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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi dün yatay bir kapanış kaydederek günü  90.952 

seviyesinden kapattı. İşlem hacmi tarafında ise günlük bazda 28% 

gerileme kaydedildi ve 5 günlük ortalamasının %9 altında 

gerçekleşti. 

Global anlamda gelişmekte olan ülke kurlarındaki güçlenme en 

dikkat çekici unsur olarak kendini gösteriyor. Bu çerçevede 100 

seviyesine doğru gerilen Dolar endeksi sonrasında USD/TL’de 3,65 

seviyelerinin altı görüldü ve sabah saatlerinde 3,65 seviyelerinin bir 

miktar üzerinde işlem görüyor. Öte yandan, Trump’ın jeopolitik 

riskleri artırıcı söylemlerinin arkasından dün ABD Dışişleri Bakanı 

Tillerson’ın Rusya ziyaretinin ılımlı mesajlar üretmesi piyasalar 

tarafında olumlu karşılandı. Trump’ın Dolar’ın aşırı değerli olduğuna 

ilişkin söylemlerinin Dolar endeksi üzerinde yarattığı etkinin bugün 

global kur seviyeleri üzerindeki etkisinin devam etmesi beklenebilir. 

Yine petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gelişmekte olan ülke 

varlıkları içerisinde risk iştahını desteklediği görülüyor.   

Veri tarafına bakıldığında yurtiçinde önemli bir veri akışı 

bulunmamakta. Yurtdışında ise ABD tarafından gelecek olan Mart 

ÜFE ve Tüketici Güven endeksi açıklamalarının kurlar üzerinde etkili 

olabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede bugün hisse senetleri 

piyasasında hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 91,346, 91,740 ve 91,937 dirençlerini ve 90,755, 90,558 

ve 90,165 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Yıllık cari açıktaki genişleme sürüyor. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Otomotiv Sektörü – OSD Mart ayı ihracat verilerini açıkladı. 

 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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 90,952 %0.1 %2.2

BIST-30 111,770 %0.1 %2.5

Banka 158,182 %0.6 %5.4

Sanayi 95,121 -%0.2 %0.6

Hizmet 57,261 -%0.2 %0.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.49 11.49 11.47

2 yıllık bono faizi 11.31 11.21 11.49

10 yıllık bono faizi 10.95 10.98 10.99

Kur

USD/TL 3.68 %0.0 -%1.9

EUR/TL 3.90 -%0.6 -%1.8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.79 -%0.3 -%1.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 187 185 181

Ortalama işlem hacmi * 1.32 1.16 1.15

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.1x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.11x 1.01x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.84x 0.75x

FD/FAVÖK 8.0x 7.4x 6.6x

Kar büyümesi %13.5 %19.0 %18.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.2 %13.7

Temettü verimi %2.9 %3.3 %3.7

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 

Yıllık cari açıktaki genişleme sürüyor 

Şubat cari işlemler açığı 2,53 milyar dolar ile, 2,36 milyar dolar olan kurum beklentimiz 

ve 2,5 milyar dolar olan piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşti.  Yıllık açık 33,2 

milyar dolardan (GSYİH’nin %3,9’u) 33,7 milyar dolara (GSYHİ’nin %4’ü) yükseldi. 

 Turizm sektörünün bu yıl sınırlı da olsa bir toparlanma sergileyebileceğini 

düşünüyoruz. Ancak, Hollanda ve Almanya ile yaşanan gerginliklerin ve 

Rusya’nın Türkiye’ye charter uçuşlarını durdurabileceğine ilişkin iddiaların 

sektör üzerindeki etkilerini yakından takip edeceğiz. Bu çerçevede turizm 

gelirleri tahminimiz (%8) üzerinde aşağı yönlü risklerin olduğunu belirtmek 

gerekir. 

 Şubat ayı sermaye hareketlerine baktığımızda, net portföy yatırımlarının ve 

mevduat girişlerinin temel finansman kaynağı olarak öne çıktığını görüyoruz. 

