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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Merkez Bankası’nın repo ihalesini TL likiditesini sıkılaştırmaya 

yönelik hamlesinin Türk lirasında ve faizlerde olumlu yansımalarını 

gördük. Bu durumdan Borsa İstanbul da oldukça pozitif etkilenirken 

günü yüksek bir işlem hacmi (8 milyar TL) ve %4,15 değer artışıyla 

80.891 seviyesinden kapattı. Banka endeksindeki günlük değer 

kazancı %6,17 olarak gerçekleşirken diğer endekslerde göreceli 

olarak daha düşük yükselişler söz konusu idi. 

Bugüne baktığımızda ise yurtiçinde önemli bir veri açıklaması 

bulunmamakta olup, ABD’den gelecek olan verilerin (özellikle 

perakende satışlar ve güven endeksi verilerinin) önemli olduğunu 

düşünüyoruz. Bugün Türk lirası ve faizlerde seyrin hisse senetleri 

piyasası için belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede 

TCMB’nin repo ihalesini açıp açmayacağı önemli olacak.  

Dünkü yüksek değer artışının sonrasında hisse senedi piyasasının 

güne hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endeksin 80.000-

80.200 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü 

hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 81.230, 82.200 ve 82.900 dirençlerini ve 80.180, 79.500 

ve 78.800 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Yabancı yatırımcıların hisseden çıkışı, tahvile girişi sürüyor.  

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Anadolu Efes – 4. çeyrek satış hacmi rakamlarını bugün 

açıklayacak. 

 Coca-Cola İçecek - 4. çeyrek satış hacmi rakamlarını açıkladı. 

 Emlak Konut – Aralık ayı satış rakamlarını açıkladı. 

 Gübre Fabrikaları – Negmar Denizcilik’teki %40 payı için 21 

milyon TL’lik teklif aldı. 

 Halkbank – 2017 yılı beklentilerini açıkladı. 

 Karsan - Hasanağa fabrikasında 23-29 Ocak tarihleri arasında 

üretime ara verecek. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Ocak - Aralık Merkezi Bütçe verileri

                 Ekim dönemi istihdam göstergeleri

19 Ocak - Haftalık yabancı portföy hareketleri

                 TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

23 Ocak - Ocak Tüketici Güven endeksi

24 Ocak - PPK toplantısı

25 Ocak - Ocak reel kesim Güven Endeksi ve KKO

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 80,891 %4.2 %5.9

BIST-30 98,762 %4.6 %6.1

Banka 133,969 %6.2 %7.0

Sanayi 87,669 %3.1 %6.8

Hizmet 51,461 %2.9 %4.3

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 8.50 8.50 8.50

AOFM 8.34 8.31 8.29

2 yıllık bono faizi 11.23 11.55 10.85

10 yıllık bono faizi 11.52 11.94 11.41

Kur

USD/TL 3.84 %6.9 %9.3

EUR/TL 4.09 %8.2 %9.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.97 %7.5 %9.6

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 160 163 161

Ortalama işlem hacmi * 1.77 1.25 0.97

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.0x 8.2x 7.1x

PD/DD 1.14x 1.00x 0.90x

PD/DD (Banka) 0.79x 0.71x 0.63x

FD/FAVÖK 8.2x 6.9x 6.1x

Kar büyümesi %17.2 %13.9 %15.5

Özsermaye karlılığı %13.5 %13.1 %13.5

Temettü verimi %2.9 %3.4 %3.9

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 

Yabancı yatırımcıların hisseden çıkışı, tahvile girişi sürüyor  

30 Aralık – 6 Ocak tarihleri arasında hisse senedi piyasasında toplam 55 milyon dolarlık 

bir çıkış yaşandı. Tahvil cephesinde (repo işlemleri hariç) ise Aralık ayının son haftasında 

448 milyon dolarlık bir giriş yaşandı. Bu giriş, Eylül ayından bu yana tahvil cephesinde 

gözlemlenen en yüksek giriş oldu.  

 Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı ise söz konusu hafta 

içerisinde %19’dan %19,2’ye yükseldi.    

 30 Aralık – 6 Ocak haftası içerisinde, TL varlıklarındaki negatif ayrışma 

nedeniyle yurt içerisinde olumsuz bir seyir hâkimdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı yatırımcıların tahvil 

stoku içerisindeki payı ise 

söz konusu hafta içerisinde 

%19’dan %19,2’ye yükseldi.  
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Efes - 4. çeyrek satış hacmi rakamlarını bugün piyasa kapanışının ardından 

açıklayacak. Tahminimiz yılın son çeyreğinde bira satış hacminin 4,2 mhl (yıllık +%0), 

konsolide satış hacminin 16,9 mhl (yıllık +%4) olacağı yönünde. 4. Çeyreğinde 

mevsimsel olarak zayıf bir dönem olmasından dolayı verinin etkisinin sınırlı olacağını 

düşünüyoruz. 

Coca-Cola İçecek – 4. çeyrekte 224 milyon ünite kasa satış hacmi yakaladı. Veri 222 

milyon ünite kasa olan tahminimize paralel gerçekleşti. 4Ç16’da %8,7 büyüyen yurtdışı 

operasyonlar yardımıyla %5 yıllık hacim artışı görüldü. 2016’da satış hacmi 1.189 milyon 

ünite kasa olurken, Türkiye operasyonları %1,4, yurtdışı operasyonları %5,2 büyüdü. 

Emlak Konut - Aralık ayında 1.141 milyon TL (aylık: -%42, yıllık: +%22) değerinde 1.227 

(aylık: +%3, yıllık: +%81) adet bağımsız ünite satışı gerçekleştirdi. Şirket, böylece 4. 

çeyrekte 3.144 milyon TL (yıllık: +%96) değerinde 4.196 (aylık: +%3, yıllık: +%71) adet 

bağımsız ünite satışı gerçekleştirmiş oldu. 

Emlak Konut, dünkü kapanış fiyatı dikkate alındığında %37 net aktif değer iskontosuyla 

işlem görmekte. Son bir yılda ortalama iskonto %42 seviyesindeydi. 

Gübre Fabrikaları – Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’de %40’a tekabül eden payların 

satışı için düzenlenen ihalede Raintrade’den 21 milyon TL’lik teklif aldı. 2015 yılı 

itibariyle Negmar, Gübre Fabrikaları’nın konsolide bilançosunda -25,6 milyon TL defter 

değeri ile yer almakta. Bu nedenle satışın hisseye olumlu yansımasını bekliyoruz. 

Halkbank – 2017 yılı beklentilerini açıkladı. Banka yönetiminin 2017 yılına ait kredi 

büyümesi diğer bankalara göre daha yüksek olup, net faiz marjında ve risk 

maliyetlerinde 2016 yılına göre yatay seyir beklemektedir. 

 

Karsan – Yıllık izin ve planlı duruş nedeniyle Hasanağa fabrikasında 23-29 Ocak tarihleri 

arasında üretime ara verecek.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün Merkez Bankası’nın repo ihalesini TL likiditesini sıkılaştırmaya yönelik 

hamlesinin Türk lirasında ve faizlerde olumlu yansımalarını gördük. Bu durumdan 

Borsa İstanbul da oldukça pozitif etkilenirken günü yüksek bir işlem hacmi (8 milyar 

TL) ve %4,15 değer artışıyla 80.891 seviyesinden kapattı. Banka endeksindeki 

günlük değer kazancı %6,17 olarak gerçekleşirken diğer endekslerde göreceli 

olarak daha düşük yükselişler söz konusu idi. 

Bugüne baktığımızda ise yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmamakta olup, 

ABD’den gelecek olan verilerin (özellikle perakende satışlar ve güven endeksi 

verilerinin) önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün Türk lirası ve faizlerde seyrin 

hisse senetleri piyasası için belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede 

TCMB’nin repo ihalesini açıp açmayacağı önemli olacak.  

