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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü dalgalı bir bant içerisinde hareket eden BİST-100 

endeksi günü %0,2 değer kaybı ile 88.497 seviyesinden kapattı. 

Holding endeksi diğer endekslerden olumsuz olarak ayrıştı. 

Gelişmekte olan ülke kurlarında Dolar endeksindeki güçlenmenin de 

etkisiyle bir baskı olduğu görülüyor Ancak haftaya başlarken erken 

kotasyonlarda TL daha güçlü bir performans sergilemeyi başarıyor. 

Geçen hafta içerisinde 3,75 seviyelerine doğru yaklaşan USD/TL, 

3,715-3,725 seviyelerinde işlem görüyor.  

Bu hafta yurtiçinde ekonomik veri akışı olarak bugün açıklanacak 

olan Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi verileri ve yarın açıklanacak 

olan Şubat ayı Ödemeler Dengesi verilerinin yatırımcılar tarafından 

takip edileceğini, yurtdışında ise, Cuma günü gelecek ABD’de 

açıklanacak olan perakende satışlar ve enflasyon verisinin önemli 

olduğunu düşünüyoruz. 

16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesinde, 

yatırımcıların bekle-gör politikası izleyeceğini ve buna bağlı olarak da 

hisse senetleri piyasasında bir bant hareketi olmasını öngörüyoruz. 

Bugün için ise Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olmasını ve 

88.775 seviyesinin geçilmesi durumunda yükseliş hareketinin bir 

sonraki hedefinin 89.000 olacağını düşünüyoruz. Gün içinde BİST-

100 endeksinde 88.775, 89.053 ve 89.265 dirençlerini ve 88.285, 

88.074 ve 87.796 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Albaraka Türk - Bugün hisse başına brüt 0,04836 TL nakit kar 

payı ödemesi gerçekleştirecek. 

 Kordsa – Bugün hisse başına brüt 0,29642 TL nakit kar payı 

ödemesi gerçekleştirecek. 

 Yarın temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: Sarkuysan, 

Yeni Gimat GYO 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

10 Nisan - Şubat Sanayi Üretimi verileri

11 Nisan - Şubat Ödemeler Dengesi İstatistikleri

13 Nisan - Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

17 Nisan - TCMB Beklenti Anketi

                  Ocak dönemi istihdam verileri

                  Mart ayı Merkezi Bütçe verileri

20 Nisan - Mart Merkezi Yönetim Borç Stoku

24 Nisan - Mart Konut Satışları

                  Nisan Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 88,497 -%0.2 -%0.5

BIST-30 108,411 -%0.1 -%0.6

Banka 149,681 %0.1 %0.8

Sanayi 93,874 -%0.3 -%2.2

Hizmet 56,840 -%0.3 -%0.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.50 11.48 11.35

2 yıllık bono faizi 11.48 11.46 11.30

10 yıllık bono faizi 11.06 11.05 10.93

Kur

USD/TL 3.72 %2.3 %1.0

EUR/TL 3.96 %1.8 %1.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.84 %2.1 %1.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 181 186 186

Ortalama işlem hacmi * 0.93 0.96 1.12

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.8x 7.5x

PD/DD 1.10x 1.08x 0.98x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.79x 0.71x

FD/FAVÖK 8.0x 7.4x 6.5x

Kar büyümesi %13.5 %18.7 %18.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.1 %13.7

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.8

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Albaraka Türk - Bugün hisse başına brüt 0,04836 TL nakit kar payı ödemesi 

gerçekleştirecek. Temettü verimi %3,9. 

Kordsa - Bugün hisse başına brüt 0,29642 TL nakit kar payı ödemesi gerçekleştirecek. 

Temettü verimi %3,7. 

Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve temettü verimleri: 

Sarkuysan (%3,3), Yeni Gimat GYO (%6,5) 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü dalgalı bir bant içerisinde hareket eden BİST-100 endeksi günü %0,2 

değer kaybı ile 88.497 seviyesinden kapattı. Holding endeksi diğer endekslerden 

olumsuz olarak ayrıştı. 

Gelişmekte olan ülke kurlarında Dolar endeksindeki güçlenmenin de etkisiyle bir 

baskı olduğu görülüyor Ancak haftaya başlarken erken kotasyonlarda TL daha 

güçlü bir performans sergilemeyi başarıyor. Geçen hafta içerisinde 3,75 seviyelerine 

doğru yaklaşan USD/TL, 3,715-3,725 seviyelerinde işlem görüyor.  

Bu hafta yurtiçinde ekonomik veri akışı olarak bugün açıklanacak olan Şubat ayı 

Sanayi Üretim Endeksi verileri ve yarın açıklanacak olan Şubat ayı Ödemeler 

Dengesi verilerinin yatırımcılar tarafından takip edileceğini, yurtdışında ise, Cuma 

günü gelecek ABD’de açıklanacak olan perakende satışlar ve enflasyon verisinin 

önemli olduğunu düşünüyoruz. 

