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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Bugün yurtiçindeki haber akışı oldukça yoğun olup, ABD ve İngiltere 

piyasalarının kapalı olması Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı 

ilgisinin kısıtlı olacağını göstermektedir. 

Bu sabah Türk lirasının diğer GOÜ para birimlerinden olumsuz 

ayrıştığını ve ABD dolarına karşı değer kaybettiğini görüyoruz. Bugün 

hisse senedi piyasasının düşük hacimle birlikte hafif satıcılı bir seyir 

izlemesini beklemekteyiz. Gün içinde, BİST-100 endeksi için 200 

günlük üssel hareketli ortalaması olan 77,196 seviyesinin önemli 

olduğunu düşünüyor ve bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 

yukarı yönlü hareketin devam edeceğini beklemekteyiz.  

Gün içinde BİST-100 endeksinde 78.419, 78.698 ve 79.025 

dirençlerini ve 77.812, 77.486 ve 77.206 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 TCMB Ocak ayı PPK toplantısının 24 Ocak’ta yapılacağını açıkladı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Aselsan – SMM ile 25,8 milyon dolar tutarında ek sözleşme 

imzaladı. 

 Garanti Bankası – 410.6 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş 

alacak portföyünü 17.1 milyon TL karşılığında sattı. 

 Kordsa - Kordsa Incorporated'in, Invista Corporation firmasının 

tesisinin satın alımı amacıyla değerlendirme sürecinin 

başlatıldığını açıkladı. 

 Sabancı Holding - Demet Çetindoğan, 18,2 milyon adet 

Borsada işlem görmeyen statüde payın satışa konu edilebilmesi 

amacıyla MKK’ya başvurdu. 

 TSKB – 100 milyon Avro tutarında Avrupa Konseyi Kalkınma 

Bankası'ndan kredi temin etti. 

 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

2 Ocak - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Aralık dış ticaret verileri

               Aralık Markit/İSO PMI

               İstanbul Ticaret Odası Aralık İstanbul enflasyonu

               Aralık BloombergHT Tüketici Güven Endeksi

               Aralık TİM ihracat verileri

               Ekim Finansal olmayan sektörler döviz pozisyonu

               Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı

               2y sabit kuponlu ve 5y değişken faizi Hazine ihaleleri

3 Ocak - Aralık Enflasyon verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 78,139 %0.4 %1.5

BIST-30 95,499 %0.3 %1.4

Banka 129,549 %0.1 %0.8

Sanayi 83,586 %0.3 %1.6

Hizmet 49,626 %0.2 %2.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 8.50 8.50 8.50

AOFM 8.31 8.28 8.28

2 yıllık bono faizi 10.63 10.66 10.58

10 yıllık bono faizi 11.39 11.34 11.13

Kur

USD/TL 3.52 %0.3 %3.0

EUR/TL 3.71 %1.2 %2.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.61 %0.8 %2.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 166 163 161

Ortalama işlem hacmi * 0.62 0.66 0.94

* milyar ABD doları 

BIST-100 2015 2016T 2017T

F/K 9.7x 9.3x 7.8x

PD/DD 1.12x 1.07x 0.96x

PD/DD (Banka) 0.81x 0.77x 0.69x

FD/FAVÖK 7.3x 8.2x 6.9x

Kar büyümesi -%3.6 %13.7 %18.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %12.8 %13.1

Temettü verimi %3.5 %3.1 %3.6

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 

TCMB Ocak ayı PPK toplantısının 24 Ocak’ta yapılacağını açıkladı  

TCMB Ocak ayı PPK toplantısının 24 Ocak’ta yapılacağını açıkladı. 2017 yılının tümüne 

ilişkin PPK toplantı tarihleri listesi ise henüz yayınlanmadı. TCMB bu yıl itibariyle her ay 

yerine yıllık en az sekiz toplantı yapacaklarını belirtmişti. 

