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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 Piyasa Yorumu 

Haftaya yoğun gündemle başlıyoruz. Yurtiçi gündemde YSK’nın 

14:30’da başlayacak olan, İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü 

itirazlarının görüşüleceği toplantısına yönelik beklentiler ön planda, 

Yurtdışında ABD ile Çin arasında süren ticaret müzakerelerine yönelik 

Trump’ın dünkü sosyal medyada yer alan mesajı ve bazı Çin 

ürünlerine uygulanan vergilerin %10’dan %25’e çıkarılmasının 

küresel piyasalardaki etkileri takip edilecek. Trump’ın mesajı 

sonrasında bu sabah küresel piyasalardaki risk iştahının oldukça 

bozulduğunu görüyoruz. Asya piyasaları satıcılı işlem görürken, ABD 

vadeli işlemlerinde %2’ye varan değer kayıpları söz konusu. GOÜ 

para birimlerinde de zayıf bir seyir bulunmakta. Küresel piyasalardaki 

risk iştahının bozulmasına bağlı olarak, bu sabah Borsa İstanbul’da 

satıcılı başlangıç olmasını bekliyoruz. 

Teknik analiz olarak incelediğimizde ise Cuma günü 94.200/94.400 

aralığını zorladık ama kapanış 94.000’nin altında gerçekleşti. Kısa 

vadeli güçlenme için 94.400 üzerine çıkmamız ve kapanmamız şart. 

Alımlar zayıf kalması durumunda ilk desteğimiz 93.200’e gerileyebilir 

ve yeniden tepki denenebilir. 92.000 yükselen ana destek olarak 

yükselmeye devam ediyor. 94.400 altında zayıflık ve güç bulma 

çabasının devam edeceğini düşünüyoruz.  

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Cumhurbaşkanı, vatandaşın seçimin yenilenmesini istediğini belirtti. 

▪ Nisan Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak. 

▪ Yıllık enflasyon %19,71 seviyesinden %19,5 seviyesine geriledi. 

▪ Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi. 

Şirket Haberleri 

▪ KFEIN, KORDS, KRONT, SASA – 1Ç19 sonuçlarını açıkladı. 

▪ ENJSA - Bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak. 

▪ EREGL – Şirket pay başına 1,38 TL nakit temettü ödemesini 8 

Mayıs 2019 tarihinde yapacak. Temettü verimi: %15,3 

▪ Bankacılık Sektörü - BDDK 26 Nisan haftasına ait bankacılık 

sektörü verilerini açıkladı. 

▪ Hafif araç pazarı Nisan verileri açıklandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

6 Mayıs     Nisan Reel Efektif Kur Endeksi

8 Mayıs     Nisan Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 93,946 -%0.2 -%0.9

BIST-30 117,285 -%0.1 -%0.7

Banka 120,909 %0.6 -%2.6

Sanayi 112,699 -%0.7 %0.1

Hizmet 68,949 -%0.9 -%1.6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 25.50

2 yıllık bono faizi 22.87 23.20 21.07

10 yıllık bono faizi 19.43 19.87 17.43

Kur

USD/TL 5.96 %0.6 %6.3

EUR/TL 6.65 %0.8 %5.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6.31 %0.7 %5.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 135 137 145

Ortalama işlem hacmi * 0.88 0.98 1.06

* milyar ABD doları 

BIST-100 2018 2019T 2020T

F/K 6.3x 6.4x 4.9x

PD/DD 0.93x 0.85x 0.75x

PD/DD (Banka) 0.52x 0.48x 0.43x

FD/Satışlar 1.00x 0.91x 0.81x

FD/FAVÖK 5.7x 5.3x 4.5x

Kar büyümesi %14.4 %1.6 %32.3

Özsermaye karlılığı %14.5 %12.7 %14.5

Temettü verimi %4.6 %4.6 %6.1

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 

Cumhurbaşkanı, vatandaşın seçimin yenilenmesini istediğini belirtti  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müsiad’ın Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalarda 

İstanbul seçimleriyle ilgili şaibe olduğunu ve vatandaşların seçimlerin yenilenmesini 

istediğini söyledi.  

