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Piyasa Yorumu 

Dün dar bir bantta hareket eden BİST-100 endeksi günü yatay 

seviyeden 116.946 puandan kapadı.  

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin dün piyasa 

üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu görüldü. Bugün veri akışı tarafında 

yurtiçinde sakin bir gün karşımızda. Yurtdışında ise Cuma günü 

açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde bugün büyüme 

dinamikleri açısından önemli göstergelerden biri olan fabrika ve 

dayanıklı tüketim malları siparişleri verileri takip edilecek.  

Sabah saatlerinde ABD vadelilerinde hafif alıcılı bir seyir olduğu 

görülüyor. Avrupa borsalarından bugün pozitif bir başlangıç 

bekleniyor. Kur tarafında nispeten yatay bir seyir söz konusu. Bu 

gelimeler ışığında BİST-100’de hafif alıcılı bir açılış sonrasında yine 

dar bantta bir hareket bekliyoruz.  

Kanal desteğimiz olan 116.400’den tepki geldi ama istenen boyuta 

erişemedi. Bu nedenle 116.650’ye yükselen kanal desteğimizi 

izlemeye devam ediyoruz. 117.600 direnci kırılması durumunda trend 

üzerinde tehdit ortadan kalacaktır. Seans içi yardımcı göstergelerde 

sıkışmanın devamına işaret etmektedir. Bugünde 116.650-117.600 

aralığında dalgalanmanın devam etmesini bekliyoruz. 116.650 

altında stop, 117.600 kırılması durumunda ise kısa vadede piyasa 

rahatlayacağından alım düşünebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TÜFE %10’un üzerinde kalmaya devam ediyor. 

▪ Şubat ayı Reel Efektif Kur Endeksi 14:30’da açıklanacak.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Borsa İstanbul Şubat ayı yabancı işlemler verilerini açıkladı. 

▪ EGEEN, HURGZ, INDES, IZMDC, KARSN, KLMSN, PGSUS, 

THYAO – 4Ç17 sonuçlarını açıkladı. 

▪ Kordsa - Amerika'da Kompozit Şirketi satın alınması süreci ile 

ilgili açıklama 

▪ ADANA, ASLAN, BOLUC, EGEEN, ENKAI, EREGL, PETUN, 

PNSUT, UNYEC temettü dağıtımı kararı aldı. 

▪ Koza Altın’ın Mastra üretim tesisi tekrar faaliyete başladı. 

▪ Türk Traktör Şubat ayı satış verilerini açıkladı. 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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-100 116,946 %0.1 -%1.6

BIST-30 143,617 -%0.1 -%1.8

Banka 179,211 -%0.3 -%2.5

Sanayi 131,773 %0.4 -%0.7

Hizmet 85,046 %0.2 -%1.9

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 13.21 13.10 13.00

10 yıllık bono faizi 12.11 11.95 11.87

Kur

USD/TL 3.82 %1.1 %1.4

EUR/TL 4.70 %0.9 %0.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.26 %1.0 %0.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 237 242 237

Ortalama işlem hacmi * 1.69 1.85 1.91

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.5x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.25x 1.12x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.79x 0.70x

FD/Satışlar 1.32x 1.32x 1.19x

FD/FAVÖK 7.9x 7.2x 6.6x

Kar büyümesi %13.5 %64.2 %12.0

Özsermaye karlılığı %12.7 %14.7 %14.7

Temettü verimi %2.9 %3.8 %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 

TÜFE %10’un üzerinde kalmaya devam ediyor  

Şubat ayı aylık TÜFE artışı %0,73 olarak gerçekleşirken, %0,5 olan piyasa beklentisinin 

oldukça üzerinde bir gerçekleşme kaydetmiş oldu. Yıllık enflasyon olumlu baz yılı etkisi 

ile %10,35’den %10,26’ya geriledi. Hafif kademeli düşüşün Nisan ayına kadar devamını 

bekliyoruz, ardından yılın son çeyreğine kadar %10 civarında yatay bir seyir izleyen yıllık 

enflasyon patikası tahmin ediyoruz. Yılın sonunda ise yeniden baz yılı etkisi ile beraber 

tek haneli rakamlara geri gelişin yaşanabileceğini düşünüyoruz.  

• Yılsonu TÜFE tahminimizi %9,1’de tutuyoruz ancak söz konusu tahminde yukarı 

yönlü risklerin de olduğunu belirtmekte fayda var. 

