesi sonrasında faizler ile birlikte 

yükseliş trendini sürdüreceği kanaatindeyiz. Dolaysısı ile altın fiyatlarının kısa vadede 

yükseliş eğilimini korumasını beklemekteyiz. Bugün ABD’den gelecek olan Kişisel 

Tüketim Harcamaları (PCE) ve ISM İmalat Endeksi verileri takip ediliyor olacak. Ayrıca, Fed 

Başkanı Powell bugün yarı yıllık para politikası sunumunu Senato’da sunuyor olacak (saat 

18:00). Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1314,56 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1314,34 seviyesi destek, 1317,07 

seviyesi ise direnç konumunda. 1317,07 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 1320, 1314,34 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 

bir sonraki destek seviyemiz 1310. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,714 -%1.1 %0.5 -%3.8 %9.6 %1.5

DAX 12,436 -%0.4 -%0.3 -%4.4 %2.4 -%3.7

FTSE 7,232 -%0.7 -%0.7 -%3.5 -%2.8 -%5.9

Nikkei 22,068 -%1.7 -%0.2 -%7.7 %10.1 -%4.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 118,951 %0.1 %2.3 -%0.1 %8.1 %3.1

Çin 3,259 %0.5 %0.2 -%5.0 -%2.8 -%1.0

Hindistan 34,184 -%0.2 %0.9 -%4.9 %7.0 %0.2

Endonezya 6,597 %0.4 %0.5 %0.4 %12.9 %4.2

Rusya 2,297 -%1.9 %1.2 -%0.3 %14.2 %8.9

Brezilya 85,354 -%1.8 -%0.8 -%0.2 %18.7 %11.7

Meksika 47,438 -%1.1 -%2.3 -%6.2 -%7.1 -%3.9

Güney Afrika 58,325 -%1.2 -%0.5 -%1.6 %3.2 -%2.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 20 %6.8 -%0.8 %43.4 %75.4 %79.8

EM VIX 26 %5.6 %10.7 %24.1 %53.2 %58.8

MOVE 63 -%1.5 %3.0 %12.5 %28.9 %35.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7992 -%0.4 %0.3 %0.2 %10.3 %0.0

Brezilya 3.2477 -%0.1 -%0.6 %2.9 %2.5 -%1.8

Güney Afrika 11.7957 %0.7 %1.1 -%1.2 -%9.5 -%4.7

Çin 6.331 %0.2 a.d. -%0.1 -%4.3 -%2.7

Hindistan 65.1775 %0.5 %0.6 %2.5 %2.0 %2.0

Endonezya 13745 %0.5 %0.9 %2.9 %3.0 %1.3

CDS *

Türkiye 167.9 0.2 0.4 -0.1 -2.8 76.6

Brezilya 154.7 4.2 -5.0 10.6 -49.1 60.6

Güney Afrika 145.4 1.4 1.5 -4.9 a.d. 34.6

Endonezya 85.2 -0.2 -1.9 8.7 -16.0 44.5

Rusya 103.4 -0.1 -6.6 -4.8 -44.4 40.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.9 0.1 0.1 -0.1 1.4 0.3

Brezilya %9.6 0.0 -0.3 -0.2 -0.5 -0.6

Güney Afrika %8.7 0.0 -0.4 -0.7 0.2 a.d.

Hindistan %7.7 0.1 0.0 0.3 1.2 0.4

Endonezya %6.6 0.1 0.2 0.3 -0.1 0.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.7 0.02 0.02 0.34 0.85 a.d.

Brezilya %4.8 -0.01 -0.15 0.12 0.32 0.27

Güney Afrika %4.8 0.00 0.00 0.40 0.28 0.27

Endonezya %4.1 0.04 0.09 0.47 0.61 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 65.78 -%1.3 %0.6 -%5.3 %26.8 -%1.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 61.64 -%2.2 -%0.1 -%6.0 %32.4 %2.0

Altın - USD / oz 1317.9 -%0.1 -%0.9 -%1.7 %0.6 %0.7

Gümüş - USD / t oz. 16.324 -%0.1 -%1.8 -%4.7 -%6.4 -%4.8

Commodity Bureau Index 443.89 %0.1 %0.4 %0.5 %1.9 %2.7

* 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. 

 

 