 

 

 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aselsan - Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ASELPOD Hedefleme Podu ile ilgili 

olarak toplam bedeli 25,8 milyon ABD doları olan ek sözleşme imzaladı. 

Garanti Bankası – 207 milyon TL tutarındaki kredi kartı, bireysel destek kredisi 

ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş 

alacakları, 14,6 milyon TL.'ye Güven Varlık Yönetim AŞ.'ye sattı. Ayrıca, banka 

203.6 milyon TL tutarındaki ticari krediler, çek hesapları, sigorta alacakları, kredi 

kartı, kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki sorunlu ticari kredi alacakları, 

Sümer Varlık Yönetim AŞ.'ye sattı. Bu iki satış işleminden toplam 17.1 milyon 

gelir elde etti. 

Kordsa – ABD’de mukim bağlı ortaklığı Kordsa Incorporated'in, Invista 

Corporation firmasının Chattanooga TN bölgesindeki tesisinin satın alımı 

amacıyla teknik ve ticari değerlendirme sürecini başlatıldığını açıkladı. 

Sabancı Holding – Demet Çetindoğan, 18,2 milyon adet Borsada işlem 

görmeyen statüde payın satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK’ya başvurdu. 

TSKB – Türkiye genelinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

gerçekleştirecekleri yatırım projelerini desteklemek amacıyla Avrupa Konseyi 

Kalkınma Bankası'ndan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı geri ödeme 

garantisi altında 100 milyon Avro tutarında kredi temin edildiğini açıkladı. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Bugün yurtiçindeki haber akışı oldukça yoğun olup, ABD ve İngiltere piyasalarının 

kapalı olması Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı ilgisinin kısıtlı olacağını 

göstermektedir. 

Bu sabah Türk lirasının diğer GOÜ para birimlerinden olumsuz ayrıştığını ve ABD 

dolarına karşı değer kaybettiğini görüyoruz. Bugün hisse senedi piyasasının düşük 

hacimle birlikte satıcılı bir seyir izlemesini beklemekteyiz. Gün içinde, BİST-100 endeksi 

için 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 77,196 seviyesinin önemli olduğunu 

düşünüyor ve bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda yukarı yönlü hareketin 

devam edeceğini beklemekteyiz.  

Gün içinde BİST-100 endeksinde 78,419, 78,698 ve 79,025 dirençlerini ve 77,812, 77,486 

ve 77,206 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Yılın ilk saatlerinde yaşanan üzücü terör saldırısı sonrasında bugün TL tarafındaki 

açılışın zayıf olduğu görülüyor. Sabah kotasyonlarında 3,537 seviyelerinde seyreden 

US$/TL’nin yanı sıra, sepet/TL’nin de 3,63 sınırına yakınlaştığı görülüyor. Gün içerisinde 

yurtdışında piyasaların önemli bir bölümü kapalı olacak. Yurtiçinde ise yoğun veri akışı 

mevcut. Güne Aralık ayı PMI verisi ile başlanacak. Geçmiş aya göre çok ciddi bir 

oynaklık göstermediği sürece TL üzerinde bir etkisini beklemiyoruz. Gün içerisinde 

ayrıca geçici dış ticaret verileri de açıklanıyor olacak. İTO tarafından açıklanacak İstanbul 

enflasyonunu yakından takip edeceğiz. Yarın açıklanacak TÜİK verileri öncesinde gıda 

tarafında ne tür bir değişim olacağı önemli olacak. Kurum olarak beklentimiz medyan 

tahminlerin (%0,9) üzerinde %1,3 civarında. Beklentilerimiz doğrultusunda bir 

enflasyonunun Hazine ihalelerin olduğu hafta içerisinde piyasa için bir miktar etkili 

olması beklenebilir.   