• Yüksek gıda fiyatları, birikimli kur geçişkenliği ve canlı yurtiçi aktivite enflasyon 

tarafında ön plana çıkan nedenler. 

• Enflasyon ana trendine bakıldığında (mevsim. arındır. TÜFE-C, yıllıkland.3 aylık HO) 

düşüşün dördüncü ayına girdiği görülüyor.   

• Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısında faizlerde bir değişiklik 

beklemiyoruz.   

• Ayrıca TCMB bugün 10:00’da aylık enflasyon gelişmeleri başlıklı teknik raporunu 

yayınlayacak. Söz konusu rapor politika mesajı içermezken, kısa vadede enflasyon 

beklentilerine ilişkin birtakım detaylar verebilir.  

Ayrıntılı analiz için tıklayınız.  

Şubat ayı Reel Efektif Kur Endeksi 14:30’da açıklanacak 

Ocak ayı Reel Efektif Kur Endeksi 85,53 olarak gerçekleşmişti. Şubat ayında eşit 

ağırlıklandırılmış sepet ortalama nominal değer kaybı %1,1 oldu. Enflasyon 

dinamiklerini de göz önüne aldığımızda REKE’nin 85 civarında olmasını ve %0,5-

0,6 oranında reel değer kaybını işaret etmesini bekliyoruz.  

Reel Efektif Kur Endeksi  (2003=100)

 
Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım 
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http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon_-_subat_2018.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri        

Adana Çimento’nun yönetim kurulu 2 Temmuz’da hisse başına Adana A hisseleri için 

0,71 TL brüt ve 0,604 TL net temettü; Adana B hisseleri için 0,505TL brüt ve 0,429 TL net; 

Adana C hisseleri için 0,07 TL brüt ve 0,05966 TL net temettü dağıtımı konusunda teklifte 

bulunacak. 

Aslan Çimento’nun yönetim kurulu 2 Temmuz’da hisse başına 0,54638164 TL brüt ve 

0,46442439 TL net temettü dağıtımı konusunda teklifte bulunacak. 

Borsa İstanbul Şubat ayı yabancı işlemler verilerini açıkladı. Şubat ayında yabancı 

yatırımcılar net 425 milyon ABD doları tutarında hisse senedi sattılar. Böylelikle 2018 

yılının ilk iki ayında yabancı yatırımcılar net 404 milyon ABD doları tutarında hisse senedi 

satmış oldular. En çok net alımların olduğu hisse senetleri: THYAO (57 milyon ABD 

doları), AYEN (15 milyon ABD doları), YKBNK (14 milyon ABD doları), TKFEN (13 milyon 

ABD doları) ve EREGL (12 milyon ABD doları). En çok net satımın olduğu hisse senetleri: 

GARAN (85 milyon ABD doları), EKGYO (68 milyon ABD doları), KOZAL (66 milyon ABD 

doları), TUPRS (55 milyon ABD doları) ve ISCTR (32 milyon ABD doları). Banka hisse 

senetlerinde 113 milyon ABD doları tutarında net satış vardı. 

Bolu Çimento’nun yönetim kurulu 2 Temmuz’da hisse başına 0,7459852 TL brüt ve 

0,6340874 TL net temettü dağıtımı konusunda teklifte bulunacak. 

Ege Endüstri - 4Ç17 sonuçlarını 45.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %28 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %41 arttı. Net satışlar 

103 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %90 arttı. 

Şirket, 4Ç17'de 38 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %98 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 138 baz 

puan artarak %36.8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %23 

yükselerek 177 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 86 milyon TL 

(4Ç16: 54 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %24.9 

(4Ç16: %21.2) olarak kaydedildi. Ege Endüstri’nin yönetim kurulu 20 Nisan’da hisse 

başına 26 TL brüt, 22,1 TL net temettü ödenmesi konusunda teklifte bulunacak. 

Enka İnşaat’ın yönetim kurulu 17 Nisan’da hisse başına 0,12 TL brüt ve 0,10912 TL net 

temettü dağıtımı konusunda teklifte bulunacak. 

Erdemir’in yönetim kurulu hisse başına 0,84 TL brüt ve 0,7684681 TL net temettü 

dağıtımı konusunda teklifte bulunacak. 

