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Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi dün bankacılık sektörü endeksine gelen alımların 

liderliğinde dün günü %0,81 oranında artarak 95.493 puandan 

kapadı.  

Salı günü yaşanan satışlar sonrasında, TL varlıklarda dün toparlanma 

hareketi mevcuttu. Buna göre USD/TL’de tekrar 5,32-5,38 aralığına 

geri çekilme yaşandı. Küresel piyasalara bakıldığında destekleyici 

zeminin devam ettiği görüldü. ABD hisse senedi piyasalarında güçlü 

kapanışlar görülürken Asya tarafında daha sakin ama pozitif bir 

görünüm hakimdi. Söz konusu alımlar sonrasında ise bugün ABD 

vadelilerinde hafif satıcılı seyrin mevcut olduğu görülüyor. TL 

tarafında erken kotasyonlarda 5,37 seviyelerinde işlemler dikkat 

çekiyor. Veri takviminde ise akşam saatlerinde gelecek olan FOMC 

kararı takip edilecek. Karar metninin piyasalar üzerinde önemli bir 

hareketliliğe neden olmasını beklemiyoruz. Bu gelişmeler ışığında 

BİST tarafında bugün 300-400 puan alıcılı bir açılış bekliyoruz.  

Teknik analiz olarak incelediğimizde, BIST 100 dün 94.600/96.000 

aralığında yön arayışı içerisinde 96.000’ni test etti ama bir kere daha 

geçemedi. 96.000’ne yakın bir kapanış gerçekleştirdiğimiz için 

bugün yeniden 96.000 test edebiliriz. Dün 96.000 zayıfladığı için 

bugün olası bir deneme de kırmasını bekleyebiliriz. Seans içi 

göstergeler yeniden alım bölgesindeyken, günlüklerde alım 

bölgesine geçildiği görülüyor. 96.000 kırılması durumunda 98.300 

direnç bölgesi takip edilecek. 98.300 düşen ana kanal direncimiz 

olduğu için 96.000 direnci üzerinde alım yerine kademeli satış için 

piyasa izlenmelidir. 96.000 kırılamaması durumunda 94.600’e 

yeniden geri çekilme ve güç toplama devam edecektir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB haftalık yabancı portföy hareketleri ve para ve banka 

verilerini açıklayacak. 

▪ Hazine Ekim ayı Nakit Bütçesi 1,46 milyar TL açık verdi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ AYGAZ, ISCTR, KCHOL, LOGO, MGROS, THYAO, TUPRS,  – 

3Ç18 sonuçlarını açıkladı. 

▪ DOAS, ENKAI, HALKB, ULKER bugün 3Ç18 sonuçlarını 

açıklayacak. 

▪ DHMİ Ekim ayına ait havalimanları istastiklerini açıkladı. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

8 Kasım     Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (26 Ekim - 2 Kasım) 

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (26 Ekim - 2 Kasım) 

9 Kasım     Eylül Dış Ticaret Endeksleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 95,493 %0.8 %5.9

BIST-30 119,640 %0.9 %6.4

Banka 120,645 %1.4 %12.3

Sanayi 116,925 %0.3 %2.9

Hizmet 69,947 %0.9 %4.9

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 21.48 21.12 24.42

10 yıllık bono faizi 17.10 16.85 18.46

Kur

USD/TL 5.36 -%2.6 -%12.9

EUR/TL 6.15 -%1.5 -%13.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.75 -%2.0 -%13.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 143 133 125

Ortalama işlem hacmi * 1.53 1.49 1.46

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.4x 6.2x

PD/DD 1.36x 1.02x 0.91x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.56x 0.51x

FD/Satışlar 1.43x 1.03x 0.87x

FD/FAVÖK 7.8x 5.9x 5.2x

Kar büyümesi %49.1 %2.3 %19.4

Özsermaye karlılığı %15.4 %13.6 %13.6

Temettü verimi %2.7 %4.1 %4.7

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

TCMB haftalık yabancı portföy hareketleri ve para ve banka verilerini 

açıklayacak  

TCMB bugün 14:30’da 26 Ekim -2 Kasım haftasına ilişkin haftalık yabancı portföy 

hareketleri ve para ve banka verilerini açıklayacak. Yılbaşından bu yana hisse senedi 

piyasasında görülen yabancı çıkışı 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tahvil 

piyasasında sınırlı da olsa (638 milyon dolar) bir giriş gerçekleşti.  Yabancı yatırımcıların 

bono stoku içerisindeki payı ise %15,2 seviyesinde. 

