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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Aralık ayı TÜFE rakamının bekleninden daha yüksek gelmesi 

sonucu oluşan Türk lirasındaki değer kaybına ve 10 yıllık tahvil 

faizlerinde hızlı yükselişe bağlı olarak, BİST-100 endeksi günü %1.46 

değer kaybederek 76,618 seviyesinden kapattı. Satışların genele 

yayıldığını gözlemlemekle beraber, banka endeksindeki değer 

kaybının göreceli olarak daha fazla olduğunu görüyoruz.  

Bu sabah itibariyle GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı hafif 

değer kazançlarının olduğunu ve Türk lirasında ise dünkü değer 

kayıplarını çok az da olsa telafi ettiğini görüyoruz. GOÜ hisse 

senetleri piyasalarına bakıldığında hafif alıcılı bir seyir mevcuttur. 

Bugün yurtiçi tarafta veri akışının göreceli olarak zayıf olduğu bir gün 

olup, yurtdışında gün içinde Avrupa’da açıklanacak verilerin piyasa 

üzerinde kısmen etkisi olabileceğini ancak yatırımcıların ana 

odaklanacağı noktanın bu akşam ABD açıklanacak olan FED 

tutanakları olacağını düşünüyoruz. Dün yaşanan sert satışın 

sonrasında BİST-100 endeksi güne tepki alımları ile başlamasını ve 

fakat gün içinde satıcılı bir seyir izlenebileceğini düşünüyoruz. Gün 

içinde 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 77,196 

seviyesinin geçilmesi durumunda daha olumlu bir havanın 

oluşabileceğini düşünmekle beraber altında kalınması durumunda 

piyasada satış baskısının devam edeceğini düşünüyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 77,507, 78,396 ve 78,841 

dirençlerini ve 76,174, 75,729 ve 74,840 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 2016 TÜFE artışı %8,5 olarak gerçekleşti. 

 Hazine bu hafta piyasaya toplam 6,2 milyar TL satış gerçekleştirdi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Bagfaş – Şirket 1,6 milyon ABD doları sipariş aldı. 

 Migros – Aralık ayında 15 yeni mağaza açtı ve toplam mağaza 

sayısı 1.605’e ulaştı. 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

4 Ocak - Aralık Reel Efektif Kur Endeksi

5 Ocak - Haftalık yabancı portföy hareketleri

               TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

11 Ocak - Ekim Ödemeler Dengesi verileri

12 Ocak - Haftalık yabancı portföy hareketleri

                 TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16 Ocak - Aralık Merkezi Bütçe verileri

                 Ekim dönemi istihdam göstergeleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 76,618 -%1.5 -%0.1

BIST-30 93,342 -%1.6 -%0.6

Banka 126,854 -%1.7 -%0.7

Sanayi 82,451 -%1.3 %0.4

Hizmet 48,763 -%1.1 %0.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 8.50 8.50 8.50

AOFM 8.29 8.28 8.29

2 yıllık bono faizi 10.92 10.94 10.54

10 yıllık bono faizi 11.52 11.50 11.34

Kur

USD/TL 3.57 %1.7 %1.9

EUR/TL 3.73 %1.5 -%0.3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.65 %1.6 %0.8

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 165 163 156

Ortalama işlem hacmi * 0.87 0.67 0.92

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.7x 8.1x 7.0x

PD/DD 1.12x 1.04x 0.93x

PD/DD (Banka) 0.81x 0.68x 0.61x

FD/FAVÖK 7.3x 7.2x 6.6x

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.1 %13.5

Temettü verimi %3.5 %0.0 %0.0

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 

2016 TÜFE artışı %8,5 olarak gerçekleşti  

Aralık TÜFE artışı %1,64 ile piyasa beklentisi (%0,9) ve kurum tahminimizin (%1,3) 

üzerinde gerçekleşti. Böylece,2016 TÜFE artışı %8,5 oldu. ÜFE aylık artışının ise yine 

oldukça yüksek bir gerçekleşme sergileyerek (%2,98), yıllık artışı %9,94’e taşıdığı 

görüldü. 

 Veri sonrası piyasa tepkisinin negatif olduğu görüldü. PPK toplantısı 24 Ocak’ta 

gerçekleşecek. Piyasa koşullarındaki zayıflamanın devam etmesi durumunda 

ölçülü bir faiz artışı söz konusu olabilir.   

 Gıda fiyatlarındaki yükseliş ve vergi artışları, yükselişin en önemli nedenleri 

olarak karşımıza çıkıyor. Çekirdek enflasyon göstergelerindeki artış, ayrıca kur 

geçişkenliğinin etkisini de işaret ediyor. 