16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesinde, yatırımcıların bekle-gör 

politikası izleyeceğini ve buna bağlı olarak da hisse senetleri piyasasında bir bant 

hareketi olmasını öngörüyoruz. Bugün için ise Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir 

olmasını ve 88.775 seviyesinin geçilmesi durumunda yükseliş hareketinin bir 

sonraki hedefinin 89.000 olacağını düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

88.775, 89.053 ve 89.265 dirençlerini ve 88.285, 88.074 ve 87.796 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Geçtiğimiz haftaki analizlerimizde, dolar endeksinin 50 günlük hareketli ortalamasını 

yukarı yönlü kırabileceğini ve 102 seviyesini hedef haline getirebileceğini belirtmiştik. 

Bir süredir yükselişine ara veren ve 50 günlük hareketli ortalamasının altında yatay bir 

seyir izlene dolar endeksi, Cuma günü akşam saatlerinde yönünü yeniden yukarı çevirdi 

ve ortalamayı yukarı yönlü kırarak 101,30 seviyesi üzerine kadar yükseldi.  Endeksin 102 

seviyesini hedef alacağına yönelik beklentimizi sürdürüyoruz. Dolar endeksindeki 

yükseliş nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin bu sabah saatleri itibariyle 

genel olarak satıcılı bir seyir izlediğini görüyoruz. Türk lirası ise bu sabah saatleri 

itibariyle dolar karşısında en iyi performans sergileyen gelişmekte ola ülke para 

birimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Referandumun hemen öncesinde, TL 

üzerindeki volatilitenin artmasını bekliyoruz. TL’deki değer kaybının devam etmesi 

durumunda kurdaki yükseliş hareketinin 3,80’e doğru güç kazandığını görebiliriz. Kısa 

vadede kurun 3,70 – 3,80 bandı içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. Bugün içerisinde 

sabah saatlerinde yurt içi piyasalarda açıklanacak olan Şubat ayı Sanayi Üretimi verisini 

takip ediyor olacağız. Haftanın ilk işlem günü veri açısından sakin geçecek. Fed Başkanı 

Janet Yellen’ın akşam saatlerinde gerçekleştireceği konuşmadan piyasaları 

etkileyebilecek önemli bir açıklama gelmesi beklenmiyor. Kurdaki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,7329 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,7385 seviyesi direnç, 3,7278 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,7385 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,7465, 3,7278 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,7195. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günkü bültenimizde, bir süredir 1,0645 – 1,07 seviyeleri arasında 

yatay bir seyir izleyen ve günlük grafiğinde bir bayrak formasyonu (devamlılık 

formasyonu) oluşturan EURUSD paritesinin, sert düşüş hareketine kaldığı yerden devam 

etmesini beklediğimizi belirtmiş, yatırımcılarımıza, satış fırsatlarını değerlendirmelerini 

önermiştik. Dolar endeksinin 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırması ve 

101 seviyesi üzerinde doğru yönelmesi ile birlikte öngördüğümüz hareketi 

gerçekleştiren EURUSD paritesi, 1,0570 seviyesine kadar gerilerek son 1 ayın dip 

seviyesine indi. EURUSD paritesindeki bu sert düşüşte, Avrupa Merkez Bankası’ndan 

gelen açıklamaların da büyük etkisi oldu. Euro Bölgesi'nde yukarı hareketin ivme 

kazanması ve deflasyon tehdidinin ortadan kalkması ile birlikte, piyasada AMB’nın 

parasal genişlemeyi bitirebileceği ve borçlanma maliyetlerini yukarı çekebileceğine 

yönelik beklentiler artmıştı. Ancak, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’den 

geçtiğimiz hafta gelen açıklamalar bu beklentileri büyük ölçüde baltaladı ve euronun 

değer kaybetmesine neden oldu. Draghi, Euro Bölgesi'nde enflasyonun, para 

politikasının görünümünü değiştirmeyi makul kılacak denli güçlü olmadığını belirterek, 

piyasadaki parasal genişlemede azaltım – faiz artırım beklentilerini büyük ölçüde 

baskıladı. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle birlikte, öngördüğümüz üzere yeniden 1,05’li 

seviyelere gerileyen EURUSD paritesi, kısa vadede satıcılı görünümünü koruyabileceğini 

düşünmekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergelerin, paritenin yeniden 1,05 seviyesi altını 

hedefleyebileceğini işaret ediyor. Haftanın ilk işlem günü veri açısından sakin geçecek. 

Fed Başkanı Janet Yellen’ın akşam saatlerinde gerçekleştireceği konuşmadan piyasaları 

etkileyebilecek önemli bir açıklama gelmesi beklenmiyor. Paritedeki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0585 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0580 seviyesi destek, 1,0608 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,0608 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,0624, 1,0580 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,0553. 

