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Piyasa Yorumu 

Dün BİST-100 endeksi %0,44 aşağıda 103.730 seviyesinden kapanış 

gerçekleştirdi. Bankacılık ve sanayi endekilerinde satışlar ağırlıklı 

olurken, hizmet sektörü endeksinde nispeten daha yatay bir seyir söz 

konusuydu.    

Bugün yurtiçinde gözler PPK toplantısında olacak. Kurum 

beklentimiz gerek politika faizi seviyesinin gerekse sıkı duruş 

söyleminin korunması yolunda. Böyle bir gerçekleşme durumunda TL 

tarafında hafif pozitif bir etki söz konusu olabilir. Ancak yurtdışında 

risk iştahı dinamiklerinin daha etkili olduğu görülüyor. DXY’daki 

yükselişin devamı GoÜ para birimleri ve dolayısıyla TL üzerinde baskı 

oluşturuyor. Diğer taraftan Türkiye’nin S-400 alım kararının ABD 

tarafındaki olumsuz yansımaları ile ilgili haber akışı da yakından takip 

ediliyor. Küresel hisse senedi piyasalarına bakıldığında hafif olumlu 

havanın hakim olduğunu görüyoruz. Ancak ABD vadelilerinde tam 

tersi bir durum dikkat çekiyor. USD/TL tarafında halen 5,40 sınırına 

yakın işlemler görülüyor. Global tarafta karışık resme rağmen, dün 

bankacılık hisselerine gelen satışlar sonrasında bugün BİST-100 

endeksinde hafif pozitif bir açılış bekliyoruz.    

Her 105.000 denemesi sonrasında 20 günlük hareketli ortalamaya 

geri çekilme devam ediyor. Her başarısız deneme ise 105.000’ni 

güçlendiriyor. Dünde yükselip en düşük seviyeden kapanış 

gerçekleştirme yardımcı indikatörleri zayıflattı. 103.400’de bulunan 

20 günlük ortalama üzerinde dengelenme çabasının devamını 

bekliyoruz. 103.400 kırılması durumunda 101.500’e geri çekilme ve 

kısa vadeli yatay sürecin daha da uzamasına neden olabilir. 103.400-

105.000 bandının bugünde devam edeceğini düşünüyoruz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Politika faizinde bir değişiklik beklemiyoruz. 

▪ TCMB Şubat ayı Reel Efektif Kur Endeksini 77,24 olarak açıkladı. 

Şirket Haberleri 

▪ AKENR, CMENT, ENKAI, MGROS, ULKER – 4Ç18 sonuçlarını 

açıkladı. 

▪ BIMAS, SOKM– 4Ç18 sonuçlarını bugün açıklayacak. 

▪ Türk Traktör satış verilerini açıkladı. 

▪ SKTAS – Hindistan’da bulunan iştirakini sattı. 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

6 Mart        PPK Toplantısı

7 Mart        Şubat Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

                   Haftalık Para & Banka İstatistikleri (15-22 Şub.)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (15-22 Şub.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 103,731 -%0.4 -%1.3

BIST-30 129,908 -%0.5 -%1.5

Banka 137,552 -%0.8 %0.5

Sanayi 122,523 -%0.7 -%1.9

Hizmet 75,032 %0.1 -%0.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 18.65 18.64 18.40

10 yıllık bono faizi 15.23 15.28 14.31

Kur

USD/TL 5.37 %1.4 %3.3

EUR/TL 6.08 %1.1 %2.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.72 %1.2 %2.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 163 167 166

Ortalama işlem hacmi * 1.72 1.63 1.53

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.2x 7.0x

PD/DD 1.36x 1.06x 0.95x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.61x 0.56x

FD/Satışlar 1.43x 1.11x 1.00x

FD/FAVÖK 7.9x 6.3x 5.8x

Kar büyümesi %49.2 %14.2 %2.6

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.4 %12.8

Temettü verimi %2.7 %4.1 %4.6

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Politika faizinde bir değişiklik beklemiyoruz  

Bugün gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı’nda politika 

faizinde (bir hafta vadeli repo faizi) herhangi bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. PPK 

en son geçen yıl Eylül ayında 625 baz puanlık faiz artırımı sonrasında, politika faizini 

sabit tutuyor.  

• Faiz kararının yanı sıra gözler PPK karar notunda olacak. PPK bir süredir 

“ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” 

söylemini korurken sıkı eğilimini devam ettiriyor. Bu söylemin Mart ayında da 

karar notunda korunacağını düşünüyoruz. Ancak ileriki dönemde PPK’nın bir 

faiz indirimi kararı öncesinde söz konusu söylemini “nötr” leyecek bir 

iletişime geçmesini, dolayısıyla söz konusu söylemi nottan çıkarmasını 

bekleriz. 

