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Piyasa Yorumu 

BİST-100 dün 118.460-119.216 dar bandında hareket sonrasında 

günü bir önceki güne göre yatay bir seviyede 118.831 puandan 

kapadı.  

Bugün piyasalarda Fed Başkanı Powell’ın dün Kongre önündeki 

sunumu ve faiz artırımları hızı ile ilgili daha şahin söylemi sonrasında 

satıcılı bir görünümün hâkim olduğu görülüyor. Bu çerçevede ABD 

vadelilerinde hafif olumsuz bir resim görülürken, Asya piyasalarında 

da (Çin’den gelen beklentilerin altındaki PMI verisinin de etkisiyle) 

satıcılı bir seyir izlenmiş olduğu görülüyor. Kur tarafında da güçlenen 

Dolar’ın etkisi dikkat çekiyor. Tüm gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde olduğu gibi TL tarafında da satıcılı seyrin hâkim 

olduğunu belirtmek gerekir. Bu çerçevede BİST-100 tarafında bugün 

hafif satıcılı bir açılış olmasını bekliyoruz.  

119.400 dün gün boyu zorlandı ama geçilemedi. 119.400’den gelen 

satışlar 118.400-118.600 bölgesinde karşılandığını gördük. Satışların 

yakın bölgede karşılanması 119.400 direncinin zorlanmasına devam 

edileceğini gösteriyor. Bugün 118.200 altında kapanışlar ise kısa 

vadeli pozisyonlar için kapatma noktası olmalı. 119.400 kırılması 

durumunda yükselişin bir önceki zirve seviyesi olan 121.500’e kadar 

devam etmesini bekleyebiliriz. 118.200 stop, 119.400 kırılması ise 

pozisyon artırılması gereken seviyeler olarak takip edilenebilinir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Bugün Ocak ayına ilişkin Dış Ticaret & Yabancı Ziyaretçi Sayısı ve 

Aralık ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklanacak. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Bizim Toptan, Doğuş Otomotiv ve Torunlar GYO – Bugün 

4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ BOYP, BRSAN, CCOLA, MRSHL, SISE – 4Ç17 sonuçlarını 

açıkladı. 

▪ AKCNS, ANHYT, CIMSA, SELEC temettü planlarını açıkladı. 

▪ Çuhadaroğlu Alüminyum – 12 milyon EUR tutarında yeni iş aldı. 

▪ Tav Havalimanları – Antalya Havalimanının %49 payını satın 

almak için Hisse Alım Sözleşmesi imzaladı. 

▪ Trakya Cam - Hindistan’da bulunan %50 pay sahibi olduğu HNG 

Float Glass’in %50 kalan hissesini satın almak için görüşme 

sürecine başladığını açıkladı. 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

28 Şubat   Ocak Dış Ticaret İstatistikleri

                  Aralık Konut Fiyat Endeksi

                  Hazine 3 Aylık Borçlanma Programı

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

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 118,832 %0.0 %4.8

BIST-30 146,367 %0.1 %5.0

Banka 183,818 %0.0 %4.9

Sanayi 132,475 -%0.2 %4.3

Hizmet 86,505 -%0.2 %5.6

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 12.95 13.00 13.04

10 yıllık bono faizi 11.85 11.87 11.94

Kur

USD/TL 3.78 %0.4 %1.2

EUR/TL 4.66 %0.2 %0.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.22 %0.3 %0.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 242 233 243

Ortalama işlem hacmi * 1.89 1.91 1.99

* 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 0.72x

FD/Satışlar 1.32x 1.35x 1.22x

FD/FAVÖK 7.9x 7.3x 6.7x

Kar büyümesi %13.5 %63.9 %12.2

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 Ocak ayına ilişkin Dış Ticaret & Yabancı Ziyaretçi Sayısı ve 

Aralık ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklanacak 

Saat 10:00’da Ocak Dış Ticaret verileri açıklanıyor olacak. 

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ocak ayı öncü dış ticaret verilerine göre ihracat 

yıllık %10,8 yükseliş kaydederek 12,5 milyar dolara yükselirken, ithalat %38 

artışla daha güçlü bir yükseliş kaydetti ve 21,5 milyar dolara çıktı.  

• Veriler Ocak ayı cari işlemler açığının 7 milyar doların üzerinde gelebileceğin ve 

cari işlemler açığı / GSYİH oranının %6’nın da üzerine yükseleceğini işaret ediyor. 