 Bankacılık sektörünün uzun vadeli borç çevirme oranında görülen önemli 

düşüş ise finansman kalemleri içerisinde en dikkat çekici unsur olarak kendini 

gösteriyor. Söz konusu borç çevirme oranı %62,3’e inerek Ocak 2013’ten bu 

yana en düşük seviyesine geriledi. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Otomotiv Sektörü - OSD Mart verilerine göre Mart ayında Ford Otosan’ın ihracatı %15 

ve Tofaş’ın ihracatı %38 yıllık büyüdü. 1. Çeyrek verilerine göre ise Ford Otosan’ın 

ihracatı %6 yükselirken, Tofaş’ın ihracatı %35 yıllık arttı. Tofaş 2016’da lansmanı yapılan 

Egea modellerinin desteğiyle ihracatta %30’un üzerinde büyümeye devam ediyor. Ford 

Otosan’da ise %6 1. Çeyrek büyümesi yönetimin 2017 yılı için öngördüğü %5-9 

seviyesindeki büyümeye paralel. Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz. 

Ayrıca, Naci Agbal hükümetin otomotiv sektörüne hurda teşviğini şu an 

düşünmediklerini belirtti. 

 

 

 

 

 

Şubat sermaye hareketlerine 

baktığımızda, net portföy 

yatırımlarının ve mevduat 

değişimlerinin, finansman 

kaynakları olarak öne 

çıktığını görüyoruz. 

http://tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/odemeler_Dengesi_subat_2017.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

BİST-100 endeksi dün yatay bir kapanış kaydederek günü  90.952 seviyesinden 

kapattı. İşlem hacmi tarafında ise günlük bazda 28% gerileme kaydedildi ve 5 

günlük ortalamasının %9 altında gerçekleşti. 

Global anlamda gelişmekte olan ülke kurlarındaki güçlenme en dikkat çekici unsur 

olarak kendini gösteriyor. Bu çerçevede 100 seviyesine doğru gerilen Dolar endeksi 

sonrasında USD/TL’de 3,65 seviyelerinin altı görüldü ve sabah saatlerinde 3,65 

seviyelerinin bir miktar üzerinde işlem görüyor. Öte yandan, Trump’ın jeopolitik 

riskleri artırıcı söylemlerinin arkasından dün ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Rusya 

ziyaretinin ılımlı mesajlar üretmesi piyasalar tarafında olumlu karşılandı. Trump’ın 

Dolar’ın aşırı değerli olduğuna ilişkin söylemlerinin Dolar endeksi üzerinde yarattığı 

etkinin bugün global kur seviyeleri üzerindeki etkisinin devam etmesi beklenebilir. 

Yine petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gelişmekte olan ülke varlıkları 

içerisinde risk iştahını desteklediği görülüyor.   

Veri tarafına bakıldığında yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmamakta. 

Yurtdışında ise ABD tarafından gelecek olan Mart ÜFE ve Tüketici Güven endeksi 

açıklamalarının kurlar üzerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede 

bugün hisse senetleri piyasasında hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Gün içinde BİST-

100 endeksinde 91,346, 91,740 ve 91,937 dirençlerini ve 90,755, 90,558 ve 90,165 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Gelişmekte olan ülke para birimleri Güney Afrika randı liderliğinde dolar karşısında 

oldukça güçlü bir seyir izliyor. Türki lirası %1,32’lik değer kazancıyla en fazla değer 

kazanın ikinci gelişmekte olan ülke para birimi olarak karşımıza çıkıyor. ABD Başkanı 

Donald Trump’ın açıklamaları ile birlikte değer kaybeden dolar endeksi, gelişmekte 

olan ülke para birimlerindeki primli seyrin temel nedenini oluşturuyor. Trump’ın Wall 

Street Journal’a verdiği röportajda doların değerlenmesinin Amerikalı şirketlerin 

rekabet gücüne zarar verdiğini belirtmesi düşük faiz politikasını beğendiğini ifade 

etmesi sonrasında sert bir şekilde gerileyen dolar endeksi, 100 seviyesine kadar geri 