Dünkü yüksek değer artışının sonrasında hisse senedi piyasasının güne hafif satıcılı 

başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endeksin 80.000-80.200 seviyesinin üzerinde 

kalması durumunda yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 81.230, 82.200 ve 82.900 dirençlerini ve 80.180, 79.500 

ve 78.800 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Türk lirası, TCMB’nin bankaları geç likidite penceresinden fonlayacağına yönelik 

haberlerin çıkması ve TCMB’nin dün haftalık repo ihalesi açmamasının ardından sert bir 

şekilde değer kazandı ve USDTRY paritesi 3,75 seviyesinin altına kadar indi. TCMB’den 

geç likidite penceresi ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Şu anda %10 

seviyesinde bulunan geç likidite oranı, bankaların 16:00 – 17:00 saatleri arasında, gün 

içerisinde gerçekleştiremedikleri borçlanmayı gecikmiş bir şekilde yapmalarını sağlayan 

faiz uygulamasıdır. Piyasadaki sert fiyatlama da, söz konusu bir uygulamanın gelmesi 

durumunda bankaların TL maliyetinin artacağı ve TL’nin dolar karşısında 

değerleneceğine yönelik beklentiydi. Ancak en başta da belirttiğimiz gibi, geç likidite 

penceresi uygulamasına yönelik haberler henüz TCMB tarafından doğrulanmadı. 

Dolayısı ile kur üzerinde oluşabilecek volatil hareketlere dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca, 

bu haftaki diğer bültenlerimizde de belirttiğimiz gibi, TCMB’den yüklü bir faiz artırımı 

göremediğimiz müddetçe kur üzerindeki geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini 

düşünüyoruz. Kurun 3,55 – 3,60 bandının altına gerileyebilmesi için TCMB’den kalıcı bir 

müdahale görmemiz gerekiyor. Bu sabah saatleri itibariyle 3,76’lı seviyelerde hareket 

etmekte olan kurda haftanın son işlem gününde sakin bir seyir görebiliriz. Dünkü sert 

düşüşün ardından bugün içerisinde 3,78 – 3,70 aralığında bir hareket söz konusu 

olabilir. Gün içerisinde ABD cephesinden gelecek olan Perakende Satışlar ve ÜFE 

verilerini takip ediyor olacağız. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Flama formasyonunun çalışması ile birlikte öngördüğümüz yükseliş hareketini 

gerçekleştiren ve dün gün içerisinde 1,0684 seviyesine kadar yükselen EURUSD 

paritesinin, 1,06 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmekte olduğunu görüyoruz. 

Paritedeki gün içi gidişat açısından öğleden sonra ABD’den gelecek olan ÜFE ve 

Perakende Satışlar verileri önemli olacak. Aralık ayı Perakende Satışlar verisinin Kasım 

ayına göre ciddi bir yükseliş kaydetmesi bekleniyor. Tüketici harcamalarının ve dolayısı 

ile ekonomik aktivitenin önemli bir göstergesi olan bu veride beklendiği üzere sert bir 

artış gerçekleşmesi dolar üzerinde hareketlilik yaratabilir. Haftanın bu son işlem 

gününde ABD cephesinden gelecek olan bu verileri takip ediyor olacağız. EURUSD 

grafiğine baktığımızda paritenin 1,0618 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1,0606 – 

1,0644 seviyeleri arasında hareket etmekte olduğunu görüyoruz. 1,0644 direncinin 

yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1,0679, 1,0606 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0576. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimlerden sonra gerçekleştirdiği ilk basın 

toplantısında, uygulayacağı ekonomi politikalarına ilişkin herhangi bir ipucu vermemesi 

piyasalar tarafından olumlu algılanmış, dolar endeksi sert bir şekilde geri çekilmişti. Risk 

iştahında gözlemlenen gerilemeye rağmen dolar endeksindeki düşüşten beslenmeyi 

başaran altın fiyatları dün 1200 seviyesinin üzerine kadar yükseldi. Ancak, dün sabahki 

bültenimizde de öngördüğümüz üzere 1200 seviyesi üzerinde tutunmayı 

başaramayarak geri çekilen altın,  1192’li seviyelere kadar geri çekilmiş durumda. Bu 

sabah saatleri itibariyle 80 saatlik hareketli ortalamasına denk gelen 1192,70 seviyesi 