• Enerji ve altın harici ithalat (euro bazında) ise yıllık %49 artış kaydederek sanayi 

üretimde söz konusu ay içerisinde de güçlü büyümenin devam ettiğini ortaya 

koyuyor. 

Saat 11:00’da ise Ocak ayı Yabancı Ziyaretçi Sayısı açıklanacak.  

• Türkiye-Rusya arasında yaklaşık 9 ay kadar süren kriz sonrasında, tekrar yoluna 

giren ilişkilerin etkisiyle 2017 yılında Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısında yıllık 

%444 gibi oldukça yüksek bir oranda iyileşme kaydedildi.  

• Söz konusu yükseliş yıllık toplam yabancı ziyaretçi sayısındaki artışı %28’e taşıdı. 

Ancak, Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısında görülen iyileşmenin sınırlı kalmaya 

devam ediyor olması sektör performansı üzerine gölge düşürüyor.  

• Avrupa’dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2017’de 1,3 milyonda kalarak 2016’ya 

kıyasla bir değişim kaydedemedi.  

• 2018 yılı ziyaretçi sayısı ve turizm gelirleri beklentilerimizi içeren rapora ulaşmak 

için tıklayınız. 

Son olarak, bugün saat 14:30’da Aralık ayı Konut Fiyat Endeksi verisini izliyor olacağız. 

Kasım endeks değeri 249,43 olarak gerçekleşmiş ve aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise 

%11,3 oranında artış kaydetmişti. Fiyat endeksindeki yıllık artış oranı 2017 başından bu 

yana düşüş eğilimi göstermekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Turizm_Sektoru_-_2018.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri        

Akçansa - Şirket yönetim kurulu 30 Mart’ta hisse başına 0,6686 TL brüt ve 0,56831 TL 

net temettü dağıtımı konusunda teklifte bulunacak.  

Anadolu Hayat - Şirket yönetim kurulu 28 Mart’ta hisse başına 0,3953488 TL brüt ve 

0,3360465 TL net temettü dağıtımı konusunda teklifte bulunacak.  

Bizim Toptan (TUT, hedef fiyat 7,7 TL) bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler 

Yatırım kar beklememekte ve konsensus ise 0,6 milyon TL zarar beklemektedir.  

Borusan Boru - 4Ç17 sonuçlarını 59.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %371 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %10 azaldı. Net 

satışlar 821 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 

büyüdü. Şirket, 4Ç17'de 81 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %35 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 157 baz puan azalarak %9,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %25 azalarak 901 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 453 

milyon TL (4Ç16: 119 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara 

oranı %15,9 (4Ç16: %6.0) olarak kaydedildi.  

Boyner Perakende Ve Tekstil - 4Ç17 sonuçlarını 10.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket 

geçen yılın aynı döneminde de 84,9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,322 milyon 

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

4Ç17'de 193 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %48 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 123 baz 

puan artarak %14,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 1,979 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 154 milyon TL (4Ç16: 373 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3,6 (4Ç16: %10.7) 

olarak kaydedildi. 

Coca Cola İçecek - 4Ç17 sonuçlarını 149 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar 

rakamı -165.9 milyon TL olan piyasa beklentisi ve -183 milyon TL Tacirler Yatırım 

beklentisinden iyi açıklanmıştır. Net satışlar 1,656 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %20 büyüdü. Yurtiçi ciro %19 büyürken, yurtdışı ciro 

%21 arttı. Şirket, 4Ç17'de 165 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %119 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı beklentilerin 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 450 baz puan 

artarak %10 oldu. Fiyat artışlar, kur etkisi ve hafif hacim büyümesinin katkısıyla hem 

ciroda hem FAVÖK’te iyileşme gözlemlendi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 

artarak 2,099 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 482 milyon TL 

(4Ç16: 524 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5,7 

(4Ç16: %7.4) olarak kaydedildi. Şirket yönetimi 2018 beklentilerini paylaştı. Toplam 

hacimlerde %8-10 seviyesinde artış beklenirken, Türkiye hacimlerinde %2-4 artış ve 

yurtdışı hacimlerde %8-10 büyüme bekleniyor. Ciroda kur etkisi harici konsolide bazda 

%10-12 artış ve konsolide FAVÖK marjında hafif iyileşme bekleniyor. Şirket ayrıca %7-8 

oranında yatırım maliyeti/satış ve 1,5x’în altında FD/FAVÖK öngörüyor. Son olarak şirket 

yönetim kurulu 25 Mayıs’ta hisse başına 0,787 TL brüt ve 0,66895 TL net temettü 

dağıtımı konusunda teklifte bulunacak.  
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Çimsa - Şirket yönetim kurulu 29 Mart’ta hisse başına 0,5 TL brüt ve 0,425 TL net 

temettü dağıtımı konusunda teklifte bulunacak.  