İlgili rapora ulaşmak için tıklayınız.  

 

Hazine bu hafta piyasaya toplam 6,2 milyar TL satış gerçekleştirdi  

Hazine bugün hafta gerçekleştirdiği dört ihalede piyasalardan toplam 6,2 milyar TL 

satış gerçekleştirdi. Pazartesi günü düzenlenen 2 yıl sabit kuponlu tahvil ile 5 yıl vadeli 

değişken tahvil ihalesinde piyasaya ROT dahil toplam satış 3,2 milyar TL oldu. Dün 

gerçekleştirilen 5 ve 9 yıl vadeli tahvil ihalelerinde ise toplam piyasaya satış 3 milyar TL 

olarak gerçekleşti. 

 Dün özellikle 9 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesine iyi miktarda talebin 

geldiği ve talep/satış rasyosunun 2.5x olduğu görüldü. Söz konusu talebin, dün 

kurda yaşanan oynaklık ve değer kaybı sonrasında ölçülü bir faiz artırımı 

beklentisini bir miktar yansıttığı söylenebilir.  

 Hazine gelecek haftalarda 2 ihale daha düzenleyip, Ocak ayı borçlanma 

programını tamamlayacak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPK toplantısı 24 Ocak’ta 

gerçekleşecek. Piyasa 

koşullarındaki zayıflamanın 

devam etmesi durumunda 

ölçülü bir faiz artışı söz 

konusu olabilir. 

9 yıl vadeli sabit kuponlu 

tahvil ihalesine iyi miktarda 

talebin geldiği ve talep/satış 

rasyosunun 2.5x olduğu 

görüldü. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Aralik_Enflasyon527b04c3-8.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ocak 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Bagfaş – Şirket, Yunanistan ve İngiltere'ye ihraç edilmek üzere Teotrade ve Helm 

firmalarından sırasıyla 3.000 ton AS ve 6.500 ton AN gübre siparişi alındığını açıkladı. 

Siparişlerin toplam tutarı 1,6 milyon ABD doları olup, sevkiyatların Ocak ayında 

tamamlanması planlandığını bildirdi. 

Migros (AL, Hedef fiyat 24TL, %37 yükseliş potansiyeli) Aralık ayında 15 yeni mağaza 

açtı ve toplam mağaza sayısı 1.605’e ulaştı. 2016’da açılan toplam mağaza sayısı 195 

olarak gerçekleşti. Açılan mağazalar şirketin beklentileri dahilindedir. Nötr  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün Aralık ayı TÜFE rakamının bekleninden daha yüksek gelmesi sonucu oluşan Türk 

lirasındaki değer kaybına ve 10 yıllık tahvil faizlerinde hızlı yükselişe bağlı olarak, BİST-

100 endeksi günü %1.46 değer kaybederek 76,618 seviyesinden kapattı. Satışların 

genele yayıldığını gözlemlemekle beraber, banka endeksindeki değer kaybının göreceli 

olarak daha fazla olduğunu görüyoruz.  

Bu sabah itibariyle GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı hafif değer kazançlarının 

olduğunu ve Türk lirasında ise dünkü değer kayıplarını çok az da olsa telafi ettiğini 

görüyoruz. GOÜ hisse senetleri piyasalarına bakıldığında hafif alıcılı bir seyir mevcuttur. 

Bugün yurtiçi tarafta veri akışının göreceli olarak zayıf olduğu bir gün olup, yurtdışında 

gün içinde Avrupa’da açıklanacak verilerin piyasa üzerinde kısmen etkisi olabileceğini 

ancak yatırımcıların ana odaklanacağı noktanın bu akşam ABD açıklanacak olan FED 

tutanakları olacağını düşünüyoruz. Dün yaşanan sert satışın sonrasında BİST-100 

endeksi güne tepki alımları ile başlamasını ve fakat gün içinde satıcılı bir seyir 

izlenebileceğini düşünüyoruz. Gün içinde 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi 

olan 77,196 seviyesinin geçilmesi durumunda daha olumlu bir havanın oluşabileceğini 

düşünmekle beraber altında kalınması durumunda piyasada satış baskısının devam 

edeceğini düşünüyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 77,507, 78,396 ve 78,841 dirençlerini ve 76,174, 75,729 

ve 74,840 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün sabah saatlerinde açıklanan Aralık ayı TÜFE verimizin beklentilerin üzerinde 

gerçekleşmesi sonrasında piyasada olumsuz bir fiyatlama oluştuğunu gördük. USDTRY 

paritesi veri sonrasında 3,60 seviyesinin üzerini test ederken, sepet kurun 3,66’ya, 10 

yıllık tahvil faizinin ise  %11,63’e yükseldiğine şahit olduk. Akşam saatlerinde açıklanan 

