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Piyasa Yorumu 

Dün satıcılı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi, günü %1,1 değer kaybıyla 
117,632 seviyesinden tamamladı.  

Bugün yurt içinde ve yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dün 
ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal metallere ilişkin gümrük vergisi 
getirmeyi planladığına yönelik çıkan haberler ve Avrupa Birliği Komisyonu 
Başkanı Jean-Claude Juncker’ın birkaç gün içerisinde misilleme yapılacağını 
belirten açıklaması küresel piyasalarda hareketlilik yaratırken, ticaret 
savaşlarına yönelik endişeleri artırdı. Bu sabah itibariyle Uzakdoğu Asya 
piyasalarında satıcılı bir seyir olduğunu ve Türk lirasının GOÜ para 
birimlerinden negatif ayrışmakta olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte 
Borsa İstanbul’un güne satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 

Teknik olarak baktığımızda, BİST-100 endeksi 119.400 seviyesi kırılamadı 
ve desteklere çekildik. 117.600 yükselen trendin devamı için önemli bir 
nokta ve tam da bu seviyeden dün kapanış gerçekleştirdik. Seans içinde 
117.600’den gelen alımlar ile 118.250’e tepki gerçekleşse de satışla 
karşılaştı, 117.600 desteğinin gücü şu an belirsiz. Kısa vadeli yükselen 
trend için bugün muhakkak 117.600 üzerinde kapatmamız gerekiyor. 
117.600-118.500 aralığında yatay sıkışık seyir ve dengelenme 
öngörüyoruz. 117.600 desteğimiz kırılırsa yükselen trend zarar görür ve 
116.700’e ilk etapta geri çekilme olur. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ 16 - 23 Şubat haftasında hisse senedi piyasasında 149 milyon dolar, 

bono piyasasında ise 250 milyon dolarlık bir yabancı girişi görüldü. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ ADEL, AEFES, BSOKE, CUSAN, EGSER, GOZDE, KRDMD, 

PETKM, PNSUT – 4Ç17 sonuçlarını açıkladı. 

▪ Bizim Toptan analist telekonferansı düzenledi. 

▪ Doğuş Otomotiv analist toplantısı düzenledi. 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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

7 Mart       Şubat Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

                  PPK Toplantısı

8 Mart       Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (23 Şubat  - 2 Mart)

                  Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (23 Şubat - 2 Mart)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 117,632 -%1.1 %0.7

BIST-30 144,736 -%1.2 %0.8

Banka 180,709 -%1.3 -%0.5

Sanayi 132,630 -%0.8 %1.1

Hizmet 85,383 -%1.3 %1.6

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 13.03 13.03 12.99

10 yıllık bono faizi 11.90 11.92 11.92

Kur

USD/TL 3.81 %0.2 %1.4

EUR/TL 4.64 -%0.5 -%0.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.23 -%0.1 %0.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 238 238 241

Ortalama işlem hacmi * 2.01 1.92 1.98

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.5x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.26x 1.13x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.80x 0.70x

FD/Satışlar 1.32x 1.34x 1.22x

FD/FAVÖK 7.9x 7.3x 6.7x

Kar büyümesi %13.5 %64.1 %12.0

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Mart 2018 

 

 

 

Günlük Bülten   2 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

16 - 23 Şubat haftasında hisse ve bono piyasasında yabancı talebi 

görüldü 

16 - 23 Şubat haftasında hisse senedi piyasasında 149 milyon dolarlık net yabancı girişi 

yaşandı. Bu çerçevede, yılbaşından bu yana hisse senedi piyasasında görülen toplam 

yabancı çıkışı 330 milyon dolardan 181 milyon dolara geriledi. 

• Söz konusu hafta içerisinde yabancı yatırımcılar bono piyasasında da (repo 

işlemleri hariç) net alıcı konumundaydılar. 16 – 23 Şubat haftasında bono 

piyasasında 250 milyon dolarlık bir yabancı girişi görüldü. Böylelikle yılbaşından 

bu yana yaşanan giriş 1,2 milyar dolara yükseldi. 