• Gözler YSK’da olmaya devam ediyor. Hafta içerisinde konuya ilişkin nihai karar 

bekleniyor. Ayrıca bugün YSK’nın gün içerisinde toplantısı da takip edilecek.  

Nisan Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak 

TCMB saat 14:30’da Nisan Reel Efektif Kur Endeksi’ni  (REKE) açıklayacak. Mart ayında 

REKE  75,15 olarak açıklamış ve bir önceki aya göre %0,9 oranında bir gerileme 

kaydetmişti. Söz konusu endeks seviyesi Ekim’den beri en düşük seviyeye gerileme 

göstermişti.  Nisan ayında TL’deki nominal değer kaybının sürdüğü görüldü. Bu 

çerçevede TL eşit ağırlıklandırılmış sepet karşısında %4,8 oranında değer kaybetti. 

Enflasyon gerçekleşmelerini göz önüne aldığımızda ise reel değer kaybının Nisan ayında 

’da devam edeceğini ve REKE’nin 72,6 seviyelerine kadar gerileyebileceğini hesaplıyoruz 

Yıllık enflasyon %19,71 seviyesinden %19,5 seviyesine geriledi 

Nisan ayı TÜFE aylık artış %1,69 olarak gelirken, piyasa beklentisi (%2,35) ve kurum 

tahminimiz (%2,5)’un oldukça altında bir gerçekleşme kaydetti. Bu çerçevede yıllık 

enflasyon bir önceki ayki %19,71 seviyesinden %19,5 seviyesine geriledi. Kurum 

tahminimiz altında bir gerçekleşmenin en önemli nedeninin gıda fiyatları kaynaklı 

olduğunu görüyoruz. TÜFE-C göstergesine bakıldığında aylık artışın %1,56 olarak 

gerçekleştiği, bu kapsamda yıllık enflasyonun %17,53 seviyesinden %16,3 seviyesine 

gerilediği görülüyor. 

• Kurum tahminimiz altında bir gerçekleşmenin en önemli nedeninin gıda fiyatları 

kaynaklı olduğunu görüyoruz. 

• Temel mal fiyatlarında giyim fiyatlarındaki mevsimsel etkiler ve dayanıklı mallardaki 

artış kaynaklı aylık %2,3 oranında bir yükseliş yaşandı. 

• Hizmet enflasyonunda ise katılığın devam ettiği dikkat çekiyor.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız 

Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi  

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 

değiştirmeyerek BB olarak korudu, görünümünü negatif olarak teyit etti. 

• Fitch, kredi notu ve görünümünün zayıf dış finansmanı, büyük çaplı dış finansman 

ihtiyacını işaret ettiğini, düşük seviyedeki uluslararası rezervleri, yüksek net dış 

borcu, yüksek enflasyonu, ekonomik volatiliteyi ve siyasi ve jeopolitik riskleri 

yansıttığını belirtti. Açıklamada, Türkiye ekonomisinin güçlü yanlarına da 

değinilerek, kredi notunun, güçlü kamu finansmanı, geniş ve çeşitlilik taşıyan 

ekonomi, canlı özel sektörü, kişi başına gayri safi milli gelir ve aynı gruptaki 

ülkelerin ortalaması üzerinde olan insani kalkınma göstergelerine vurgu yapıldı. 

• Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 1,1 seviyesinde 

daralmasının beklendiği, ekonominin 2020 yılında ise yüzde 3,1 büyüme ile 

yeniden canlanmasının beklendiği aktarıldı. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Enflasyon___Nisan_2019.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

BDDK 26 Nisan haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Bankacılık 

sektörünün kredi hacmi haftalık bazda %1 artış kaydetti ve böylelikle toplam kredi 

büyümesi, yıllık bazda, %15 oldu. TL krediler, haftalık bazda, %1 artış kaydederken, yıllık 

bazda ise TL kredi büyümesi %2 olarak gerçekleşti. YP krediler ise, haftalık bazda, yatay 

kalırken, yıllık bazda ise YP kredi büyümesi, ABD doları bazında, %3 geriledi. 13 haftalık 

kur etkisinden arındırılmış trend kredi büyümesi (“trend büyüme”) %16 olarak 

gerçekleşirken, haftalık bazda 193 baz puan arttı. Kamu bankalarının trend büyümesi 