• Para ve banka istatistikleri içerisinde özellikle yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarını 

yakından takibe diyoruz. Bu çerçevede en son olarak 19-26 Ekim haftasında 

yerleşiklerin döviz mevduatlarında 1,3 milyar dolar artış görüldü. (parite etkisinden 

arındırılmış olarak) Geçmiş haftalarda yaşanan yükselişleri göz önüne aldığımızda 

(özellikle Eylül ayı ortasından sonra TL’deki değer kazanımının hız kazanmasıyla) 

yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında 5,7 milyar dolar artış olduğu görüldü. 

 

Hazine Ekim ayı Nakit Bütçesi 1,46 milyar TL açık verdi  

Hazine Nakit Bütçesi Ekim bütçesi 1,46 milyar TL açık verdi. Ancak geçen yılın aynı 

ayına göre açıkta 67.5% oranında bir daralma yaşandı. Aynı iyileşme faiz dışı denge 

tarafında görüldü. Faiz dışı denge Ekim ayında 2,6 milyar TL kadar fazla vermeyi 

başarırken, Ekim 2017’de 1,4 milyar TL açık verildiği görülmüştü. Söz konusu 

iyileşmede gelir performansının oldukça etkili olduğu görülüyor Gelirler Ekim ayında 

yıllık %27 oranında artışa işaret etti. Yılbaşından beri kümülatif olarak bakıldığında ise 

nakit açığının geçen yılın aynı dönemine göre %13,2 oranında arttığı görülüyor.  

• Yılın son çeyreğinde gerek imar barışı'nın başvuru süresinin yılsonuna kadar 

uzatılması, gerek bedelli askerlikten gelen ek gelir, gerekse de vergi borcu 

yapılandırmalarından gelen gelirlerle beraber bütçe performansının 

desteklenebileceğini düşünüyoruz. Ekim ayı nakit bütçe verileri bu anlamdaki 

beklentilerimizi destekliyor. Diğer taraftan iktisadi faaliyetteki keskin soğuma 

ile beraber vergi gelirleri tarafında olumsuz bir baskının olacağını da göz ardı 

etmemek gerekir. En son açıklanan vergi indirimlerinin ise net maliyetinin 

sınırlı kalmasını bekleriz.  

• Veriler 15 Kasım'da açıklanacak merkezi yönetim bütçe istatistikleri öncesinde 

indikatör niteliğinde olacak.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aygaz - 3Ç18 sonuçlarını 111.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

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

yüzde %33 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %25 azaldı. Şirketin faaliyet performansı 

beklentileri karşılarken, Tüpraş’ın net karının beklentilerin altında gerçekleşmesi net 

kardaki sapmanın ana sebebi olduğunu düşünüyoruz. Net satışlar 2,906 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 arttı. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 3,223 milyon TL'nin altında gerçekleşti. Şirket, 3Ç18'de 161 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 

artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 164 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 13 baz puan artarak 

%5.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yatay kalarak 791 milyon TL olarak 

gerçekleşti.  

Şirket yönetimi 2018 yılı beklentilerini revize etti. Şirket tüp satış hacmini 310-325 bin 

ton’a revize etti (önceki: 320-335 bin ton), otogaz satış hacmi beklentisini ise 720-750 bin 

ton olarak belirledi. (önceki: 750-785 bin ton). Pazar payı tahminlerinde herhangi bir 

değişiklik yapmadı. 