çekildi. Kurdaki yukarı yön beklentimiz, Trump’ın açıklamaları ve dolar endeksindeki 

sert düşüş hareketi nedeniyle sekteye uğramış durumda. Dolar endeksindeki gerileme 

ve TL varlıklarındaki primlenmenin etkisiyle birlikte dünü sert satıcılı geçiren USDTRY 

paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 3,65 seviyesi altında hareket ediyor. Petrol 

fiyatlarındaki güçlü görünümün sürüyor olmasının da gelişmekte olan ülke piyasalarını 

destelediğini belirtmek gerekiyor. Dün akşam saatlerinde açıklanan ABD Ham Petrol 

Envanterleri verisinin stoklarda düşüşe işaret etmesi, petrol fiyatlarındaki güçlü 

görünümü besledi. Kısacası, referanduma sayılı günler kala yurt içi piyasalarda oldukça 

iyimser bir fiyatlanmanın hâkim olduğu görülüyor. Bu noktada, bu sabah saatleri 

itibariyle 3,65 seviyesi altındaki seyrini sürdürmekte olan USDTRY paritesinin bugün 

içerisinde 3,64 – 3,66 seviyeleri arasında hareket etmesi beklenebilir. Gün içerisinde 

ABD’den gelecek olan Mart ayı ÜFE, Haftalık İşsizlik Başvuruları ve Michigan Tüketici 

Güveni verileri yakından takip edilecek. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,6479 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,6545 seviyesi direnç, 3,6409 seviyesi ise destek konumunda. 3,6545 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6645, 3,6409 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,6308. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinin gün içerisinde 1,06 seviyesi üzerindeki 

seyrini sürdürme çabası içerisine girebileceğini belirtmiştik. ABD Başkanı Donald Trump, 

Wall Street Journal’a verdiği röportajda, doların değerine ve Döviz kuru 

manipülasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump açıklamalarında, doların 

değerlenmesinin Amerikalı şirketlerin rekabet gücüne zarar verdiğini belirterek düşük 

faiz politikasını beğendiğini ifade etti. Trump, doların kısmen kendisi yüzünden 

güçlendiğini söyleyerek, "Dolarımızın aşırı değerli olduğunu düşünüyorum ve bu 

kısmen benim hatam çünkü insanlar bana güveniyor." değerlendirmesini yaptı. 

Trump’ın bu açıklaması ile birlikte dolar endeksi 100 seviyesine doğru hızlı bir düşüş 

gerçekleştirdi.   Dolar endeksindeki sert geri çekilme ile birlikte dünü yükselişle 

tamamlayan EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 1,07 seviyesinin hemen 

altında seyrediyor. Dolar endeksindeki sert gerilemenin etkisini sürdürüyor olması 

nedeniyle paritenin bugün içerisinde görece güçlü seyrini koruması beklenebilir.  

Paritenin gün içerisinde 1,0650 – 1,0710 seviyeleri arasında bir seyir izlemesi 

beklenebilir. Bugün sabah saatlerinde Almanya’dan gelecek olan Mart Ayı TÜFE verisi 

ve öğleden sonra ABD’den gelecek olan Mart ayı ÜFE, Haftalık İşsizlik Başvuruları ve 

Michigan Tüketici Güveni verileri yakından takip edilecek. Paritedeki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,0670 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0645 seviyesi destek, 1,0673 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,0673 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,0700, 1,0645 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,0624.  

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Artan jeopolitik risklerin etkisi ile birlikte hafta başından bu yana istikrarlı bir yükseliş 

hareketi içerisinde olan altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları 

nedeniyle sert bir düşüş kaydeden dolar endeksi ile birlikte yükseliş hareketini daha da 

hızlandırmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal’a verdiği 

röportajda, doların değerine ve döviz kuru manipülasyonuna ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. Trump açıklamalarında, doların değerlenmesinin Amerikalı şirketlerin rekabet 

gücüne zarar verdiğini belirterek düşük faiz politikasını beğendiğini ifade etti. Trump, 

doların kısmen kendisi yüzünden güçlendiğini söyleyerek, "Dolarımızın aşırı değerli 

olduğunu düşünüyorum ve bu kısmen benim hatam çünkü insanlar bana güveniyor." 