• Mevcut politika faizi seviyesi gerek “ex-post” gerekse “ex-ante” 

hesaplamalarda önemli seviyede bir reel faizi işaret ediyor. Haziran ayında 

başlamasını beklediğimiz faiz indirimleri sırasında dahi, yüksek reel faiz 

seviyesi korunarak halen sıkı duruşun devam ettirilebileceğini düşünüyoruz.  

• Önümüzdeki dönemde takip edilecek önemli gündem maddeleri ise 25 

Nisan’da gerçekleştirilecek olan bir sonraki PPK toplantısı ve 30 Nisan’da ki 

çeyrek dönemli enflasyon raporu olacak. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

TCMB Şubat ayı Reel Efektif Kur Endeksini 77,24 olarak açıkladı 

Söz konusu seviye bir önceki aya göre %2’lik bir artışı işaret etti. 

• Şubat REKE seviyesi, endeks başlangıcından beri en düşük seviyesinin 

görüldüğü Eylül 2018’e göre (62,5) %23,6 reel değerlenmeyi işaret ediyor. 

(TCMB 1994 yılından itibaren tarihsel seri açıklamaya başladı)  

• Yıllık olarak bakıldığında Şubat REKE seviyesi halen %10,7 oranında bir reel 

değer kaybını işaret ediyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_Karari_oncesi___Mart_2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Mart 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Şirket Haberleri 

Ak Enerji - 4Ç18 sonuçlarını 91.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

421.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 

202.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 623 milyon TL olarak açıklandı ve geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %20 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi 

olan 603 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç18'de 61 milyon TL FAVÖK açıkladı 

ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 artış gösterdi. Açıklanan 

FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 55 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 223 baz puan artarak %9.8 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 104 baz puan iyileşti ve %2.7 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 56 baz puan iyileşti ve %3.3 

olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 4,493 milyon 

TL olarak gerçekleşti. Net borç/özsermaye 9.8 olurken net borç/FAVÖK rasyosu 17.5 

olarak kaydedildi. 

Aksigorta – Bugün pay başına 0.66 TL nakit temettü dağıtacak. Temettü verimi: %14 

Bim Birleşik Mağazalar (AL, hedef fiyat 96TL) bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 

4Ç18 net karını 303 milyon TL  olarak ve yıllık bazda %37 artış olarak tahmin ediyoruz. 

Piyasa net kar beklentisi 301 milyon TL olup, yıllık bazda %36 artışı işaret etmektedir. 

Bizim net satış beklentimiz 8,962 milyon TL olup, yıllık bazda, %9 artışı işaret etmekte 

olup piyasa net satış beklentisi 8,845milyon TL'dir. Bizim FAVÖK beklentimiz 459 milyon 

TL olup, yıllık bazda, %9 artışı işaret etmekte olup piyasa FAVÖK beklentisi 462 milyon 

TL'dir. 

Çimentaş - 4Ç18 sonuçlarını 43.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %65 artarken, şirket 3Ç18'de 49.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net 

satışlar 203 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 

azaldı. Şirket, 4Ç18’de 13 milyon TL FAVÖK seviyesinde zarar açıklarken, bu rakam geçen 

yılın aynı döneminde 32 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre 1893 baz puan azalarak -%6.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, 

yıllık bazda, 1538 baz puan kötüleşerek ve %3.9 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit 

pozisyonu 90 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 

30 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 144 milyon TL (4Ç17: 164 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14.8 (4Ç17: 

%18.9) olarak kaydedildi. 

Enka İnşaat - 4Ç18 sonuçlarını 824.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 769.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %40 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %205 arttı. Net satışlar 4,485 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 3,978 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti.  

Şirket, 4Ç18'de 791 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %3 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 953 

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

1328 baz puan azalarak %17.6 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 3.3 milyar ABD doları 

olarak gerçekleşirken, bir önceki dönem sonunda 2.9 milyar ABD doları idi. Şirketin 

devam eden işler büyüklüğü çeyreksel bazda yatay kalarak 2,8 milyar ABD doları olarak 

kaydedildi. 
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Migros (AL, hedef fiyat 27TL) - 4Ç18 sonuçlarını 359 milyon TL net kar ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı, 482.4 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 538 milyon TL Tacirler 

Yatırım beklentisinin altındadır. Güçlü operasyonel karlılığa rağmen şirket maddi ve 

maddi olmayan duran varlıklardan tek seferlik değer düşüklüğü gideri elde etmiştir. 