DHMİ Ekim ayına ait havalimanları istastiklerini açıkladı. Ekim ayında Türkiye’deki 

toplam yolcu sayısı, yıllık bazda %5 artış kaydederken, yurtiçi yolcu sayısı %5 azalırken 

yurtdışı yolcu sayısı %19 artış kaydetti. Ocak-Ekim döneminde, toplam yolcu sayısı %11 

arttı. TAV tarafından Türkiye’de işletilen havalimanlarından geçen toplam yolcu sayısı 

yıllık bazda %7 artış kaydederken, yurtiçi yolcu sayısı %8 gerilerken yurtdışı yolcu sayısı, 

yıllık bazda %18 büyüdü. Ocak- Ekim döneminde ise, toplam yolcu sayısı %12 arttı. 

Doğuş Otomotiv bugün 3Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net zarar beklentisi 17 

milyon TL olup, şirket 3Ç17’de 73 milyon TL net kar açıklamıştı. Piyasa net satış beklentisi 

1,948 milyar TL olup, yıllık bazda %41 gerilemeyi işaret etmekte olup, piyasa FAVÖK 

beklentisi ise 83 milyon TL olup, yıllık bazda, %49 düşüşü işaret etmektedir. 3Ç18 FAVÖK 

marjı beklentisi %4,3 olup, yıllık bazda 72 baz puan gerilemeyi göstermektedir. 

Enka İnşaat bugün 3Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 119 milyon TL 

olup, yıllık bazda %81 gerilemeyi işaret etmektedir. Piyasa net satış beklentisi 3,712 

milyar TL olup, yıllık bazda %25 artışı göstermekte olup, piyasa FAVÖK beklentisi ise 909 

milyon TL olup, yıllık bazda, %32 artışı işaret etmektedir. 3Ç18 FAVÖK marjı beklentisi 

%24,5 olup, yıllık bazda 131 baz puan iyileşmeyi göstermektedir. 

Halkbank bugün 3Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Bizim 3Ç18 net kar tahminimiz 400 

milyon TL olup, piyasa beklentisi de 407 milyon TL’dir. 3Ç18 net kar tahminimiz, 

çeyreksel bazda, %64 ve yıllık bazda ise %49 daralmayı işaret etmektedir.  

İş Bankası – 3Ç18 sonuçlarını 1,238 milyar TL ile açıkladı. Açıklanan rakam çeyreksel 

bazda %19 gerilemeyi işaret ederken, yıllık bazda %18 arttı. Açıklanan net kar rakamı 

piyasa beklentisi olan 1,2 milyar TL ile uyumlu gerçekleşti. Güçlü bankacılık geliri yaratımı, 

artan takibe dönüşen krediler ve provizyon giderleri, iştiraklerden elde edilen gelirlerdeki 

artış ve 31 milyon TL vergi geliri 3Ç18 sonuçlarının en önemli noktalarıdır. 
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Koç Holding – 3Ç18 sonuçlarını 1,267 milyon TL olarak açıkladı ve yıllık bazda %2 

geriledi. Açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 1,176 milyon TL’den %8 daha 

yüksek gerçekleşti. 

Logo Yazılım - 3Ç18 sonuçlarını 17.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, 20.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %20 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %2 arttı. Net satışlar 

77 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 büyüdü. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 75 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 3Ç18'de 27 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %28 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 26 

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

236 baz puan azalarak %35.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık 

bazda, 244 baz puan geriledi ve %77.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar 

rasyosu ise, yıllık bazda, 41 baz puan büyüdü ve %54.2 olarak gerçekleşti. Pazarlama 

giderleri, yıllık bazda, %9 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %24 büyüdü. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %70 büyüyerek 27 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net işletme sermayesi ise 29 milyon TL (3Ç17: 21 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı %9.7 (3Ç17: %8.4) olarak kaydedildi. En son kapanış 

fiyatına göre, şirket 12.5 F/K çarpanından ve 8.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir. 