• 16 - 23 Şubat haftasında, yurt içinde artan jeopolitik riskler ile birlikte TL varlıklar 

diğer gelişen ülke piyasalarından negatif ayrıştı. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Şirket ve Sektör Haberleri        

Adel Kalemcilik - 4Ç17 sonuçlarını 16,2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde de 17,9 milyon TL zarar açıklamıştı.  

Anadolu Efes (AL, hedef fiyat: 26 TL) 4Ç17'de 194 milyon TL net zararla beklentilerin 

altında karlılık açıkladı (Tacirler 122 milyon TL net zarar ve konsensüs 157 milyon TL net 

zarar. Ancak FAVOK 418 milyon TL seviyesinde güçlü açıklandı. Tacirler Yatırım'ın 

beklentisi 300 milyon TL ve konsensüs 342 milyon TL'ydi. Konsolide bazda FAVÖK marjı 

480 baz puan yıllık artışla %15,2'ye yükseldi. Net kârın beklentinin altında gerçekleşmesi, 

Ukrayna'daki varlıklara ilişkin bir seferlik 64 milyon TL değer düşüklüğü gideri elde 

edilmesi ve beklentinin üzerinde gerçekleşen kur farkı gideridir. 

Toplam ciro %28 yıllık yükselişle 2.758 milyon TL, seviyesine ulaştı. Bira faaliyetlerinin 

cirosu %41 yükselirken, Coca-Cola İçecek cirosu %21 yükseldi. Türkiye bira satışlarında 

görülen %34 yükseliş, %5 hacim büyümesi, Efes markasının lansmanı sonrası ürün 

portföyündeki olumlu katkıdan kaynaklandı. Türkiye biranın FAVÖK marjı 160 baz puan 

artışla %29'a yükseldi. Yurtdışı bira faaliyetleri cirosu güçlü ruble, fiyat artışları ve %14 

hacim büyümesiyle %47 büyürken, FAVÖK marjı 590 baz puan arttı. Ayrıca faaliyet 

karlılığındaki iyileşme ve işletme sermayesindeki gerileme net borç/FAVÖK rasyosunun 

yıllık bazda 50 baz puan azalışla 1,4x'e gerilemesine neden oldu. 

Şirket yönetimi 2018 için görece muhafazakâr tahminler paylaştı. Türkiye birada yatay 

veya düşük tek haneli hacim büyümesi beklerken yurtdışı birada yatay performans 

öngörmektedir. Ciro büyümesinin hacim artışının üzerinde olmasını beklerken FAVÖK 

marjında hafif iyileşme öngörmektedir. Tahminler ABI ve Efes'in Rusya ve Ukrayna 

faaliyetlerinin birleştirilmesi sonrası doğacak maliyet avantajlarını kapsamamaktadır. 

Ayrıca yönetim kurulu 29 Mayıs'ta hisse başına brüt 0,4224 TL ve net 0.35904 TL temettü 

dağıtımı konusunda teklifte bulunacak. 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_16_-_23_subat.pdf
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Batısöke Çimento - 4Ç17 sonuçlarını 3.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde de 22 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 44 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 yükseldi. Şirket, 4Ç17'de 12 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %498 

yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1966 baz puan artarak 

%26,0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %29 yükselerek 505 milyon TL 

olarak gerçekleşti.  

Bizim Toptan (TUT, hedef fiyat 7,7TL) 4Ç17 sonuçları sonrası analist telekonferansı 

düzenledi.  Şirket 2018’de %15’lere yakın ciro, %2,5-2,9 seviyesinde FAVÖK marjı, 10 

milyon TL net kâr ve 30 milyon yatırım harcaması öngörmektedir. Şirketin beklentileri 

tahminlerimize yakındır.  

Çuhadaroğlu Metal - 4Ç17 sonuçlarını 3.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %71 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %754 arttı. Net 

satışlar 80 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 

büyüdü. Şirket, 4Ç17'de 09 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

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

dönemine göre 1312 baz puan azalarak %10,7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 

çeyreksel bazda yüzde %2 gerileyerek 24 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Doğuş Otomotiv (TUT, hedef fiyat 9 TL) - 4Ç17 sonuçları sonrası analist toplantısı 

düzenledi. Genel olarak şirketin 2017 pazar beklentisini tahminimizin altında buluyoruz. 

