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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün BİST-100 tarafında hafif alımlarla 105,000 seviyesinin zorlandığı 

ancak o direnç seviyesinden geri dönerek %0,2 oranında aşağı yönlü 

kapanış yaşadığı görüldü. 

Bugün itibariyle bakıldığında piyasanın yatay açılmasını 104.200-

104.300 bandında dengelenmesi sonrasında ABD’de tarım dışı 

istihdam verilerini beklemesini bekliyoruz.  

Tarım dışı istihdam ve ücretlere bağlı risk alma iştahına bağlı olarak 

105.000/105.300 bandının denenmesi beklenebilir. Kur ve risk alma 

iştahını olumsuz etki edecek her türlü istihdam verisi etkisi ise 

103.300’e geri çekilme ile sonuçlanabilir.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ 22 – 29 Eylül haftasında bono ve hisse senedine yabancı talebi 

azalmaya devam etti.  

▪ Cumhurbaşkanı Erdoğan K. Irak’a hava sahalarının ve sınırların 

kapatılacağını belirtti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Emlak Konut GYO – Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. etap 

ihalesindeki en yüksek teklife göre hesaplanan ihale çarpanı 

1.12’dir ve geçmiş ihale çarpanlarının altındadır. Aynı projenin 1. 

etap ihalesi şirketçe belirlenen asgari değerin altında teklif 

geldiği için iptal edildi.  

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

6 Ekim          Eylül Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

9 Ekim          Ağustos Sanayi Üretim Endeksi

11 Ekim        Ağustos Ödemeler Dengesi İstatistikelri

12 Ekim        Haftalık Portföy Hareketleri (29 Eylül - 6 Ekim)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 104,334 -%0.2 %1.6

BIST-30 127,714 -%0.2 %1.4

Banka 166,045 -%0.8 %0.4

Sanayi 118,689 -%0.1 %3.5

Hizmet 69,189 %0.9 %1.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.96 11.97 11.98

2 yıllık bono faizi 11.98 11.90 11.93

10 yıllık bono faizi 11.03 11.01 11.05

Kur

USD/TL 3.57 -%0.1 %3.8

EUR/TL 4.20 -%0.1 %2.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.88 -%0.1 %3.2

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 221 217 238

Ortalama işlem hacmi * 1.63 1.59 1.72

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.7x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.27x 1.13x

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

FD/Satışlar 1.32x 1.46x 1.30x

FD/FAVÖK 7.9x 7.9x 7.2x

Kar büyümesi %13.5 %43.2 %13.4

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.0 %14.8

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 

22 – 29 Eylül haftasında bono ve hisse senedine yabancı talebi 
azalmaya devam etti  

22 - 29 Eylül tarihlerinde hisse senedi piyasasında, bir önceki hafta görülen 70 milyon 

dolarlık girişin ardından, 125 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı. Böylelikle yılbaşından bu yana 

hisse senedinde görülen net yabancı girişi 3,05 milyar dolara geriledi.   

• Yabancı yatırımcılar aynı hafta içerisinde bono piyasasında net 7 milyon dolarlık 

oldukça sınırlı bir giriş yaşandığı görülüyor. Böylelikle, yılbaşından bu yana bono 

piyasasında yaşanan giriş 7,2 milyar dolarda sabit kaldı.  

• Eurobond piyasasında ise 22 - 29 Eylül tarihlerinde 127 milyon dolarlık bir çıkış 

görüldü. 

• 22 - 29 Eylül haftasında, dolar endeksindeki hızlı yükseliş hareket nedeniyle 

gelişmekte olan ülke piyasalarında sert satıcılı bir seyir hakimdi. 

Rapor için tıklayınız.  

 

Cumhurbaşkanı K. Irak’a hava sahalarının ve sınırların kapatılacağını 
belirtti  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada K. Irak’a hava sahalarının ve sınırların 

kapatılacağını belirtti. K. Irak’taki referandum sonrasında sert eleştiriler devam ederken, 

bu çerçevedeki yaptırımlar konusunda gündemde kalmaya devam ediyor.  

• Bunun yanısıra bugün başlayacak AKP istişare toplantıları Cumhurbaşkanı 

Erdoğan başkanlığında Pazar gününe kadar devam edecek. Toplantılar 

sonrasındaki açıklamalar da yakından takip edilecek unsurlar olacak.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Emlak Konut GYO Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. etap arsa satışı karşılığı gelir 

paylaşım ihalesinin tekliflerin şirketçe belirtilen asgari bedelin altında olması nedeniyle 

iptal edildiğini belirtti. Aynı projenin 2. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinde 

Dag Mühendislik 2 milyar TL tutarla en yüksek teklifi verdi. Emlak Konut GYO’nun şirket 

pay gelir oranı olan %27,55, 551 milyon TL gelire denk gelmektedir. Söz konusu arsanın 

tespit edilen değeri Emlak Konut’un payı için 493 milyon TL seviyesindedir. İhaledeki 

bedele göre hesaplanan ihale çarpanı 1.12’dir ve geçmiş ihale çarpanlarının altındadır. 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_22_-_29_Eylul.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün BİST-100 tarafında hafif alımlarla 105,000 seviyesinin zorlandığı ancak o direnç 

seviyesinden geri dönerek %0,2 oranında aşağı yönlü kapanış yaşadığı görüldü. 