Çuhadaroğlu Alüminyum – TEM Turkuvaz Medya Merkezi Projesi ile ilgili olarak 

11.950.000 EUR dış cephe işi aldı. Alınan iş büyüklüğü 30 Eylül 2017 itibariyle oluşan 

yıllıklandırılmış cirosunun %19,3’ü kadardır. 

Doğuş Otomotiv (TUT, hedef fiyat 9,0 TL) bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Tacirler 

Yatırım net kar beklentisi 79 milyon TL ve konsensus 76 milyon TL kârdır.  

Marshall - 4Ç17 sonuçlarını 0,4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 0,7 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 63 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de FAVÖK 

seviyesinde 2 milyon TL zarar açıklarken bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 

TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1043 baz puan azalarak        

-%2.6 oldu. Şirketin net borcu 4 milyon TL olarak kaydedildi ve 4Ç16’da şirket 21 milyon 

TL net nakit pozisyona sahip idi.  

Selçuk Ecza Deposu - Şirket yönetim kurulu 11 Nisan’da hisse başına 0,1 TL brüt ve 

0,085 TL net temettü dağıtımı konusunda teklifte bulunacak.  

Şişe Cam - 4Ç17 sonuçlarını 358.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 350,1 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %26 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %29 arttı. Net satışlar 3,375 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,046 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç17'de 624 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %52 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 670 

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

252 baz puan artarak %18,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 

2,363 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 3,015 milyon TL (4Ç16: 

2,831 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %26,6 

(4Ç16: %33,0) olarak kaydedildi. Şirket 31 Mayıs’ta hisse başına 0,133333 brüt, 0,113333 

net temettü dağıtılması konusunda teklifte bulunacak. 

TAV Havalimanları – Şirket toplam 360 milyon Avro bedel karşılığında, Fraport IC İçtaş 

Havalimanı İşletme A.Ş.'deki %49 oranındaki hisselerin ve Fraport IC İçtaş Antalya 

Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş.'deki %48,99 oranındaki hisselerin satın 

alınmasına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesi imzaladı. Sözkonusu sözleşme uyarınca, Tav 

Havalimanları mevcut ortakla (Fraport) eşit kontrol ve %50 oranında temettü hakkına 

sahip olacaktır. Antalya Havalimanı toplam yolcu trafiği olarak bakıldığında 26 milyon 

yolcu ile Türkiye’nin en yoğun 3. havalimanı olup, yurtdışı trafiği olarak bakıldığında 18.5 

milyon yolcu ile Türkiye’nin en yoğun 2. havalimanıdır. Antalya Havalimanı’nın ortaklık 

yapısında Fraport’un payı %51 olup, %49’u IC Ictas’a aittir. Antalya Havalimanı’nın işletme 

hakkı 2024’e kadar mevcut ortaklara ait olacaktır. Antalya Havalimanı’nın faaliyet 

performansı mevsimsellik göstermekle beraber, karlılığı oldukça yüksektir. 30 Eylül 2017 

itibariyle, Antalya Havalimanı’nın net satışları 216 milyon EUR olup, FAVÖK’ü 188 milyon 

EUR olup, net karı 42 milyon EUR olarak kaydedildi. 
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Trakya Cam Hindistan’da bulunan %50 pay sahibi olduğu HNG Float Glass’in %50 kalan 

hissesini satın almak için görüşme sürecine başladığını açıkladı. Bilindiği üzere Trakya 

Cam, HNGIL ile 2012’de iş ortaklığı kurmuştu ve iştirak bir düzcam fabrikası işletmektedir. 

Trakya Cam iştiraki özkaynak yöntemiyle konsolide ediyor. İştirak 2017’de 303 milyon TL 

ciro, %24 FAVÖK marjı ve 44 milyon TL net kâr gerçekleştirdi. Trakya Cam için hafif 

olumlu haber. 