Şirketin otomotiv pazarı için 850-875bin bandındaki tahmini hurda teşviğini dahil 

etmemektedir. Şirket beklentileri yıl içinde tekrar değerlendirecektir. Şirketin 2018’de 

165-175 bin bandındaki satış beklentisi, tahminimiz 176 bin adede paralel olsa da yukarı 

yönlü potansiyelin olabileceğini düşünüyoruz. Şirket mevcut EUR/TL seviyesi ve olumlu 

pazar ortamı korunduğu sürece %10 seviyelerinde brüt marjın gerçekleşebilir olduğunu 

düşünüyor. Son olarak, şirket özkaynak yöntemi ile değerlediği Tüvtürk gelirlerinde %50-

60 oranında artış olabileceğini belirtti. 

Ege Seramik - 4Ç17 sonuçlarını 9.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %13 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %34 azaldı. Net 

satışlar 97 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 

arttı. Şirketin satış hacmi yıllık bazda %9 arttı ve satış fiyatları ise yıllık bazda, ortalama 

%10 artış kaydetti. Şirket, 4Ç17'de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %21 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 13 baz puan artarak %16,2 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 17 

milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 1 milyon TL 

olarak kaydedilmiştir.  

Gözde Girişim Sermayesi- 4Ç17 sonuçlarını 2,1 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirket, 

3Ç17'da 31,7 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin net karındaki ciddi artışın altında yatan 

ana sebep finansal yatırımların (ağırlıklı olarak Şok Marketler ve Penta Dış Ticaret) değer 

artışından kaynaklı gelirlerdir. Şirket 4Ç17’de 2.25 milyar TL değer artışı geliri kaydetti. 
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Kardemir - 4Ç17 sonuçlarını 71,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

61,2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 

135 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,154 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %51 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi 

olan 1,134 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17'de 304 milyon TL FAVÖK 

açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %200 artış gösterdi. 

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 255 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1307 baz puan artarak %26,3 oldu. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %17 azalarak 921 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesindeki gerileme net borcun azalmasında önemli rol oynamıştır. 

                

Petkim - 4Ç17 sonuçlarını 365.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

301,1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %69 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %2 azaldı. Net satışlar 1,962 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,912 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç17'de 449 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %63 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 399 

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

138 baz puan artarak %22,9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %33 artarak 

1,492 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2,004 milyon TL (4Ç16: 816 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %27,2 (4Ç16: 

%18,0) olarak kaydedildi.  

Pınar Süt - 4Ç17 sonuçlarını 11.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

5,8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %154 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %76 arttı. Net satışlar 343 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 büyüdü. Açıklanan net 

satış rakamı piyasa beklentisi olan 316 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17'de 

23 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 

büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 19 milyon TL'nin 

üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 93 baz puan 

artarak %6,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 büyüyerek 146 milyon TL 

olarak gerçekleşti.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dün ABD’den gelen Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verisi beklentiler dahilinde 

gerçekleşirken, Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi ise 1969 yılından bu yana en düşük 

seviyesinde gerçekleşti. Ancak, olumlu ABD verilerine rağmen, ABD Başkanı Donald 

Trump’ın ithal metallere yönelik gümrük vergisi açıklamaları nedeniyle dolar endeksinin 

sert bir şekilde değer kaybettiğini gördük.  ABD basınında çıkan haberlere göre, Donald 