Ayrıca vade farkı gideri beklentimizden yüksek gerçekleşmiştir.  Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 206.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 4,923 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Net satış alanı yıllık %6 

büyüdü. Şirket, 4Ç18'de 341 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %57 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 

285 milyon TL ve Tacirler Yatırım beklentisi 292 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 152 baz puan artarak %6.9 oldu. 

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 203 baz puan arttı ve %28.9 

olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 16 baz puan arttı ve 

%23.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 azalarak 2,801 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -2,741 milyon TL (4Ç17: -2,330 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%14.6 (4Ç17: -

%15.2) olarak kaydedildi. Şirket 2019 beklentilerini açıkladı. Şirket 100 mağaza açılışı 

planlarken Kipa satin alması sonrası büyük mağazalardaki yeniden yapılandırma 

nedeniyle metrekarede beklenen azalmayı dikkate alarak toplam net satış alanında 

büyüme beklemiyor. 2019 cirosunda %20 büyüme ve FAVÖK marjını %6 seviyesinde 

öngörüyor. Ayrıca 300 milyon TL yatırım planlıyor. Net kardaki zayıflığın bugün hisse 

performansını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor ancak operasyonel karlılıktaki iyileşme 

nedeniyle bu performansın kısa süreli olacağını tahmin ediyoruz. 

Otomotiv sektörü – ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv parçalarını da kapsayan bazı 

ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan tanıyan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 

(GTS) ‘nden Türkiye’yi çıkarmak istediğini açıklamıştı. Tofaş’ın ihracatının %6’sı ve toplam 

cirosunun %5’i ABD ve Kanada’ya yapılan Ram Promaster (Doblo platformunda üretilen) 

ihracatından kaynaklanmaktadır. Tofaş’ın ihracatı nihai ürün olarak araç satışını 

kapsadığından dolayı GTS sistemine dahil değildir. Ayrıca Tofaş’ın ABD’ye yapılan ihracatı 

al ya da öde kontratıyla korunmaktadır.  Ford Otosan’ın ABD’ye ihracatı 

bulunmamaktadır. Haberin şirket finansallarına etkisinin olmayacağını düşünüyoruz. 

Tofaş’ı “AL” tavsiyesi ve 24 TL hedef fiyatla ve Ford Otosan’ı “AL” tavsiyesi ve 64TL hedef 

fiyatla beğenmeye devam ediyoruz.   

Şok Marketler (AL, hedef fiyat 14,5TL) bugün 4Ç18 sonuçlarını açıklayacak. 4Ç18 net 

karını 15 milyon TL  olarak ve yıllık bazda -%115 azalış olarak tahmin ediyoruz. Piyasa net 

kar beklentisi 26 milyon TL olup, yıllık bazda -%127 azalışı işaret etmektedir. Bizim net 

satış beklentimiz  4,073 milyon TL olup, yıllık bazda, %9 artışı işaret etmekte olup piyasa 

net satış beklentisi 3,815milyon TL'dir. Bizim FAVÖK beklentimiz 214 milyon TL olup, yıllık 

bazda, %9 artışı işaret etmekte olup piyasa FAVÖK beklentisi 194 milyon TL'dir.  

Söktaş - Hindistan’da bulunan bağlı ortaklığı Söktaş India Private Limited’i 125,6 milyon 

TL’ye (1,650 milyon TL Hint Rupisi) Grasim Industries’e satacağını açıkladı. 
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Ülker - 4Ç18 sonuçlarını 133 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

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

bazda yüzde %24 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %40 azaldı. Net satışlar 1,798 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,680 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 4Ç18'de 278 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %38 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 251 

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

51 baz puan artarak %16.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık 

bazda, 56 baz puan azaldı ve %23.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu 

ise, yıllık bazda, 96 baz puan azaldı ve %9.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık 

bazda, %24 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %20 arttı. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %13 azalarak 1,866 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme 

sermayesi ise 1,622 milyon TL (4Ç17: 319 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %27.2 (4Ç17: %6.6) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına 

göre, şirket 9.4 F/K çarpanından ve 9.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Şirket 

temettü dağıtmama kararı almıştır. 