Hürriyet Gazetecilik - 4Ç17 sonuçlarını 104.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan 

net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %102 arttı. Şirket, 3Ç17'da 49.4 milyon TL zarar 

açıklamıştı. Net satışlar 136 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %9 yükseldi. Şirket, 4Ç17'de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %31 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 371 baz puan artarak %22.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %24 düşerek 196 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 107 

milyon TL (4Ç16: 127 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara 

oranı %19.8 (4Ç16: %23.2) olarak kaydedildi. 
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İndeks Bilgisayar - 4Ç17 sonuçlarını 114.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, yıllık bazda yüzde %425 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %854 arttı. Net 

satışlar 1,696 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%34 yükseldi. Şirket, 4Ç17'de 44 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %31 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 6 baz puan azalarak %2.6 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel 

bazda yüzde %4 düşerek 127 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

İzmir Demir Çelik - 4Ç17 sonuçlarını 46,8 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın 

aynı döneminde de 103,1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 815 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 büyüdü. Şirket, 4Ç17'de 67 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 

düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 983 baz puan azalarak %8,2 

oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 yükselerek 961 milyon TL olarak 

gerçekleşti. 

Karsan Otomotiv - 4Ç17 sonuçlarını 11.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %38 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %43 arttı. Net 

satışlar 338 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 

yükseldi. Şirket, 4Ç17'de 34 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %228 düştü. Şirket, 4Ç17'de 34 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu 

rakam geçen yılın aynı döneminde 26 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 1873 baz puan artarak %9.9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %5 düşerek 1,139 milyon TL olarak gerçekleşti. Karsan’ın yönetim kurulu 

2018’de temettü dağıtmama kararı aldı. 

Klimasan Klima - 4Ç17 sonuçlarını 4.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %30 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %31 azaldı. Net 

satışlar 94 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 

yükseldi. Şirket, 4Ç17'de 10 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %166 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 562 baz puan artarak %10.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %60 

düşerek 40 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 102 milyon TL (4Ç16: 

89 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %23.9 (4Ç16: 

%26.4) olarak kaydedildi.  

Kordsa – Şirketten gelen açıklamada, ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler 

sağlayan "Fabric Development Inc." ve "Textile Products Inc." unvanlı şirketinin nihai satın 

almasına ilişkin rekabet kurulu onay süreci 19 Ocak 2018 tarihinde olumlu olarak 

tamamlandığı açıklandı. Ancak Ocak ve Şubat ayı içerisinde Amerikan Kongresi'nde 

bütçe onay süreçlerinin geçici süreli olarak askıya alınması Yabancı Yatırımlar Komitesi 

nezdinde yapılan CFIUS başvurusunun inceleme süresinin 45 gün daha uzatılmasına 

sebebiyet verdiği de bildirildi. 

Koza Altın’ın 2015 Temmuz ayından beri kapalı olan Mastra üretim tesisi dün itibariyle 

tekrar faaliyetine başladı. Bilindiği üzere Mastra madeninde Mayıs 2017’den bu yana 

madencilik faaliyeti devam ediyordu. Haber hafif olumlu algılanabilir. 
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Pegasus - 4Ç17 sonuçlarını 8.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 

36.5 milyon TL zarar olan piyasa beklentisinden daha iyidir. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 173 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,186 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %40 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa 

beklentisi olan 1,191 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Pegasus 4Ç17’de FAVÖK 

seviyesinde 15 milyon TL zarar açıkladı ve açıklanan FAVÖK rakamı piyasanın zarar 

beklentisi olan 33 milyon TL'nin altında gerçekleşti.  

Pınar Et’in yönetim kurulu hisse başına 0,49 TL brüt ve 0,4165 TL net temettü dağıtımı 

konusunda teklifte bulunacak. 

Pınar Süt’ün yönetim kurulu hisse başına 0,38 TL brüt ve 0,323 TL net temettü dağıtımı 

konusunda teklifte bulunacak. 

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 95 TL) Şubat satış verilerini açıkladı. Şirket yurtiçinde 

2,294 adet satış (%15 yıllık aşağıda) ve 917 adet ihracat gerçekleştirirken, toplam satışlar 

yıllık bazda %10 daraldı. İki aylık kümülatif veri de %10 daralmaya işaret etmektedir. 

Satışlar beklentilerimizden düşük gelmiştir ancak yeni açıklanan tarım sektörüne yönelik 

teşviklerin ardından satışların önümüzdeki aylarda canlanacağını düşünüyoruz. 