Trump, dün Beyaz Saray'da Amerikalı çelik ve alüminyum üreticileriyle yapılan toplantıda 

ithal çeliğe %25, alüminyuma %10 ek gümrük vergisi getirilmesine karar verdiğini 

açıkladı. Detayları henüz belli olmayan gümrük vergisi düzenlemesinin gelecek hafta 

içinde imzalanacağı belirtilen haberlerde, Trump'ın imzayı dün atmak istemesine karşın 

gerekli prosedürler tamamlanmadığı için beklemek zorunda kaldığı öne sürüldü. Bu 

haberin ardından Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile ABD 

arasında ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde misilleme 

yapılacağını belirtirken, piyasalarda ticaret savaşlarının yeniden canlanabileceği 

endişeleri önemli ölçüde arttı. Haberler sonrasında dolar endeksi 90,90 seviyesi 

üzerinden 90,20 seviyesi altına kadar geriledi. Ancak, dolar endeksindeki bu düşüşe 

rağmen USDTRY paritesindeki geri çekilmelerin, Türk lirasındaki zayıf görünüm nedeniyle 

sınırlı kaldığını ve kurun bu halen daha 3,81 yakınlarında işlem gördüğünü görmekteyiz.  

Bu noktada, kurun bugün içerisinde 3,80 seviyesi altına sarkmasını beklememekle 

birlikte, gün içerisinde 3,80 – 3,8250 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. 

Kurdaki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8096 

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. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

ABD Başkanı Donald Trump dün, Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, Amerikalı çelik ve 

alüminyum üreticileriyle bir araya gelmesinin arından çıkan haberler, piyasalarda önemli 

bir hareketlilik yarattı. ABD basınında çıkan haberlere göre, Donald Trump, toplantıda 

ithal çeliğe %25, alüminyuma %10 ek gümrük vergisi getirilmesine karar verdiğini 

açıkladı. Bu haberin ardından Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker AB 

ile ABD arasında ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde misilleme 

yapılacağını belirtti. Tüm bu gelimeler, piyasalarda ticaret savaşlarının yeniden 

canlanabileceği endişelerini artırırken, dolar endeksinin ise sert bir şekilde değer 

kaybetmesine neden oldu. Haberler sonrasında dolar endeksi 90,90 seviyesi üzerinden 

90,20 seviyesi altına kadar geriledi. Dolar endeksinde görülen sert düşüş hareketi ile 

birlikte yönünü yukarı çevirerek kayıplarının bir kısmını telafi eden EURUSD paritesi, 

öngördüğümüz üzere 1,20 – 1,22 bandından yükselişe geçti. Bu noktada paritenin bugün 

içerisinde 1,2250 – 1,2325 seviyeleri arasında görece yatay hareket etmesini 

beklemekteyiz. 4 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan İtalya genel seçimleri, eurodaki 

kısa vade görünüm ve Pazartesi günkü piyasa açılışı açısından oldukça önemli olacak 

(İtaya seçimlerine ilişkin detaylı yazımızı Makroekonomik Gelimeler bölümünde 

bulabilirsiniz). Bu noktada, Almanya’da henüz koalisyon oylamaları sürerken, Euro 

Bölgesi’nin en büyük üçüncü ekonomisi olan İtalya’nın da karmaşık bir koalisyon sürecine 

girmesi, euro açısından negatif fiyatlanacak bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısı 

ile Pazartesi günü piyasa açılışında euro üzerinde yaşanabilecek volatil hareketlere karşı 

dikkatli olmakta fayda var. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1,2276 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,2255 seviyesi destek, 

1,2300 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,2300 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2320, 1,2255 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,2200. 
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XAUUSD 

Bu haftaki analizlerimizde, altın fiyatlarındaki gerilemenin 1300 seviyesine kadar devam 

edebileceğini, ancak altında 1300 seviyesi altında bir seyir görmeyi beklemediğimizi ifade 

etmiştik. Dolar endeksindeki hafta başından bu yana görülen yükseliş hareketinin etkisi 

ile birlikte 1302’li seviyelere kadar geri çekilen altın fiyatları, dün ABD Başkanı Donald 

Trump’ın açıklamalarının ardından yönünü yukarı çevirerek kayıplarının bir kısmını telafi 

etti. ABD basınında dün çıkan haberlerin Donald Trump’ın , ithal çeliğe %25, alüminyuma 

%10 ek gümrük vergisi getirilmesine karar verdiğini açıklaması üzerine piyasalar 

hareketlenirken, haberin ardından Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude 