Türk Traktör (AL, hedef fiyat 52TL) Şubat 2019 satış hacimlerini açıkladı. Yurtiçi satışlar 

%71 yıllık daralmayla 668 adede gerilerken, ihracat %17 yıllık, 1.073 seviyesine artış 

gösterdi. Bilindiği üzere yurtiçi traktör satışları Nisan 2018’den bu yana daralmaya devam 

etmekte. 1Y19’de ekonomide beklenen daralmanın da etkisiyle zayıf traktör satışlarının 

önümüzdeki birkaç ay daha devam edeceğini düşünüyoruz. 2019’da traktör pazarının 

%27 daralmasını ve 35 bin adet seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Türk Traktör’ün 

2Ç19’dan itibaren bayi ağında yeniden stok seviyelerinde yükseliş ve pazar payı artışının 

katkılarıyla 2018 yurtiçi hacimlerinde sadece %9 daralma öngörüyoruz. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Dolar endeksi dün, ABD’den gelen güçlü veri akışı ile birlikte değer kazanmaya 

devam ederek yükselişini beşinci güne taşıdı. Dün akşam saatlerinde açıklanan 

verilere göre ABD’de Şubat ayı ISM Hizmet Endeksi verisi 59,7’ye yükselerek piyasa 

beklentileri üzerinde gerçekleşti. Verinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından dolar 

endeksi yükselişini hızlandırarak 97 seviyesine ulaşırken, USDTRY paritesi ise 5,40 

seviyesi üzerini test etti.  5,40 seviyesi üzerini test etmesinin ardından yükselişinin 

ufak bir kısmını geri alan kur, bu sabah saatleri itibarıyla 5,39 seviyesi civarında 

seyrediyor. Dolar endeksinin ise 96,90 seviyesi üzerinde seyrettiği ve üçlü 

görünümünü koruduğu görülüyor. Bu sabah saatleri itibarıyla gelişen ülke para 

birimlerinde satıcılı bir seyrin hâkim olduğunu ve TL’nin orta sıralarda yer aldığını 

görmekteyiz. Bu noktada, teknik göstergelerin de işaret ettiği üzere, kurun kısa 

vadede 5,37 – 5,40 seviyeleri arasında dalgalanmasını bekleriz. Ancak 5,40 seviyesinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda kurdaki yükselişin 5,50 seviyesine doğru 

hızlanabileceğini belirtmekte fayda var. Bugün saat 14:00’da açıklanacak olan Para 

Politikası Kurulu (PPK) kararını yakından takip edeceğiz. Bugün gerçekleştirilecek olan 

PPK Toplantısı’nda politika faizinde (bir hafta vadeli repo faizi) herhangi bir değişiklik 

olmasını beklemiyoruz. PPK en son geçen yıl Eylül ayında 625 baz puanlık faiz artırımı 

sonrasında, politika faizini sabit tutuyor. ABD cephesinde ise ADP Özel Sektör Tarım 

Dış istihdam Değişimi ve FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilecek. 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, paritedeki mevcut düşüş eğiliminin 1,13 seviyesine doğru 

devam etmesini beklediğimizi belirtmiştik. ABD’den gelen güçlü veri ile birlikte yükseliş 

hareketini hızlandıran dolar endeksi, EURUSD paritesinin beklediğimiz hareketi 

gerçekleştirmesini ve hatta 1,13 seviyesi altına gerilemesine neden oldu. Dün akşam 

saatlerinde açıklanan verilere göre ABD’de Şubat ayı ISM Hizmet Endeksi verisi 59,7’ye 

yükselerek piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşti. Verinin beklentilerden iyi gelmesinin 

ardından dolar endeksi yükselişini hızlandırarak 97 seviyesine ulaşırken, EURUSD paritesi 

ise 1,1290 seviyesine geriledi. Parite bu sabah saatleri itibarıyla 1,1295 seviyesinden işlem 

görüyor. Bu noktada 1,1290 seviyesinin kısa vadeli güçlü bir destek seviyesi olduğunu 

belirtmekte fayda var. Dolayısı ile EURUSD paritesinin bugün içerisinde 1,290 – 1.1300 

seviyeleri arasında sığ bir seyir izlemesi ve 1,1290 desteğini denemesi beklenebilir. 

1,1290 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüş hareketinin 1,1250 seviyesine 

doğru hızlanmasını bekleriz. Bugün ABD’den gelecek olan ADP Özel Sektör Tarım Dış 

istihdam Değişimi ve FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilecek. 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi ile birlikte zayıf seyrini sürdüren 

altın fiyatları, dün 1281,30 seviyesine kadar gerileyerek Ocak ayından bu yana en düşük 

seviyesine indi. Dün akşam saatlerinde açıklanan verilere göre ABD’de Şubat ayı ISM 