%30 olarak gerçekleşirken özel bankaların trend büyümesi %6 olarak kaydedildi. 13 

haftalık kur etkisinden arındırılmış trend ticari kredi büyümesi bir önceki hafta seviyesi 

olan %17’den %19’a yükseldi. Kamu bankalarının trend ticari kredi büyümesi %30 olarak 

kaydedilirken bir önceki haftaki seviyesine göre 40 baz puan geriledi. Özel bankaların 

trend ticari kredi büyümesi ise %6’dan %10’a yükseldi. 13 haftalık kur etkisinden 

arındırılmış trend tüketici kredi büyümesi bir önceki hafta seviyesi olan %7’den %9’a 

yükseldi. Kamu bankalarının trend tüketici kredi büyümesi %29’dan %30’a yükselirken, 

özel bankaların trend tüketici kredi büyümesi daralmakta olup -%4 olarak gerçekleşti. 13 

haftalık kur etkisinden arındırılmış mevduat büyümesi %12 olarak gerçekleşirken, kamu 

bankalarının trend mevduat büyümesi %24 olarak kaydedilirken özel bankaların trend 

mevduat büyümesi ise %5 olarak gerçekleşti. 

Enerjisa - Bugün 1Ç19 sonuçlarını açıklayacak.  Piyasa net kar beklentisi 283 milyon TL 

olup, yıllık bazda %17 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 5,608 milyon 

TL olup, yıllık bazda %38 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 1,108 milyon TL 

olup, yıllık bazda, %65 artışı işaret etmektedir. Piyasanın düzeltilmiş FAVÖK beklentisi 

(FAVÖK + Yatırım Harcamaları Geri Ödemeleri (tek seferlik gelirler hariç)) 1,126 milyon TL 

olup, yıllık bazda %30 artışı işaret etmektedir. 

Ereğli Demir Çelik – Şirket pay başına 1,38 TL nakit temettü ödemesini 8 Mayıs 2019 

tarihinde yapacak. Temettü verimi: %15,3 

Kafein Yazılım - 1Ç19 sonuçlarını 3.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %268 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %35 azaldı. Net 

satışlar 27 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 

arttı. Şirket, 1Ç19'de 6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %614 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 1823 baz puan artarak %23.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 1247 baz puan arttı ve %28.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 194 baz puan arttı ve %13.6 olarak gerçekleşti. 

Şirketin net nakit pozisyonu 1 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte 

şirketin net borcu 2 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 37 milyon 

TL (1Ç18: 14 milyon TL ve 4Ç18: 36 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %34.4 (1Ç18: %25.8 ve 4Ç18: 36.6%) olarak kaydedildi. En 

son kapanış fiyatına göre, şirket 9.8 F/K çarpanından ve 6.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  

Kordsa Global - 1Ç19 sonuçlarını 93.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 98.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %53 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %169 arttı. Net satışlar 1,265 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %77 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,241 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 
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Şirket, 1Ç19'de 198 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %65 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 191 

milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

118 baz puan azalarak %15.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık 

bazda, 77 baz puan azaldı ve %20.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu 

ise, yıllık bazda, 28 baz puan azaldı ve %8.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık 

bazda, %71 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %74 arttı. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yatay kalarak 1,380 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK 

rasyosu 2.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak 

kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,346 milyon TL (1Ç18: 861 milyon TL ve 4Ç18: 

1,328 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %29.9 

(1Ç18: %33.5 ve 4Ç18: 33.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.0 

F/K çarpanından ve 6.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 

Kron Telekomünikasyon - 1Ç19 sonuçlarını 1,2 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 

geçen yılın aynı döneminde, 1,8 milyon TL zarar açıklamıştı.   

Sasa - 1Ç19 sonuçlarını 216.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %379 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %17 arttı. Faaliyet karlılığı 

yıllık bazda azalmış olmasına rağmen, net kardaki ciddi artışının altında yatan ana sebep 

214 milyon TL tutarındaki teşvik belgesi dahilinde ertelenmiş vergi geliridir. Net satışlar 

626 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 arttı. 

Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %39 azalış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %34 oldu. (1Ç18: %60) Şirket, 1Ç19'de 23 milyon TL FAVÖK açıkladı ve 

bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %62 azalış gösterdi. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1071 baz puan azalarak %3.6 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1017 baz puan azaldı ve %8.2 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 22 baz puan arttı ve %4.9 

olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 2,117 milyon TL 

olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 6.1 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 1.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.4 

F/K çarpanından ve 18.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Otomotiv Sektörü - ODD verilerine göre hafif araç pazarı Mart ayında yıllık %36 

daralarak 49 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Binek araç ve hafif ticari araç satışları 

sırasıyla %35 ve %36 yıllık daralma gösterdi. Mart ayında önceki aylara göre gerçekleşen 

daha düşük oranda daralma piyasa beklentileri dahilindedir. Nisan ayında da hafif araç 

talebinde benzer yıllık daralma öngörüyoruz. Bilindiği üzere Resmi Gazete’de yayınlanan 

tebliğe göre binek araç ve ticari araçlara uygulanan vergi teşvikleri Haziran 2019 sonuna 

kadar devam edecek. 2019 için 435 bin adet hafif araç pazar büyüklüğü (%30 aşağıda) 

beklentimizi koruyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısında olası faiz oranlarında düşüş trendi 

ve stabil TL görünümü talep yaratımında önemli olacaktır. Doğuş Otomotiv (Taviye 

gözden geçiriliyor), Ford Otosan (AL, hedef fiyat 64TL) ve Tofaş (AL, hedef fiyat  24 TL) ‘ın 

Mart 2019 satışları yıllık bazda sırasıyla %49, %31 ve %3 daralmıştır. Tofaş, binek araçta 

yıllık satışlarını %38 ve pazar payını 930 baz puan %17,5 seviyesine artırmıştır. Tofaş’ın 

hafif ticari araç satışı yıllık %56 daralmıştır. Ford Otosan’ın hafif ticari araç satışı yıllık %22 

daralmış ve bu segmentte şirket 730 baz puan pazar payı elde etmiştir. Doğuş 

Otomotiv’in toplam pazar payı 380 baz puan daralmıştır. Haberi Tofaş açısından hafif 

pozitif, Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.  
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Teknik Analiz 

USD/TL 

Cuma günü ABD’den gelen zayıf ücret artışları verilerinin ardından dolar endeksi sert 

bir şekilde değer kaybederken, USDTRY paritesi de 5,96 seviyesi altına geriledi. Ancak 

yeni haftanın ilk işlem gününde, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam yaptığı 

sosyal medya paylaşımı sonrasında gelişen ülke para birimlerinin sert satış baskılarına 

maruz kaldığını ve USDTRY paritesinin güne yukarı yönlü bir fiyat boşluğu ile 

başladığını görüyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı 

paylaşımda "Çini bize on aydır yüksek teknoloji alanında %25, 200 milyar dolar 

tutarındaki diğer mallarda ise %10'luk vergi ödüyor.  Bu %10'luk dilim Cuma günü 

%25'e yükselecek" dedi. Son dönemde ABD’den gelen açıklamalar, Çin ile olan ticaret 

görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğine ve bu hafta içerisinde ticaret konusunda 

anlaşmaya varılabileceğine işaret ediyordu. Cuma günü 5,9593 seviyesinden kapanan 

USDTRY, Trump’ın açıklamaları sonrasında yeni haftaya 5,9874 seviyesinden başladı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,98 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor. 

Küresel risk iştahındaki düşüş ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin bu 

sabah saatlerinde satış baskılarına maruz kaldığı görülüyor. Bu noktada, gerek yurt içi 

gerekse de yurt dışı gündemin TL üzerine baskı yaratıyor olması ile birlikte USDTRY 

paritesinin kısa vadede 5,95 seviyesi üzerindeki seyrini korumasını beklemekteyiz. Bu 

noktada kurun 6 seviyesini aşması durumunda yükseliş hareketinin hızlanabileceğini 

belirtmekte fayda var. 