Mavi hissedarları Akarlılar ailesi üyeleri %27 Mavi hissesini Blue International Holding 

üzerinden dolaylı olarak elinde tutarken, hisseleri A tipinden B tipine çevirerek Mavi’de 

direk hissedar oldular. Ailenin elindeki imtiyazlar devam etmektedir. Nötr haber.  

Migros - 3Ç18 sonuçlarını 667 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -857.2 

milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 70.5 

milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 5,331 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %24 arttı. Şirket, 3Ç18'de 378 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı 

piyasa beklentisi olan 354 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 34 baz puan artarak %7.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, 

şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 62 baz puan yükseldi ve %27.9 olarak gerçekleşti. Porföye 

yeni eklenen mağazaların katkısı ve sinerji etkisi brüt marjdaki artışı destekledi. Şirketin 

net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 yükselerek 3,320 milyon TL olarak gerçekleşti. Net 

işletme sermayesi ise -2,911 milyon TL (3Ç17: -2,254 milyon TL) olarak gerçekleşirken, 

net işletme sermayesinin satışlara oranı -%16.3 (3Ç17: -%15.9) olarak kaydedildi. Yönetim 

2018 beklentilerini yukarı revise etti. Net satışların %22 seviyesinde büyümesi (önceki 

%20), FAVÖK marjının %6+ seviyesinde gerçekleşmesi (önceki %5.5-6) beklenmekte ve 

230 yeni mağaza açılışı (önceki 200 mağaza) planlanmaktadır. Sonuçları olumlu olarak 

değerlendiriyoruz. 

Ülker bugün 3Ç18 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 151 milyon TL olup, 

yıllık bazda %137 artışı işaret etmektedir. Piyasa net satış beklentisi 1,413 milyar TL olup, 

yıllık bazda %40 büyümeyi göstermekte olup, piyasa FAVÖK beklentisi ise 212 milyon TL 

olup, yıllık bazda, %60 artışı işaret etmektedir. 3Ç18 FAVÖK marjı beklentisi %15 olup, 

yıllık bazda 191 baz puan iyileşmeyi göstermektedir. 
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Tüpraş - 3Ç18 sonuçlarını 542 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

639 milyon TL olan piyasa beklentisinin %15 altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %119 artarken, çeyreksel bazda ise, yüzde %8 arttı. Şirketin satış hacmi, 

3Ç17’ye göre sabit kaldı. Net rafineri marjı 13.5 $/varil olarak kaydedildi, 3Ç17’de 8.9 

$/varil idi. Net satışlar 30,247 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %111 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 30,573 milyon 

TL'nin ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18'de 3,741 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu 

rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %157 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK 

rakamı piyasa beklentisi olan 3,294 milyon TL'nin %14 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı 

ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 221 baz puan artarak %12.4 oldu. Şirketin net 

borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 9,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket yönetimi 

2018 yılına ait rafineri marjı beklentisini 7.5-8 USD/varil aralığından 9.5-10.5 USD/varil 

aralığına yükseltti ve yatırım miktarını 250 milyon ABD dolarından 150 milyon ABD 

dolarına revize etti. 

Türk Hava Yolları - 3Ç18 sonuçlarını 3,956 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 4,08 milyar TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %62 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %797 arttı. 3Ç18’de Türk 

Havayolları’nın toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, %3 artışla 21,9 milyon olarak kaydedildi. 

Toplam doluluk oranı 3Ç17 seviyesi olan %83,2’den yükselerek %84,8 olarak kaydedildi. 