Türk Hava Yolları - 4Ç17 sonuçlarını 184 milyon TL zarar ile açıkladı ve piyasa beklentisi 

ile THY’nin 303,5 milyon TL net kar açıklaması yönündeydi. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 1,3 milyar TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 10,447 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 arttı. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 10,143 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17'de 

1,053 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%48 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,425 milyon TL'nin 

altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 31 baz puan 

artarak %10,1 oldu.  

Ünye Çimento’nun yönetim kurulu 2 Temmuz’da hisse başına 0,5761 TL brüt ve 0,4897 

TL net temettü dağıtımı konusunda teklifte bulunacak. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Yeni haftaya başlarken gözler yurtiçinde 7 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Para Politikası 

Kurulu toplantısında olacak. Faiz oranlarında piyasa beklentisi dahilinde herhangi bir 

değişiklik beklemediğimiz gibi sözel yönlendirmenin de aynı şekilde bırakılacağını 

tahmin ediyoruz. Dolayısıyla USD/TL üzerindeki etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. PPK 

toplantısı öncesinde bugün gelecek olan enflasyon verilerinin etkisinin ise oldukça limitli 

olmasını bekliyoruz. Bu çerçevede USD/TL tarafında yurtdışı dinamiklerin daha çok göz 

önünde olacağı dikkat çekiyor. Geçen hafta ABD Başkanı Trump’ın ithal metallere yönelik 

gümrük vergisi açıklamaları nedeniyle dolar endeksinin sert bir şekilde değer 

kaybettiğini görmüştük. Bugün itibariyle ise Almanya’da koalisyon görüşmelerinin 

tamamlanmasının Dolar endeksi tarafında tekrar aşağı yönlü bir hareketi destekleyici 

gelişme olarak ortaya çıktığı görülürken, diğer taraftan Pazar günü İtalya’da yapılan 

seçimler sonrasında AB karşıtı söylemin güçlenmesinin ters yönlü bir etkisi olması 

beklenebilir. Sabah saatlerinde USD/TL de nispeten yatay bir seyir dikkat çekiyor. Kısa 

vadede paritede hareketinin 3,80-3,825 bandı içerisinde kalmaya devam etmesini 

bekliyoruz. 

 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ağır vergiler getirme 

tehdidinden vazgeçeceğine dair beklentilerin yükselmesi ve piyasadaki endişelerin 

azalması ile birlikte dolar endeksinin dün 90 seviyesi üzerine kadar yükselerek 

kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini gördük. Bununla birlikte yönünü yukarı çeviren 

EURUSD paritesi, yeniden 1,23 seviyesi üzerinde tutunmuş durumda. Ancak, ABD Başkanı 

Donald Trump’ın dünkü açıklamalarında ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük 

vergisi kararından geri adım atmayacaklarını söylemiş olması, ticaret savaşlarına yönelik 

endişelerin azalması ile güçlenen dolar endeksinin bir süre daha dalgalı bir seyir 

izleyebileceğini ve yeniden satış baskılarına maruz kalabileceğini gösteriyor. Bu sabah 

saatleri itibariyle 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1,2320 desteği üzerinde 

tutunmaya çalışan EURUSD paritesinde, teknik göstergelerin yükseliş hareketlerini 

desteklediğini görüyoruz. Dolayısı ile paritenin 1,2320 seviyesi üzerindeki seyrini 

koruması ve yükseliş çabasını 1,24 seviyesi üzerine doğru devam ettirmesi beklenebilir. 

Ancak paritenin, 1,24 – 1,25 bandını yukarı yönlü kırmakta zorluk çekeceğini ve bu 

seviyelerden yönünü yeniden aşağı çevirebileceğini düşünüyoruz. Bugün ABD’den 

gelecek olan Fabrika Siparişleri ve Dayanıklı Mal Siparişleri verilerini takip ediyor olacağız. 

Paritenin orta vadede 1,20 – 1,25 seviyeleri arasında hareket etmesini ve önümüzdeki 

dönemlerde 1,24 – 1,25 bandının aşılması ile birlikte 1,30 seviyesini hedef almasını 

bekliyoruz. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,2345 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,2320 seviyesi destek, 1,2360 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,2360 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,2400, 1,2320 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,2300. 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günkü analizimizde, altın fiyatlarının 1300 seviyesi altına inmesini 

beklememekle birlikte, fiyatların yükselişini sürdürmesi ve ilk etapta 1320 seviyesi üzerini 

hedef almasının beklediğimizi ifade etmiştik. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük 

vergisine yönelik açıklamaları sonrasında 1320 seviyesi üzerine yerleşen altın fiyatları, 

dün dolar endeksinin kayıplarının telafi etmesi ile hafifi satış baskılarına maruz kalmış 

olsa da, bu sabah saatleri itibariyle 1320 seviyesi üzerindeki seyrini koruyor. Ancak, ABD 