EUR/USD (Günlük, USD) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Nisan 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   6 

 

XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, dolar endeksinin 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı 

yönlü kırması ile birlikte sert bir yükseliş kaydetmesi, altın fiyatlarının satış baskılarına 

maruz kalmasına neden oldu. Bir süredir yükselişine ara veren ve 50 günlük hareketli 

ortalamasının altında yatay bir seyir izlene dolar endeksi, Cuma günü akşam saatlerinde 

yönünü yeniden yukarı çevirdi ve 50 günlük ortalamasını yukarı yönlü kırarak 101,30 

seviyesi üzerine kadar yükseldi.  Endeksin 102 seviyesini hedef alacağına yönelik 

beklentimizi sürdürüyoruz. Dolar endeksindeki sert yükseliş nedeniyle 1255 seviyesini 

altına kadar gerileyen altında, 4 saatlik grafikte, bir devamlılık formasyonu olan bayrak 

formasyonu oluşmakta olduğunu görüyoruz. Formasyonun çalışması durumunda altın 

fiyatlarının sert satıcılı seyrini sürdürmesi ve 1250 seviyesinin altını hedef alması 

beklenebilir. Haftanın ilk işlem günü veri açısından sakin geçecek. Fed Başkanı Janet 

Yellen’ın akşam saatlerinde gerçekleştireceği konuşmadan piyasaları etkileyebilecek 

önemli bir açıklama gelmesi beklenmiyor. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1253,41 işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1250 seviyesi destek, 1255 seviyesi ise direnç konumunda. 1255 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1262, 1250 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1245. 

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 2,356 -%0.1 -%0.3 -%0.7 %8.9 %5.2

DAX 12,225 %0.0 -%0.7 %2.2 %15.1 %6.5

FTSE 7,349 %0.6 %0.4 %0.1 %3.5 %2.9

Nikkei 18,665 %0.6 -%1.0 -%4.2 %11.4 -%1.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 88,497 -%0.2 -%0.5 -%1.2 %13.7 %13.3

Çin 3,287 -%0.3 %2.1 %2.0 %7.5 %5.6

Hindistan 29,707 %0.1 %0.4 %2.7 %5.9 %11.7

Endonezya 5,653 %0.0 %0.8 %4.8 %5.4 %6.7

Rusya 2,020 -%1.7 %1.2 %2.3 %1.0 -%9.5

Brezilya 64,593 %0.6 -%0.6 -%0.1 %4.7 %7.2

Meksika 49,344 %0.7 %1.7 %4.8 %2.2 %8.1

Güney Afrika 52,853 -%0.1 %1.5 %3.1 %2.3 %4.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %3.9 %4.0 %12.4 -%4.5 -%8.3

EM VIX 18 %3.5 %9.6 %4.9 -%22.7 -%21.5

MOVE 69 %0.6 %13.1 %4.0 %9.3 -%4.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7332 %0.6 %2.7 %1.4 %22.4 %6.0

Brezilya 3.1465 %0.1 %0.8 %0.9 -%2.2 -%3.2

Güney Afrika 13.759 %0.0 %2.6 %6.1 -%0.8 %0.1

Çin 6.9005 %0.0 %0.2 %0.0 a.d. -%0.6

Hindistan 64.28 -%0.4 -%0.9 -%3.6 -%3.6 -%5.4

Endonezya 13322 -%0.1 %0.0 -%0.2 %2.6 -%1.1

CDS *

Türkiye 234.3 -1.2 -3.7 3.0 35.5 -3.9

Brezilya 222.8 0.4 -6.8 10.5 -10.3 114.3

Güney Afrika 191.0 -0.5 -1.7 -19.6 a.d. a.d.

Endonezya 131.0 1.3 2.1 1.3 3.1 45.8

Rusya 170.1 8.4 -5.1 4.8 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.1 0.0 1.3 -0.1 1.4 -0.3

Brezilya %10.1 0.0 0.0 -0.2 -1.4 a.d.

Güney Afrika %9.0 -0.1 0.1 0.3 0.3 0.0

Hindistan %6.8 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3

Endonezya %7.1 0.1 0.1 -0.3 0.0 -0.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.3 -0.02 0.86 -0.40 0.90 -0.52

Brezilya %4.8 0.03 0.01 -0.19 0.09 -0.70

Güney Afrika %4.9 a.d. 0.07 0.13 0.80 0.01

Endonezya %3.9 -0.01 0.03 -0.06 0.52 -0.43

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.24 %0.6 %4.6 -%1.2 %6.4 -%2.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.24 %1.0 %3.2 -%1.7 %4.9 -%2.8

Altın - USD / oz 1254.3 %0.3 %0.6 %3.1 %0.4 %8.9

Gümüş - USD / t oz. 18.151 -%0.5 -%0.6 %3.8 %4.4 %13.5

Commodity Bureau Index 427.37 -%0.3 -%0.8 -%1.2 %6.4 %1.0

* 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. 

 