değerlendirmesini yaptı. Trump’ın bu açıklamaları sonrasında dolar endeksi 100 

seviyesine doğru sert bir şekilde geri çekilirken, altın fiyatlarının da 1280 seviyesi 

üzerine çıktığı görüldü. Bu sabah saatleri itibariyle 1280 seviyesi üzerindeki seyrini 

süren altının, bugün içerisinde 1280 seviyesi üzerinde tutunma çabası içerisinde olması 

beklenebilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1285,27 işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1283,88 seviyesi destek, 

1292 seviyesi ise direnç konumunda. 1292 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 

bir sonraki direnç seviyemiz 1297,89, 1283,88 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1278,74.  

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 2,345 -%0.4 -%0.3 -%1.2 %10.0 %4.7

DAX 12,155 %0.1 -%0.5 %1.4 %16.7 %5.9

FTSE 7,349 -%0.2 %0.2 -%0.2 %5.3 %2.9

Nikkei 18,553 -%1.0 -%1.3 -%6.5 %9.4 -%4.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 90,952 %0.1 %2.2 %1.7 %18.4 %16.4

Çin 3,274 %0.2 -%0.1 %1.3 %7.1 %5.7

Hindistan 29,643 -%0.2 -%1.1 %2.2 %7.0 %11.1

Endonezya 5,644 -%0.1 -%0.7 %4.2 %5.6 %6.4

Rusya 1,948 -%1.5 -%5.3 -%2.6 -%1.4 -%12.8

Brezilya 63,892 -%0.7 -%1.4 -%2.5 %4.5 %6.1

Meksika 48,956 -%1.4 -%0.5 %3.9 %2.5 %7.3

Güney Afrika 53,551 %0.0 %1.1 %3.3 %6.1 %5.7

Oynaklık Endeksleri

VIX 16 %4.6 %22.3 %38.9 -%0.9 %12.3

EM VIX 19 -%1.2 %16.4 %27.1 -%18.8 -%13.4

MOVE 73 %4.1 %15.2 %11.9 %14.2 %2.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6494 -%1.3 -%1.3 -%2.5 %18.2 %3.6

Brezilya 3.1261 -%0.4 %0.2 -%0.8 a.d. -%3.8

Güney Afrika 13.4606 -%2.5 -%2.5 %2.5 -%5.4 -%2.0

Çin 6.8915 %0.0 %0.0 -%0.3 %2.6 -%0.8

Hindistan 64.6712 %0.3 -%0.3 a.d. a.d. -%4.8

Endonezya 13275 %0.0 -%0.3 -%0.6 %2.0 -%1.5

CDS *

Türkiye 235.6 -1.4 2.0 -0.7 32.4 -19.0

Brezilya 226.7 3.7 0.9 -9.6 -18.4 83.6

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

Endonezya 135.5 1.6 6.1 -2.1 2.6 45.8

Rusya 171.5 -1.9 11.4 -8.8 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.0 0.0 1.2 -0.4 1.0 -0.4

Brezilya %10.0 0.0 0.0 -0.2 a.d. a.d.

Güney Afrika %8.9 -0.1 -0.1 0.2 0.0 -0.1

Hindistan %6.8 0.0 0.1 a.d. a.d. 0.3

Endonezya %7.1 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.4 -0.03 0.89 -0.40 0.80 -0.49

Brezilya %4.7 0.00 -0.01 -0.46 0.02 -0.80

Güney Afrika %4.9 -0.07 0.09 0.17 0.80 0.01

Endonezya %3.9 -0.01 0.04 -0.16 0.41 -0.42

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.86 -%0.7 %2.8 %8.8 %7.8 -%1.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.11 -%0.5 %3.8 %9.7 %5.8 -%1.1

Altın - USD / oz 1275.3 %0.3 %2.4 %6.0 %1.9 %10.7

Gümüş - USD / t oz. 18.3 %0.3 %0.6 %8.1 %4.5 %14.5

Commodity Bureau Index 422.82 -%0.2 -%1.5 -%2.1 %5.6 -%0.1

* 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. 

 