ABD ISM İmalat Endeksi verisinin de son iki yılın en hızlı yükselişini kaydederek 

beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında kurdaki güçlü görünümün 

korunduğunu gördük. Bu sabah saatleri itibariyle 3,60 seviyesi civarındaki seyrini 

sürdürmekte olan kurda güçlü seyrin ve yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. 

Kurdaki kısa vadeli gidişat açısından bu akşam saatlerinde açıklanacak FOMC toplantı 

tutanakları önemli olabilir. Politika faizinin 25 bp artırılarak yüzde 0,25-0,50 aralığından 

yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltildiği ve 2017 yılına ait faiz artırım beklentisinin ikiden 

üçe çıkarıldığı toplantının tutanaklarından, sürpriz bir detay ya da açıklama 

beklenmiyor. Tutanakların genel anlamda şahin bir tutum ortaya koyacağını biliyoruz, 

ancak bu durumun piyasalar tarafından sindirilmiş ve fiyatlanmış olması nedeniyle 

büyük bir hareketlilik yaşanmasını beklemiyoruz. 3,60 seviyesi yakınlarında hareket 

etmeyi sürdüren kurda aşağı yönlü hareketlerde 3,55 seviyesi destek konumunda 

bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükselişi sınırlayabilecek teknik bir direnç 

seviyesi bulunmamakta. Kısa – orta vadede kurdaki yükseliş eğiliminin korunmasını ve 

düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmasını bekliyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam 

ettiği paritede kısa vadede yeniden 1,03’lü seviyelere doğru bir geri çekilme hareketinin 

gözlemlenebileceğini belirtmiş, yatırımcılarımıza olası satış fırsatlarını 

değerlendirmelerini önermiştik. Kısa vadeli düşüş kanalının üst sınırından geri çekilerek 

satış baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi, 1,0340 seviyesine kadar inerek 

öngördüğümüz seviyelere indi. Paritenin bugün içerisinde zayıf seyrini sürdürmesi ve 

paritedeki yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesi 

beklenebilir. Görece zayıf seviyelerdeki seyrini sürdüren kurda bugün sabah saatlerinde 

Avrupa cephesinden gelecek olan PMI verileri ve Avrupa TÜFE verisi gün içi gidişat 

açısından önemli olacaktır. Ayrıca akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC 

tutanaklarının da yakından takip edilmesi gerekiyor. FOMC tutanaklarından şahin 

açıklamalar çıkması şaşırtıcı olmayacaktır, ancak söz konusu tutum bir süredir 

fiyatlamaların içerisinde bulunduğundan dolayı parite ve emtialar üzerinde fazla 

hareketlilik yaratması beklenmez. Fakat bundan sonraki dönem oldukça kritik olacak... 

ABD’deki siyasi açıklamaların ve ekonomiye yönelik mali politikaların, özellikle de 2017 

yılının ilk yarısı içerisinde, para politikaları ve Fed açıklamaları kadar yakından takip 

edilmeye başlanacağını düşünmekteyiz. Özellikle de, Trump’ın resmi olarak başkan 

koltuğuna oturacağı tarih olan 20 Ocak ve sonrası piyasalar açısından kritik olacaktır. 

EURUSD grafiğine baktığımızda paritenin 1,0404 seviyesinden işlem gördüğünü ve 

1,0402 – 1,0432 seviyeleri arasında hareket etmekte olduğunu görüyoruz. 1,0432 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1,0470, 1,0402 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0386. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

1122’li seviyelere kadar devam eden düşüş hareketinin ardından gelen kar 

realizasyonları ve Çin Yeni Yılı’nın yaklaşıyor olması ile birlikte artan talep beklentileri 

ons altın fiyatının 1150 seviyesi üzerindeki hareketinin sürmesini sağlıyor. “Mevsimsel” 

olarak adlandırabileceğimiz bu ralli, Ocak ayının son haftalarına kadar etkisini 

hissettirebilir. Ancak bu yılın ilk çeyreği içerisinde, dolar endeksinde devam etmesi 

beklenen yükseliş hareketi ile birlikte altın fiyatlarının düşüş eğilimini koruması 