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Geçen hafta içerisinde özellikle ABD’nin Rusya’ya yaptırım açıklamaları sonrasında 

paritede 1,065 seviyelerine kadar yaşanan yükselmenin oldukça kısa soluklu olduğu 

görüldü. 1,05 seviyeleri sınırına yaklaşan EUR/US$ paritesi için bugün yurtdışında veri 

akışının oldukça sakin olduğu görülüyor. En yakından takip edilecek veri Türkiye 

saatiyle 12:00’de gelecek olan Euro Bölgesi PMI’ı olacak. Ancak önemli piyasaların yeni 

yıl başlangıcında tatil olmaları paritede yatay seyrin takip edileceğini işaret ediyor.   

EUR/USD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,239 -%0.5 -%1.0 %2.1 %6.5 %0.0

DAX 11,481 %0.3 %0.2 %9.2 %17.4 %0.0

FTSE 7,143 %0.3 %1.4 %6.1 %8.6 %0.0

Nikkei 19,114 -%0.2 -%1.6 %3.7 %21.9 %0.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 78,139 %0.4 %1.5 %6.5 %0.2 %0.0

Çin 3,104 %0.2 -%0.2 -%4.3 %5.8 %0.0

Hindistan 26,626 -%0.4 %2.7 %1.1 -%2.3 -%0.4

Endonezya 5,297 -%0.1 %5.0 %1.0 %6.5 %0.0

Rusya 2,233 %1.2 %2.7 %4.9 %17.7 %0.0

Brezilya 60,227 %0.7 %5.2 -%2.7 %16.9 %0.0

Meksika 45,643 -%0.6 %1.0 %2.4 -%1.2 %0.0

Güney Afrika 50,654 -%0.1 %1.0 %2.8 -%3.3 %0.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 14 %5.0 %22.7 %5.3 -%10.2 -%22.9

EM VIX 22 %5.7 %15.9 %4.6 -%5.7 -%2.5

MOVE 72 %0.5 -%1.3 -%11.5 -%1.4 %5.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.523 -%0.1 %0.2 %2.5 %22.4 %20.9

Brezilya 3.25 -%0.1 -%0.6 -%4.0 %1.2 a.d.

Güney Afrika 13.7401 %0.9 -%1.8 -%2.5 -%6.7 -%11.2

Çin 6.945 -%0.2 %0.0 %0.8 %4.5 a.d.

Hindistan 67.925 -%0.3 %0.1 -%0.7 %0.6 %2.7

Endonezya 13473 %0.1 %0.2 -%0.6 %1.9 -%2.3

CDS *

Türkiye 272.8 -0.2 2.3 -19.2 19.4 -0.5

Brezilya 280.9 0.4 -2.4 -16.3 -41.9 -2.9

Güney Afrika 255.7 0.0 1.8 -8.1 -94.2 -82.8

Endonezya 157.9 -1.5 -0.1 -11.2 -31.8 -0.4

Rusya 231.4 1.2 -3.8 -0.8 -30.6 -54.0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.4 0.1 1.6 0.3 2.2 0.7

Brezilya %11.4 0.0 -0.1 -0.5 -0.7 -5.1

Güney Afrika %8.9 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.9

Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.3 -0.9 -1.2

Endonezya %8.0 0.0 0.1 -0.2 0.5 -0.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.9 -0.01 1.38 0.09 1.80 0.81

Brezilya %5.5 -0.02 -0.04 0.12 0.58 -1.68

Güney Afrika %4.9 0.00 0.00 0.02 0.15 -0.63

Endonezya %4.3 -0.02 -0.08 0.24 0.68 -0.43

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.82 %1.2 %3.0 %12.6 %14.4 %52.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.72 -%0.1 %1.3 %8.7 %11.2 %45.0

Altın - USD / oz 1151.7 -%0.6 %1.7 -%1.6 -%12.8 %8.6

Gümüş - USD / t oz. 15.989 -%1.4 %1.8 -%2.5 -%14.0 %15.8

Commodity Bureau Index 423.08 %0.2 %0.0 %0.5 %2.5 %12.9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta 

olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında 

değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye 

özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve 

getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım 

Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz 

ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan 

bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde 

piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu 

raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve 

netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş 

performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz 

konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru 

olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 