Bugün yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken, gözler YSK kararında 

olacak. Yurt dışı piyasalarda ise Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelecek olan PMI 

verileri ile Euro Bölgesi Perakende Satışlar verileri yakından takip edilecek. 

USD/TL  
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EUR/USD 

Cuma günü gelen Nisan ayı istihdam verilerinde ABD’de ücret artışları verileri piyasa 

beklentilerinin altında kaldı. ABD’de Nisan ayı Ortalama Saatlik Kazançlar verisi aylık 

bazda %0,2 (beklenti %0,3), yıllık bazda ise %3,2 (beklenti %3,3) oldu. Doğal işsizlik 

oranına ulaşmış olan ABD’de, istihdam verilerinden ziyade ücret artışları verilerinin, ABD 

ekonomisindeki görünüm ve Fed politikalarına ilişkin çok daha önemli bir gösterge 

olduğunu bir süredir ifade ediyoruz. Bu noktada, ABD’de ücret artışları verilerinin 

beklentilerin altında kalması sonrasında dolar endeksi Cuma günü sert bir şekilde değer 

kaybederek 98,10 seviyesinden 97,40 seviyesine doğru geriledi. Bunun yanı sıra, Cuma 

günü Euro Bölgesinden Nisan ayı Yıllık TÜFE verisi %1,6 olan beklentinin üzerinde 

gelerek %1,7 olurken, Yıllık Çekirdek TÜFE verisi de %1 olan piyasa beklentisi üzerinde 

gerçekleşerek %1,2 oldu. Cuma günü ABD’den gelen zayıf ücret artışları verileri sonrası 

zayıflayan dolar ve Euro Bölgesinden gelen ve beklentilerin üzerinde performans 

sergileyen TÜFE verileri sonrasında güçlenen euro, EURUSD paritesinin 1,1135 

seviyesinden 1,1214 seviyesine doğru yükselişe geçmesini sağladı. 

Parite bu sabah saatlerinde 1,1180 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Bu 

noktada, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam yaptığı sosyal medya açıklaması 

sonrasında piyasalarda artan güvenli liman talebi ile birlikte dolar endeksinin Cuma 

günkü kayıplarını telafi etmeye başladığını görüyoruz. Dolayısı ilke endeksin gün 

içerisinde yükseliş eğilimini sürdürmesi durumunda EURUSD paritesinin de kazançlarını 

geri vererek 1,1150 seviyesine doğru inmesi söz konusu olabilir. Kısa vadeli teknik 

göstergeler aşağı yönlü fiyatlar hareketlerine işaret ederken, paritenin kısa vadede 1,1150 

seviyesine doğru gerileyebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelecek olan PMI verileri ile Euro Bölgesi Perakende 

Satışlar verileri yakından takip edilecek. 

EUR/USD  
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XAUUSD 

Cuma günü ABD’den gelen zayıf cüret artışları verileri sonrasında zayıflayan dolar 

endeksi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın dün yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrasında 

piyasalarda artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarının yeniden 1285 seviyesi üzerine 

çıkmasını sağladı.  

• Cuma günü gelen Nisan ayı istihdam verilerinde ABD’de ücret artışları verileri 

piyasa beklentilerinin altında kaldı. ABD’de ücret artışları verilerinin beklentilerin 

altında kalması sonrasında dolar endeksi Cuma günü sert bir şekilde değer 

kaybederek 98,10 seviyesinden 97,40 seviyesine doğru geriledi. 

• ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çini 

bize on aydır yüksek teknoloji alanında %25, 200 milyar dolar tutarındaki diğer 

mallarda ise %10'luk vergi ödüyor.  Bu %10'luk dilim Cuma günü %25'e 

yükselecek" dedi. Trump’ın dün akşam saatlerinde yaptığı sosyal medya 

paylaşımı ile birlikte ABD ve Çin arasındaki bir ticari anlaşma olabileceğine ilişkin 

beklentiler büyük ölçüde azaldı. 

Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte kayıplarının bir kısmını geri alan altın fiyatları, bu sabah 

saatlerinde 1280 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Bu noktada, piyasalardaki risk iştahının 

zayıf seyretmeye devam ettiğini görmekteyiz. Dolayısı ile güçlü güvenli liman talebinin 

bir süre daha piyasalarda etkili olmasını bekliyoruz.  Ons altın fiyatlarının yükseliş 

eğilimini korumasını ve kısa vadede yeniden 1300 seviyesi üzerini hedef almasını 

beklemekteyiz. Bugün Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelecek olan PMI verileri ile Euro 

Bölgesi Perakende Satışlar verileri yakından takip edilecek. 

XAUUSD  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,946 %1.0 %0.2 %1.8 %6.9 %17.5

DAX 12,413 %0.5 %1.1 %3.4 %8.1 %17.6

FTSE 7,381 %0.4 -%0.6 -%0.9 %4.8 %9.7

Nikkei 22,259 -%0.2 %0.3 %5.0 %5.2 %11.2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 93,946 -%0.2 -%0.6 -%4.9 -%0.8 %2.9

Çin 3,078 -%5.2 -%8.8 -%7.9 %12.0 %17.0

Hindistan 38,963 -%0.6 %0.0 -%0.4 %10.7 %7.3

Endonezya 6,319 -%1.0 -%2.3 -%3.4 %5.6 %1.0

Rusya 2,581 %0.2 %0.8 %1.6 %7.0 %8.9

Brezilya 96,008 %0.5 -%0.6 -%1.1 %8.3 %9.2

Meksika 44,277 -%0.1 -%1.7 -%1.6 -%4.4 %6.3

Güney Afrika 59,336 %1.0 %0.9 %2.7 %9.0 %12.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 -%10.7 %1.1 -%6.3 -%34.0 -%49.4

EM VIX 16 -%3.6 %0.4 -%10.7 -%42.9 -%36.4

MOVE 46 -%2.0 -%7.4 -%15.0 -%25.5 -%31.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.9642 %0.0 %0.4 %6.0 %9.9 %12.8

Brezilya 3.938 -%0.7 %0.2 %1.7 a.d. %1.6

Güney Afrika 14.3515 -%1.3 -%0.3 %1.5 %0.4 %0.0

Çin 6.7349 %0.0 %0.1 %0.3 -%3.3 a.d.

Hindistan 69.2225 -%0.2 -%1.1 %1.2 -%4.4 -%0.8

Endonezya 14266 %0.1 %0.5 a.d. -%4.6 -%0.9

CDS *

Türkiye 442.6 -4.8 -18.6 45.3 68.8 81.0

Brezilya 171.6 -2.8 -3.2 2.6 -27.5 -35.9

Güney Afrika 187.8 -2.9 0.9 5.4 -37.1 -35.2

Endonezya 96.6 1.1 0.4 a.d. -56.4 -40.8

Rusya 126.9 -1.8 0.0 -4.5 -17.2 -26.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %19.4 -0.4 0.3 2.0 1.6 3.0

Brezilya %8.9 -0.1 -0.1 -0.1 a.d. a.d.

Hindistan %7.4 0.0 0.0 0.1 -0.4 0.0

Endonezya %7.9 0.0 0.1 a.d. -0.5 -0.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.9 -0.01 -0.30 0.57 0.51 0.78

Brezilya %5.2 -0.02 -0.04 -0.11 -0.22 0.05

Güney Afrika %4.8 a.d. -0.03 -0.28 -0.32 -0.31

Endonezya %3.9 0.03 -0.01 a.d. -0.94 -0.66

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 70.85 %0.1 -%1.8 %2.2 -%2.7 %31.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 61.94 %0.2 -%2.1 -%0.8 -%1.9 %36.4

Altın - USD / oz 1281.3 %0.7 -%0.3 -%0.7 %3.9 %0.0

Gümüş - USD / t oz. 14.907 %2.5 -%0.7 -%1.3 %1.0 -%4.1

Commodity Bureau Index 418.59 %0.0 -%0.9 -%1.9 %0.2 %2.3

* 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. 

 

 

 