beklenebilir. Dolayısı ile altın fiyatlarındaki mevcut yükseliş çabası baskılanabilir ve bu 

yükseliş kısa – orta vadede satış fırsatı olarak sınırlı kalabilir. 2017 yılının özellikle de 

ikinci yarısında, ABD’de artacak olan enflasyon beklentileri, düşük tahvil getirileri ve 

artan jeopolitik riskler ile birlikte altın fiyatlarında istikrarlı bir güçlenme görebiliriz, 

ancak kısa vadede (önümüzdeki 2 – 3 aylık periyotta) dolar endeksindeki yükselişin 

altın fiyatları üzerinde daha baskın bir etkiye sahip olacağını düşünmekteyiz. Gün içi 

gidişata baktığımızda, altının 1160 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izlediğini ve gün 

içerisinde bu dalgalanmayı koruyabileceğini görüyoruz. Grafiğe baktığımızda ise altının 

bu sabah saatlerinde 1160,50 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1158,46 – 1162,12 

seviyeleri arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1162,12 direncinin yukarı yönlü 

kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1164,79, 1158,46 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1155. 

 

XAUUSD (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 2,258 %0.8 -%0.3 %3.0 %7.4 %0.8

DAX 11,584 -%0.1 %1.0 %10.2 %19.3 %0.9

FTSE 7,178 %0.5 %1.6 %6.6 %10.1 %0.5

Nikkei 19,114 %2.3 %0.8 %6.1 %24.6 %2.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 76,618 -%1.5 -%0.1 %4.4 -%2.3 -%1.9

Çin 3,136 %0.4 %1.1 -%2.9 %5.3 %1.4

Hindistan 26,643 %0.3 %1.9 %1.9 -%2.0 %0.4

Endonezya 5,276 -%0.1 %3.2 %0.4 %6.0 -%0.5

Rusya 2,285 %2.4 %4.9 %7.3 %19.8 %2.4

Brezilya 61,814 %3.7 %5.4 %2.5 %17.6 %2.6

Meksika 46,123 %0.9 %1.8 %3.5 -%0.2 %1.1

Güney Afrika 51,021 %0.7 %2.4 %3.6 -%2.7 %0.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 a.d. %7.2 %5.8 a.d. -%29.4

EM VIX 22 a.d. %7.1 %3.7 a.d. -%5.6

MOVE 77 a.d. %8.6 -%3.9 a.d. %13.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5951 %1.4 %2.1 %2.0 %23.7 %23.3

Brezilya 3.265 -%0.6 -%0.2 -%4.6 -%0.1 -%17.6

Güney Afrika 13.8329 %0.7 -%0.7 %0.8 -%5.0 -%10.6

Çin 6.964 a.d. %0.2 %1.2 %4.5 %7.2

Hindistan 68.33 %0.2 %0.4 %0.2 %1.6 %3.3

Endonezya 13480 a.d. %0.2 %0.4 a.d. -%2.2

CDS *

Türkiye 277.3 4.3 -0.4 -26.2 17.8 8.1

Brezilya 279.1 -1.5 -1.2 -27.4 -41.5 8.8

Güney Afrika 255.7 0.0 1.8 -8.1 -94.2 -82.8

Endonezya 156.7 a.d. a.d. a.d. -30.0 8.6

Rusya 231.4 1.2 -3.8 -0.8 -30.6 -54.0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.5 0.0 1.8 0.1 2.4 0.8

Brezilya %11.3 0.0 -0.2 -0.8 -0.8 -5.2

Güney Afrika %9.0 a.d. a.d. 0.0 0.3 -0.8

Hindistan %6.4 0.0 -0.2 0.2 -1.0 -1.3

Endonezya %8.0 a.d. 0.0 -0.1 a.d. -0.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.9 a.d. 1.45 -0.10 1.90 0.88

Brezilya %5.5 a.d. -0.08 -0.07 a.d. -1.72

Güney Afrika %4.9 -0.02 -0.02 0.05 0.60 -0.65

Endonezya %4.1 a.d. -0.26 -0.24 a.d. -0.62

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.47 -%2.4 -%1.1 %1.0 %10.7 %48.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.33 a.d. -%2.9 %1.0 a.d. %41.3

Altın - USD / oz 1162 a.d. %2.2 -%1.0 a.d. %9.6

Gümüş - USD / t oz. 16.409 a.d. %3.0 -%2.5 a.d. %18.9

Commodity Bureau Index 423.56 a.d. -%0.5 %0.4 a.d. %13.0

* 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. 

 