Bugün itibariyle bakıldığında piyasanın yatay açılmasını 104.200-104.300 bandında 

dengelenmesi sonrasında ABD’de tarım dışı istihdam verilerini beklemesini bekliyoruz.  

Tarım dışı istihdam ve ücretlere bağlı risk alma iştahına bağlı olarak 105.000/105.300 

bandının denenmesi beklenebilir. Kur ve risk alma iştahını olumsuz etki edecek her türlü 

istihdam verisi etkisi ise 103.300’e geri çekilme ile sonuçlanabilir. 

 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Dün gün içerisinde birbiri ardına konuşma yapan Fed başkanları, ABD ekonomisine 

yönelik oldukça iyimser açıklamalarda bulunarak Aralık ayına yönelik faiz artırım 

ihtimallerini yükselttiler. Sabah bültenlerimizde, 93 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran 

dolar endeksinin, yılın ilk yarısına kıyasla söylemlerini daha şahinleştiren Fed üyeleri ve 

iyileşmeye başlayan ABD verileri ile birlikte yükseliş hareketini sürdürmesini ve 94,50 

seviyesine doğru ilerlemesini beklediğimizi sıklıkla belirtiyorduk. Fed başkanlarının şahin 

açıklamalarının ardından yükseliş hareketini hızlandıran dolar endeksi 94 seviyesi üzerine 

çıktı. Bununla birlikte USDTRY paritesinin de 3,59 seviyesine kadar tırmandığını gördük. 

Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satıcılı seyrin 

sürdüğünü ve Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimlerinden 

birisi olduğunu görmekteyiz. Kurdaki kısa vadeli gidişat açısından bugün ABD’den 

gelecek olan istihdam verilerini yakından izliyor olacağız. Bugünkü veri akışı içerisinde bir 

süredir olduğu gibi en çok dikkat edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda 

bir artış gerçekleştiği olacak. ABD’de Eylül ayında gerçekleşen kasırgalar nedeniyle tarım 

dışı istihdam artışının zayıf olması bekleniyor. Ancak, tarım dışı istihdam artışı, beklendiği 

üzere, bir önceki döneme göre zayıf bir artış gösterse dahi, ortalama saatlik ücretlerdeki 

artışın beklentiler dahilinde (%0,3) gelmesi durumunda global anlamda dolar “pozitif” bir 

fiyatlama yaratabilir. Böyle bir durumda USDTRY paritesinin 3,60 seviyesi üzerine doğru 

yükseliş geçmesi beklenebilir. Ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentilerin altında 

gerçekleşmesi durumunda ise USDTRY paritesinde 3,56 seviyesine doğru bir geri çekilme 

hareketi beklenebilir. ABD’den gelecek olan verileri yakından takip ediyor olacağız. 

Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,59 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,59 seviyesi direnç, 3,58 seviyesi 

ise destek konumunda. 3,59 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 3,60, 3,58 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,5720. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün öğle saatlerinde yayınlanan Avrupa Merkez Bankası tutanaklarında parasal teşviklere 

halen daha ihtiyaç duyulduğu konusunda uzlaşıldığı ifade edildi. Ayrıca Bankanın kur 

hareketlerini (EURUSD’daki yükselişi – AMB açısından rahatsızlık verici) yakından takip 

ettiğinin de altı çizilmiş. Tutanaklar sonrasında euronun dolar karşısındaki düşüş 

hareketini hızlandırdığını ve EURUSD paritesinin 1,17 seviyesi altına sarktığını gördük. 

Bunun yanı sıra, dün gün içerisinde konuşma yapan Fed yetkililerinin oldukça şahin 

açıklamalarda bulunması ve Aralık ayındaki faiz kararına ilişkin pozitif sinyaller 

göndermeleri sonrasında dolar endeksi 94 seviyesi üzerine yükselirken, EURUSD 

paritesindeki düşüş daha da hızlandı. Bu sabah saatleri itibariyle 1,17 seviyesi altındaki 

seyrini sürdüren EURUSD paritesinde, kısa vadeli gidişat açısından ABD’den gelecek olan 

istihdam verileri oldukça belirleyici olacak. Bugünkü veri akışı içerisinde bir süredir 

olduğu gibi en çok dikkat edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda bir artış 

gerçekleştiği olacak. Ortalama saatlik kazançlardaki artışın beklentiler dahilinde gelmesi 

durumunda EURUSD paritesindeki düşüş hareketi 1,16 seviyesine doğru hız kazanabilir. 