Torunlar GYO bugün 4Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 376 milyon 

TL olup, yıllık bazda %56 gerilemeyi işaret etmektedir.   
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Yeni Fed Başkanı Jerome Powell’ın dün Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirdiği yarı yıllı 

para politikası sunumunda güçlü ekonomik büyümenin Fed politika yapıcılarının üç faiz 

artırımı planı üzerinde yeniden düşünmelerine neden olabileceğini belirtmesi üzerine 

dolar endeksi 90,49 seviyesine kadar çıkarken, USDTRY paritesi ise yeniden 3,80 seviyesi 

üzerine yerleşti. Kur bu sabah saatleri itibariyle 3,80 seviyesi üzerindeki seyrini 

sürdürmekte. USDTRY paritesinin kısa vadede 3.8050 – 3,8150 seviyeleri arasında 

dalgalanmasını ve sert yükseliş hareketinin ardından bu seviyeleri civarında bir süre 

soluklanmasını beklemekteyiz. Ancak kısa vadede kurun 3,8155 seviyesini yukarı yönlü 

kırabileceğini ve yükselişini 3,83’e doğru devam ettirebileceğini düşünüyoruz. Kurun 3,78 

– 3,83 seviyeleri arasında hareket edeceğine yönelik beklentimizi koruyoruz. Kurdaki 

yükselişin sürmesi ve kurun 3,83 seviyesini aşamaması durumunda bu seviyeden teknik 

bir düzeltme görebiliriz. Bugün ABD cephesinden gelecek olan büyüme ve harcamalar 

verileri, dolar endeksindeki mevcut yükselişin devam edip etmeyeceği açısından oldukça 

önemli ve belirleyici olacak. Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 3,8101 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 

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinin kısa vadede bir süre 1,2260 – 1,2350 

seviyeleri arasında dalgalanmasını, ancak daha sonra 1,2260 seviyesini aşağı yönlü 

kırması ile birlikte düşü hareketini 1,22 seviyesine doğru devam ettirmesini beklediğimizi 

ifade etmiştik. Yeni Fed Başkanı Jerome Powell dün ABD Kongre’sindeki ilk sunumunu 

gerçekleştirdi ve Powell’ın dünkü açıklamaları sonrasında dolar endeksi ve ABD tahvil 

faizlerinin yeniden yükselişe geçtiğimiz gördük. Powell’ın dün Temsilciler Meclisi’nde 

gerçekleştirdiği yarı yıllı para politikası sunumunda güçlü ekonomik büyümenin Fed 

politika yapıcılarının üç faiz artırımı planı üzerinde yeniden düşünmelerine neden 

olabileceğini belirtmesi üzerine dolar endeksi 90,49 seviyesine kadar çıkarken, ABD 10 

yıllık tahvil faizleri ise yeniden %2,91 seviyesi üzerini test etti. Dolar endeksindeki yükseliş 

hareketi ile birlikte sert satış baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi, dün sabahki 

bültenimizde öngördüğümüz hareketi gerçekleştirdi ve 1,2215 seviyesine kadar indi. Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,22 seviyesinin hemen üzerine hareket eden EURUSD paritesinin 

kısa vadede 1,22 seviyesi altına sarkmasını beklememekle birlikte, paritenin 1,22 

civarından toparlanarak yönünü yukarı çevireceğini ve kayıplarının bir kısmını telafi 

edeceğini düşünüyoruz. Bugün ABD cephesinden gelecek olan büyüme ve harcamalar 

verileri, dolar endeksindeki mevcut yükselişin devam edip etmeyeceği açısından oldukça 

önemli ve belirleyici olacak. Orta vadeli görünümde ise: Paritenin, 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. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,2226 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,2200 seviyesi 

destek, 1,2255 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,2255 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2300, 1,2200 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,2167. 
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XAUUSD 

Dün sabahki altın analizimizde, kısa vadeli teknik göstergelerin zayıf fiyat hareketlerini 

işaret ettiği altında, 1333 seviyesinin 20 günlük hareketli ortalamasına denk geldiğini ve 

fiyatların bu seviyeyi yukarı yönlü kıracak teknik gücünün olmadığını belirtmiştik. Ayrıca, 

altının kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırması durumunda düşüş hareketinin 

1325 seviyesine doğru devam ettirmesinin beklenebileceğini de ifade etmiştik. Yeni Fed 

Başkanı Jerome Powell’ın dün Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirdiği yarı yıllı para 

politikası sunumunda, Aralık’tan bu yana ekonomik görünümün iyileştiğini belirtmesi, 

Fed’in kademeli faiz artırımlarına devam edeceğini ve belki de faiz artırımlarının hızının 

ekonomik görünüme bağlı olarak artabileceğini ifade etmesi üzerine değer kazanan 

dolar endeksi, altın fiyatlarının da kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmasına ve 

1315 seviyesi altına kadar gerilemesine neden oldu. 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, faizler ile birlikte yükseliş 

trendini sürdüreceği kanaatindeyiz. Dolaysısı ile altın fiyatlarının kısa vadede yükseliş 

eğilimini korumasını ve orta vadede 1380 seviyesi üzerini hedeflemesini beklemekteyiz. 