Yurtiçi hatlarda doluluk oranı 151 baz puan yükseldi ve %87,4 olarak gerçekleşti. Yurtdışı 

hatlarda ise doluluk oranı, yıllık bazda, 161 baz puan arttı ve %84,4 olarak kaydedildi. Net 

satışlar 21,992 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%74 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 21,538 milyon TL ile uyumlu 

gerçekleşti. Şirket, 3Ç18'de 6,482 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %62 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi 

olan 6,651 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.5 F/K 

çarpanından ve 6.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. 
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Teknik Analiz 

USD/TL 

USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 5,30 – 5,40 seviyeleri arasındaki görece yatay 

seyrini sürdürüyor. ABD Kongre seçimlerinin ardından satış baskılarına maruz kalan dolar 

endeksinde düşüş hareketinin uzun soluklu olamadığını ve endeksin kayıplarını kısa süre 

içerisinde telafi ederek yeniden 96 seviyesi üzerine yükselmiş olduğunu görüyoruz. 

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetmesi ile birlikte ABD Başkanı 

Donald Trump’ın tartışmalı bazı politikalarını hayata geçirmekte zorlanabileceği 

beklentileri ile birlikte dolar endeksi üzerindeki olumsuz fiyatlama kısa sürdü. Gelişen 

ülke para birimlerinde ise seçimlerinde ardından oluşan pozitif havanın bu sabah 

itibariyle etkisini yitirmeye başladığını görüyoruz. Kur bu sabah saatlerinde 5,37 

seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Gelişen ülke para birimlerinde karışık bir 

seyir hakimken, Trük lirasının dolar karşısında en zayıf performans gösteren para 

birimleri arasında yer aldığı görülüyor. Dolar endeksinin de kayıplarını telafi ettiği ve 

96,20 seviyesi üzerinde hareket ettiğini görmekteyiz. 5,30 seviyesinden yönünü yukarı 

çeviren kurun kısa vadede 5,40 – 5,50 bandını hedef almasını beklemekteyiz. 
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EUR/USD 

ABD Kongre seçimlerinin ardından dolar endeksinde ilk etapta oluşan satış baskısı ile 

birlikte 1,15 seviyesine kadar yükselen EURUSD paritesi, dolar endeksinin kayıplarını telafi 

etmesi ile birlikte kazançlarının bir kısmını geri vermiş olsa da halen daha 1,14 seviyesi 

üzerindeki seyrini koruyor. Pazartesi günkü EURUSD analimizde, paritedeki kısa vadeli 

teknik göstergelerin yükseliş hareketlerini desteklediğini ve paritenin 1,1440 – 1,1450 

bandını aşması durumunda yükselişin 1,15 seviyesine kadar sürebileceğini belirtmiştik. 

Beklediğimiz hareketi gerçekleştiren parite, 1,14 seviyesi üzerinde hareket ediyor. 

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği üzere, EURUSD paritesi kısa vadeli düşüş 

kanalını yukarı yönlü kırmış durumda. Bu noktada teknik olarak düşüş kanalının yukarı 

yönlü kırılmasının ardından paritedeki yükseliş eğiliminin korunmasını beklemekteyiz. Bu 

noktada paritenin kısa vadede yeniden 1,15 seviyesini hedef alacağı görüşündeyiz. 
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XAUUSD 

Altın fiyatları, ABD Kongre seçimlerinin ardından dolar endeksinde ilk etapta oluşan satış 

baskısı ile birlikte 1236 seviyesi üzerine kadar yükselse de, endeksin kayıplarını telafi 

ederek yönünü yeniden yukarı çevirmesi ile tekrardan 1230 seviyesi altına geriledi. ABD 

Kongre seçimlerinin ardından Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlarken, 

Senato’da çoğunluk Cumhuriyetçilerde kaldı. Seçim anketleri de bu sonuca işaret 

etmekteydi. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetmiş olmasının, 

2020'de düzenlenecek olan bir sonraki Başkanlık seçimlerinde Demokratların daha güçlü 

olabileceğini ifade ettiği belirtiliyor. Ayrıca, seçim sonuçlarının ABD Başkanı Donald 