Ancak ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentileri karşılayamaması durumunda 

paritenin yeniden 1,17 seviyesi üzerine yerleşmesi beklenebilir. Paritedeki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1689 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1640 seviyesi destek, 1,1711 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1711 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1758 1,1640 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1600. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Sabah bültenlerimizde, 93 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran dolar endeksinin, yılın ilk 

yarısına kıyasla söylemlerini daha şahinleştiren Fed üyeleri ve iyileşmeye başlayan ABD 

verileri ile birlikte yükseliş hareketini sürdürmesini ve 94,50 seviyesine doğru ilerlemesini 

beklediğimizi sıklıkla belirtiyorduk. Dün gün içerisinde birbiri ardına konuşma yapan Fed 

başkanları, ABD ekonomisine yönelik oldukça iyimser açıklamalarda bulunarak Aralık 

ayına yönelik faiz artırım ihtimallerini yükselttiler. Fed başkanlarının şahin açıklamalarının 

ardından yükseliş hareketini hızlandıran dolar endeksi 94 seviyesi üzerine çıkarken, altın 

fiyatları da hafta başındaki kazançlarını geri vererek yeniden 1270 seviyesi altına geriledi. 

Altın fiyatlarındaki kısa vadeli görünüm açısından bugün ABD’den gelecek olan istihdam 

verileri kritik bir öneme sahip. Bugünkü veri akışı içerisinde bir süredir olduğu gibi en çok 

dikkat edilecek unsur saatlik ortalama kazançlarda ne oranda bir artış gerçekleştiği 

olacak. Ortalama saatlik kazançlardaki artışın beklentiler dahilinde gelmesi durumunda 

altındaki düşüş hareketi 1260 seviyesine doğru hız kazanabilir. Ancak ortalama saatlik 

kazançlar verisinin beklentileri karşılayamaması durumunda altının yeniden 1280 seviyesi 

üzerine çıkma çabası içerisine girmesi beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1267,59 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1265,28 seviyesi destek, 1270 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1270 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1272, 1265,28 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1262. 

 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.552 %0,6 %1,7 %3,5 %8,3 %14,0

DAX 12.968 %0,0 %2,5 %6,2 %6,0 %13,0

FTSE 7.508 %0,5 %2,5 %2,1 %2,8 %5,1

Nikkei 20.629 %0,2 %1,5 %6,7 %11,1 %8,1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 104.334 -%0,2 %1,6 -%4,8 %17,7 %33,5

Çin 3.349 %0,3 -%0,1 -%0,5 %3,9 %7,9

Hindistan 31.592 %0,4 %1,4 %0,2 %6,0 %19,1

Endonezya 5.902 %0,0 %0,1 %1,4 %3,9 %11,5

Rusya 2.088 %0,5 %0,8 %3,7 %1,6 -%6,5

Brezilya 76.618 %0,0 %4,1 %4,4 %19,3 %27,2

Meksika 50.481 -%0,2 %0,7 -%0,1 %3,0 %10,6

Güney Afrika 57.000 %0,4 %3,6 %2,7 %7,7 %12,5

Oynaklık Endeksleri

VIX 9 -%4,6 -%3,8 -%24,9 -%28,7 -%34,5

EM VIX 15 -%2,0 -%6,2 -%15,9 -%7,7 -%31,3

MOVE 56 %2,0 %7,2 %4,3 -%12,8 -%22,4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3,5846 %0,3 %0,7 %4,2 -%3,1 %1,7

Brezilya 3,1537 %0,7 -%0,9 %1,2 %1,1 -%3,0

Güney Afrika 13,6798 %0,8 %1,2 %6,0 -%0,9 -%0,4

Çin 6,6528 -%0,1 %1,0 %0,9 -%3,4 -%4,2

Hindistan 65,1425 %0,2 -%0,6 %1,6 %0,4 -%4,1

Endonezya 13464 -%0,1 -%0,3 %0,9 %1,1 -%0,1

CDS *

Türkiye 175,1 -2,8 -12,1 28,8 -33,7 -22,8

Brezilya 184,0 -1,4 -15,8 12,9 21,6 -4,8

Güney Afrika 174,3 -2,9 -13,5 20,6 a.d. a.d.

Endonezya 100,5 -0,4 -5,3 5,1 -8,7 -6,9

Rusya 130,9 -2,0 -12,4 5,3 13,2 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,0 0,0 1,3 0,4 0,0 -0,4

Brezilya %9,9 0,1 0,1 0,0 -0,1 a.d.

Güney Afrika %8,6 0,0 0,0 0,2 -0,3 -0,3

Hindistan %6,7 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2

Endonezya %6,5 0,0 -0,1 -0,1 -0,6 -1,5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,0 0,00 0,54 0,25 -0,37 -0,84

Brezilya %4,4 0,03 -0,04 0,07 -0,29 -1,08

Güney Afrika %4,7 0,00 -0,03 0,21 -0,14 -0,21

Endonezya %3,5 0,00 -0,05 0,04 -0,38 -0,85

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 57 %2,2 -%0,7 %6,8 %4,9 %0,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 50,79 %1,6 -%1,5 %4,4 -%0,7 -%5,5

Altın - USD / oz 1269,9 -%0,3 -%1,2 -%5,3 %2,0 %10,3

Gümüş - USD / t oz. 16,638 %0,1 -%1,2 -%6,8 -%8,5 %4,1

Commodity Bureau Index 430,41 %0,3 %0,6 -%1,3 %0,3 %1,7

* 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. 

 

 