Juncker’ın AB ile ABD arasında ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde 

misilleme yapılacağını ifade etmesi piyasalardaki endişeleri artırdı. Haberler sonrasında 

dolar endeksi 90,90 seviyesi üzerinden 90,20 seviyesi altına kadar geriledi ve altın fiyatları 

da 1302’li seviyelerden yükselişe geçerek 1320 seviyesi üzerini test etti. Bu noktada altın 

fiyatlarının 1300 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmesini ve kısa vadede ilk etapta 1320 

seviyesi üzerine yerleşmesini beklemekteyiz. ABD reel faizlerinde görülen yükseliş ve 

artan enflasyonist baskılar ile birlikte altındaki yükseliş eğiliminin süreceğini ve 

önümüzdeki dönemde 1380 seviyesi üzerinin hedef olabileceğini düşünüyoruz. Altındaki 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1316,74 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 2,678 -%1.3 -%1.0 -%3.1 %8.1 %0.2

DAX 12,191 -%2.0 -%2.2 -%4.6 %0.4 -%5.6

FTSE 7,176 -%0.8 -%1.1 -%3.6 -%3.5 -%6.7

Nikkei 21,724 -%2.8 -%3.5 -%9.3 %7.3 -%7.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 117,632 -%1.1 %0.7 -%0.4 %6.9 %2.0

Çin 3,274 -%0.3 -%0.8 -%5.7 -%3.1 -%1.3

Hindistan 34,047 -%0.4 %0.7 -%2.9 %6.8 %0.0

Endonezya 6,606 -%0.5 -%0.7 -%0.8 %12.1 %3.5

Rusya 2,298 %0.0 -%1.0 %0.7 %14.3 %8.9

Brezilya 85,378 %0.0 -%1.5 %1.6 %18.7 %11.7

Meksika 47,599 %0.3 -%2.8 -%5.5 -%6.8 -%3.6

Güney Afrika 57,923 -%0.7 -%0.4 -%1.3 %2.5 -%2.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 22 %13.2 %20.0 %66.8 %121.8 %103.5

EM VIX 26 %2.2 %14.0 %32.2 %70.7 %62.3

MOVE 64 %1.1 %4.1 %10.1 %28.8 %36.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8059 %0.2 %0.6 %2.0 %11.0 %0.3

Brezilya 3.2515 %0.1 %0.0 %2.6 %3.5 -%1.7

Güney Afrika 11.8917 %0.8 %2.0 %0.3 -%8.1 -%4.0

Çin 6.3582 %0.4 %0.1 %0.9 -%3.1 -%2.3

Hindistan 65.165 %0.0 %0.2 %1.8 %1.8 %2.0

Endonezya 13748 %0.0 %0.5 %2.4 a.d. %1.3

CDS *

Türkiye 170.3 2.4 -1.3 6.0 7.5 78.5

Brezilya 158.2 3.5 -1.0 11.0 -42.3 55.5

Güney Afrika 147.1 1.6 1.6 1.6 -26.5 34.1

Endonezya 86.3 1.1 -3.0 8.2 -13.1 43.6

Rusya 105.4 2.0 -7.5 6.9 -37.3 38.3

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.9 0.0 0.0 0.2 a.d. 0.2

Brezilya %9.6 0.0 -0.2 -0.1 -0.4 -0.7

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

Hindistan %7.7 0.0 0.0 0.1 1.3 0.4

Endonezya %6.6 0.0 0.0 0.4 a.d. 0.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.7 0.02 0.01 0.40 a.d. a.d.

Brezilya %4.9 0.02 -0.12 0.08 0.43 0.29

Güney Afrika %4.8 0.00 0.00 0.40 0.32 0.27

Endonezya %4.1 -0.01 0.04 0.43 a.d. a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63.83 -%3.0 -%3.9 -%8.4 %21.0 -%4.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 60.99 -%1.1 -%2.8 -%7.3 %29.0 %0.9

Altın - USD / oz 1305.2 -%1.0 -%1.9 -%2.9 -%1.6 -%0.3

Gümüş - USD / t oz. 16.2 -%0.8 -%2.3 -%5.6 -%8.6 -%5.5

Commodity Bureau Index 444.22 %0.1 %0.4 %0.2 %2.0 %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. 

 

 