Hizmet Endeksi verisi 59,7’ye yükselerek piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşti. Verinin 

beklentilerden iyi gelmesinin ardından dolar endeksi yükselişini hızlandırarak 97 

seviyesine ulaşırken, ons altın ise 1281’li seviyelere kadar geriledi. Teknik görünüme 

baktığımızda ons altının günlük grafiğinde bir “dönüş” formasyonu olan doji formasyonu 

oluşturmuş olduğunu görmekteyiz. Dolayısı ile, doji formasyonunun çalışması 

durumunda ons altındaki kısa vadeli geri çekilme hareketinin durulması ve yönünü 

yeniden yukarı dönmesi beklenebilir. Temel dinamikler de teknik göstergeleri doğrular 

nitelikte. Küresel merkez bankalarının fiziki altın talebinde görülen artış, altın 

ETF’lerindeki girişlerin devam ediyor olması, Çin ve Hindistan2daki talebin güçlü seyrini 

koruması ve küresel güvenli liman talebinin güçlü seyretmesi, altındaki kısa vadeli geri 

çekilme hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceğinin sinyalini veriyor. Bununla 

birlikte altının kısa vadede 1300 seviyesi altındaki hareketinin sınırlı kalmasını ve yeniden 

1300 – 1320 bandının hedef haline gelmesini bekliyoruz.  Bugün ABD’den gelecek olan 

ADP Özel Sektör Tarım Dış istihdam Değişimi ve FOMC üyelerinin konuşmaları takip 

edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,790 -%0.1 -%0.2 %2.1 -%3.1 %11.3

DAX 11,621 %0.2 %0.7 %2.6 -%2.8 %10.1

FTSE 7,183 %0.7 %0.5 %0.1 -%1.9 %6.8

Nikkei 21,726 -%0.6 %0.2 %3.5 -%3.9 %7.9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 103,731 -%0.4 -%1.3 %1.1 %11.8 %13.7

Çin 3,054 %0.9 %4.3 %17.7 %14.5 %23.5

Hindistan 36,443 %0.3 %1.7 -%1.1 -%4.4 %1.4

Endonezya 6,441 %0.2 -%1.1 -%1.4 %11.7 %4.2

Rusya 2,466 -%0.3 -%1.1 -%2.9 %6.3 %4.1

Brezilya 94,604 -%1.0 -%3.4 -%4.0 %26.6 %7.6

Meksika 42,129 -%0.7 -%3.4 -%3.9 -%13.5 %1.2

Güney Afrika 55,815 -%0.7 -%0.8 %2.3 -%2.3 %5.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 %0.8 -%2.8 -%5.3 %6.0 -%42.0

EM VIX 18 -%3.8 %1.0 -%4.7 -%21.8 -%28.7

MOVE 46 -%1.9 -%0.9 -%5.7 -%5.2 -%31.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.3865 %0.2 %1.5 %3.6 -%18.4 %1.8

Brezilya 3.7786 %0.6 %0.8 %3.3 -%6.8 -%2.5

Güney Afrika 14.1669 -%0.4 %2.4 %5.9 -%8.1 -%1.3

Çin 6.7076 %0.0 %0.1 a.d. -%1.8 a.d.

Hindistan 70.4912 a.d. -%0.8 -%1.5 -%1.8 %1.0

Endonezya 14128 %0.0 %1.0 a.d. -%5.4 -%1.8

CDS *

Türkiye 317.1 4.2 2.4 13.2 -171.6 -188.2

Brezilya 161.1 0.3 2.5 -5.0 -87.3 -52.8

Güney Afrika 179.5 -2.5 7.2 2.0 -36.3 -75.4

Endonezya 94.8 -2.4 -8.9 -6.6 -8.2 -50.4

Rusya 127.1 -3.1 -0.8 -2.1 -8.8 -46.0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %15.2 0.0 0.1 0.9 -5.5 -1.2

Brezilya %9.0 0.0 0.1 0.4 -3.2 a.d.

Hindistan %7.4 a.d. 0.0 0.0 -0.7 0.0

Endonezya %7.9 0.0 0.0 a.d. -0.8 -0.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.1 0.03 0.17 0.39 -1.70 a.d.

Brezilya %5.4 0.01 0.01 -0.10 -0.84 0.22

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.01

Endonezya %4.2 0.00 0.02 a.d. -0.50 -0.34

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 65.86 %0.3 %1.0 %6.3 -%14.8 %22.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 56.56 -%0.1 %1.9 %5.4 -%17.7 %24.6

Altın - USD / oz 1284.7 -%0.2 -%3.0 -%2.2 %7.4 %0.3

Gümüş - USD / t oz. 15.02 %0.0 -%5.1 -%5.2 %6.4 -%3.3

Commodity Bureau Index 414.17 %0.2 %0.3 %0.0 %1.0 %1.2

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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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

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - 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 Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(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. 

 

 

 

 