Trump’ın bazı tartışmalı politikalarını kısıtlayacak olması nedeniyle piyasadaki iyimserliğin 

arttığı görülüyor. Artan iyimserlik ile birlikte küresel hisse senetlerinin değer kazandığı ve 

altın gibi güvenli liman görünümündeki varlıkların değer kaybettiğini görüyoruz. Dolayısı 

ile gerek dolar endeksindeki güçlenme gerekse de küresel risk algısındaki iyileşme altın 

fiyatlarındaki yükseliş hareketinin baskılanmasına neden oluyor. Bu noktada altındaki 

mevcut satış baskısının bir süre daha etkisini sürdürmesi beklenebilir. Altın fiyatlarının 

kısa vadede düşüş hareketini 1220 seviyesine doğru sürdürmesi beklenebilir. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,814 %2.1 %3.8 -%2.4 %5.3 %5.2

DAX 11,579 %0.8 %1.1 -%3.1 -%10.3 -%10.4

FTSE 7,117 %1.1 -%0.2 -%1.6 -%5.9 -%7.4

Nikkei 22,086 %2.0 %3.9 -%5.3 %0.1 -%1.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 95,493 %0.8 %5.9 -%0.6 -%3.9 -%17.2

Çin 2,641 %0.6 %2.0 -%2.2 -%15.9 -%19.6

Hindistan 35,238 %0.7 %2.3 %2.2 %0.1 %3.5

Endonezya 5,940 %0.5 %2.3 %3.6 %3.4 -%6.1

Rusya 2,445 %1.4 %6.3 -%0.4 %6.2 %15.9

Brezilya 87,714 -%1.1 %1.0 %1.9 %5.7 %14.8

Meksika 46,917 %1.3 %7.8 -%2.4 %0.4 -%4.9

Güney Afrika 54,701 %0.5 %4.4 %0.9 -%5.1 -%8.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 -%17.8 -%22.9 %10.4 %10.9 %48.2

EM VIX 24 -%10.4 -%13.1 %3.7 %23.4 %49.4

MOVE 53 -%10.0 -%11.7 -%3.8 %10.6 %14.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.3611 %0.1 -%4.0 -%12.6 %25.6 %41.1

Brezilya 3.7381 -%0.7 %0.4 -%2.6 %5.3 %13.0

Güney Afrika 13.9051 -%1.5 -%6.0 -%5.8 %10.9 %12.3

Çin 6.92 %0.0 -%0.8 a.d. %8.7 %6.4

Hindistan 73 -%0.2 -%0.9 -%1.0 %9.2 %14.3

Endonezya 14590 -%1.4 -%4.0 -%3.9 %4.2 %7.5

CDS *

Türkiye 356.7 -7.9 -24.8 -31.0 123.2 40.7

Brezilya 195.5 -0.4 -9.9 -39.6 24.5 13.6

Güney Afrika 215.3 -6.5 -15.7 15.2 15.2 39.2

Endonezya 146.5 -2.4 -10.1 16.8 -12.1 11.4

Rusya 144.5 -0.2 -2.6 -3.4 -1.6 12.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %17.1 0.3 -1.4 -3.5 3.2 5.4

Brezilya %10.2 0.0 0.0 -1.1 0.3 a.d.

Hindistan %7.8 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.5

Endonezya %8.1 -0.1 -0.4 -0.3 0.9 1.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.2 -0.05 -0.27 -0.74 a.d. a.d.

Brezilya %5.4 -0.01 -0.03 -0.26 0.16 0.88

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.63

Endonezya %4.8 0.01 -0.06 0.18 0.26 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 72.07 -%0.1 -%4.5 -%14.4 -%5.4 %7.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 61.67 -%0.9 -%5.6 -%17.0 -%12.8 %2.1

Altın - USD / oz 1228.7 %0.2 %1.1 %2.3 -%6.5 -%6.2

Gümüş - USD / t oz. 14.569 %0.5 %2.0 -%0.5 -%11.2 -%15.0

Commodity Bureau Index 418.89 %0.3 %0.5 %0.4 -%6.2 -%3.1

* 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. 

 

 

 

 

 