Bugün ABD cephesinden gelecek olan büyüme ve harcamalar verileri, dolar endeksindeki 

mevcut yükselişin devam edip etmeyeceği açısından oldukça önemli ve belirleyici olacak. 

Altındaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1317,72 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1317,07 seviyesi destek, 1320 seviyesi 

ise direnç konumunda. 1320 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1325, 1317,07 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1314,34. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,744 -%1.3 %1.0 -%2.8 %11.0 %2.6

DAX 12,491 -%0.3 %0.0 -%5.3 %3.6 -%3.3

FTSE 7,282 -%0.1 %0.5 -%3.3 -%2.0 -%5.3

Nikkei 22,390 -%1.0 %0.9 -%4.0 %12.9 -%2.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 118,832 %0.0 %4.8 -%0.6 %8.0 %3.0

Çin 3,292 -%1.3 %1.6 -%6.6 -%3.3 -%1.7

Hindistan 34,346 -%0.6 %0.9 -%5.0 %7.6 %0.3

Endonezya 6,599 -%0.2 -%0.9 -%0.3 %12.3 %3.6

Rusya 2,342 -%0.5 %3.9 %2.3 %15.8 %11.0

Brezilya 86,935 -%0.8 %1.3 %2.4 %22.7 %13.8

Meksika 47,970 -%1.0 -%1.5 -%4.9 -%6.3 -%2.8

Güney Afrika 59,027 %0.3 %1.9 -%0.8 %4.4 -%0.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 %17.7 -%9.8 %34.3 %64.2 %68.4

EM VIX 24 %18.0 %1.7 %17.6 %45.0 %50.4

MOVE 64 %0.3 %6.1 %14.2 %30.8 %37.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8145 %0.8 %0.4 %0.5 %10.8 %0.5

Brezilya 3.2504 %0.8 -%0.1 %3.0 %2.6 -%1.8

Güney Afrika 11.7187 %1.4 -%0.1 -%1.9 -%10.1 -%5.4

Çin 6.3169 %0.0 a.d. -%0.4 -%4.5 -%2.9

Hindistan 64.885 %0.1 %0.1 %2.0 %1.5 %1.6

Endonezya 13678 %0.1 %0.5 %2.3 %2.5 %0.8

CDS *

Türkiye 167.7 -0.5 -2.2 2.9 30.9 72.4

Brezilya 150.5 0.1 -4.7 10.2 -32.3 56.3

Güney Afrika 144.0 1.5 -4.6 -0.3 a.d. 32.5

Endonezya 85.3 -1.3 -0.8 8.9 -6.5 42.7

Rusya 103.5 1.8 -11.8 -1.5 -16.3 40.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.9 0.0 -0.1 -0.1 1.3 0.2

Brezilya %9.6 0.1 -0.2 -0.1 -0.5 -0.6

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

Hindistan %7.7 0.0 0.0 0.2 1.1 0.3

Endonezya %6.5 0.0 0.1 0.2 -0.3 0.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.7 0.02 -0.05 0.32 0.83 a.d.

Brezilya %4.8 0.03 -0.11 0.13 0.33 0.28

Güney Afrika %4.8 0.00 0.00 0.40 0.28 0.27

Endonezya %4.1 0.00 0.05 0.43 0.58 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66.63 -%1.3 %2.1 -%4.1 %28.4 -%0.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 63.01 -%1.4 %1.8 -%3.9 %35.3 %4.3

Altın - USD / oz 1318.6 -%0.9 -%0.8 -%1.6 %0.7 %0.7

Gümüş - USD / t oz. 16.346 -%1.2 -%0.6 -%4.6 -%6.3 -%4.7

Commodity Bureau Index 443.28 -%0.2 %0.5 %0.4 %1.8 %2.5

* 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. 

 

 