Başkanı Donald Trump’ın dünkü açıklamalarında ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek 

gümrük vergisi kararından geri adım atmayacaklarını söylemiş olması, ticaret savaşlarına 

yönelik endişelerin azalması ile güçlenen dolar endeksinin bir süre daha dalgalı bir seyir 

izleyebileceğini ve yeniden satış baskılarına maruz kalabileceğini gösteriyor. Dolayısı ile 

altının yükselişini sürdürmesini ve kısa vadede 1330 seviyesini hedef almasını bekliyoruz. 

Orta vadeli beklentimiz ise: 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 1322,56 seviyesinden işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1320 seviyesi destek, 1325 seviyesi ise direnç konumunda. 1325 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1330, 1320 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1317,07. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,721 %1.1 -%2.1 %1.0 %10.4 %1.8

DAX 12,091 %1.5 -%3.5 -%2.4 -%1.0 -%6.4

FTSE 7,116 %0.7 -%2.4 -%0.4 -%3.2 -%7.4

Nikkei 21,042 %2.2 -%4.0 -%0.5 %11.1 -%5.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 116,946 %0.1 -%1.6 %1.3 %6.7 %1.4

Çin 3,257 %0.2 -%0.9 -%3.2 -%3.6 -%1.3

Hindistan 33,747 %0.7 -%1.3 -%0.6 %7.4 -%0.2

Endonezya 6,551 -%0.1 -%0.8 %1.0 %12.4 %3.0

Rusya 2,310 %0.9 -%1.9 %3.2 %14.6 %9.5

Brezilya 86,023 %0.3 -%1.9 %2.5 %17.2 %12.6

Meksika 47,721 %0.4 -%1.5 -%3.2 -%5.5 -%3.3

Güney Afrika 57,912 %0.3 -%1.6 %2.7 %4.4 -%2.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 19 -%4.4 %18.5 -%49.8 %53.1 %69.7

EM VIX 24 -%2.9 %17.0 -%13.6 %33.0 %49.2

MOVE 65 -%0.9 %1.6 %7.1 %21.4 %38.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8084 %0.0 %0.6 %0.5 %10.7 %0.3

Brezilya 3.2431 -%0.3 %0.6 -%0.3 %4.0 -%2.0

Güney Afrika 11.8315 -%0.8 %2.4 -%2.5 -%8.3 -%4.5

Çin 6.3496 %0.1 %0.5 %0.9 -%2.9 -%2.4

Hindistan 65.1125 a.d. %0.5 %1.6 %1.5 %1.9

Endonezya 13763 %0.0 %0.8 %1.8 %3.2 %1.4

CDS *

Türkiye 173.3 -0.2 5.3 0.0 26.0 78.7

Brezilya 154.7 -2.4 6.6 -1.6 -26.8 58.7

Güney Afrika 147.5 -2.3 7.2 -6.5 2.9 a.d.

Endonezya 87.0 -0.1 0.5 2.8 -7.7 42.5

Rusya 107.2 -0.8 6.3 -5.4 -10.3 37.8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.1 0.2 0.2 0.4 1.5 0.4

Brezilya %9.5 -0.1 -0.1 -0.4 -0.4 a.d.

Güney Afrika %8.7 a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.

Hindistan %7.8 a.d. 0.1 0.2 1.3 0.5

Endonezya %6.6 0.1 0.2 0.3 0.0 0.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.8 -0.01 0.08 0.25 1.00 a.d.

Brezilya %4.9 0.02 0.06 -0.04 0.52 0.31

Güney Afrika %4.7 0.00 -0.05 0.28 0.27 0.22

Endonezya %4.1 0.00 -0.02 0.25 0.64 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 65.54 %1.8 -%2.9 -%3.1 %22.8 -%2.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 62.57 %2.2 -%2.1 -%2.5 %28.6 %3.6

Altın - USD / oz 1319.9 -%0.3 -%0.8 -%1.0 -%1.5 %0.8

Gümüş - USD / t oz. 16.338 -%0.3 -%1.3 -%2.0 -%8.4 -%4.7

Commodity Bureau Index 445.59 %0.3 %0.3 %0.7 %2.2 %3.1

* 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. 

 

 

 