üzerinde tutunmaya çalışan altın fiyatları, bu seviye üzerinde kalıcı olmayı başarabilirse, 

sabah saatlerinde yeniden 1200 seviyesine doğru yükselişe geçebilir. Dolayısı ile 

yatırımcılarımıza altın fiyatlarının 1192,70 seviyesi etrafındaki seyrini yakından takip 

etmelerini öneriyoruz. Grafiğe baktığımızda ise altının bu sabah saatlerinde 1192,90 

seviyesinden işlem gördüğünü ve 1190,62 - 1195 seviyeleri arasında hareket ettiğini 

görmekteyiz. 1195 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 

1200, 1190,62 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 

1185. 

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 2,270 -%0.2 %0.1 -%0.1 %5.5 %1.4

DAX 11,521 -%1.1 -%0.6 %2.1 %16.0 %0.3

FTSE 7,292 %0.0 %1.3 %4.6 %9.3 %2.1

Nikkei 19,135 %0.6 -%1.4 %0.0 %18.6 %0.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 80,891 %4.2 %5.9 %5.1 -%0.5 %3.5

Çin 3,119 %0.1 -%1.0 -%1.0 %2.0 %0.6

Hindistan 27,247 -%0.2 %1.6 %1.8 -%2.3 %2.1

Endonezya 5,293 %0.0 -%1.0 %0.0 %3.1 %0.0

Rusya 2,212 -%0.3 -%0.4 -%1.6 %14.3 -%0.9

Brezilya 63,954 %2.4 %3.0 %7.9 %17.1 %6.2

Meksika 46,061 %0.3 -%1.4 -%1.7 -%0.5 %0.9

Güney Afrika 52,444 %0.0 %3.9 %3.2 -%0.7 %3.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %2.5 -%1.1 -%8.7 -%14.8 -%36.6

EM VIX 19 %1.5 -%1.4 -%3.3 -%7.8 -%16.3

MOVE 74 %1.3 -%3.6 -%3.5 %3.2 %8.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7599 -%2.7 %4.6 %8.4 %30.2 a.d.

Brezilya 3.1873 -%0.3 -%0.4 -%4.5 -%3.3 -%19.6

Güney Afrika 13.5072 -%1.7 -%0.5 -%0.8 -%5.8 -%12.7

Çin 6.8941 -%0.6 %0.3 -%0.2 %3.1 %6.2

Hindistan 68.0838 -%0.4 %0.2 a.d. %1.3 %2.9

Endonezya 13290 -%0.3 -%0.6 a.d. %1.3 -%3.6

CDS *

Türkiye 289.8 -9.7 28.3 -14.8 38.4 33.0

Brezilya 251.6 -9.8 0.8 -31.5 -27.4 -6.7

Güney Afrika 255.7 0.0 1.8 -8.1 -94.2 -82.8

Endonezya 154.8 0.0 3.6 -10.2 -17.0 16.1

Rusya 231.4 1.2 -3.8 -0.8 -30.6 -54.0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.5 -0.4 1.8 0.0 2.4 0.8

Brezilya %11.0 -0.2 -0.4 -0.9 -1.1 -5.5

Güney Afrika %8.7 -0.1 -0.1 -0.2 0.0 -1.1

Hindistan %6.4 0.0 0.0 a.d. -1.0 -1.4

Endonezya %7.7 -0.1 -0.1 a.d. 0.6 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.9 -0.19 1.42 0.00 2.00 0.85

Brezilya %5.1 -0.07 -0.05 -0.35 0.38 -2.07

Güney Afrika %4.6 -0.08 -0.02 -0.14 0.42 -0.87

Endonezya %4.0 -0.05 0.04 a.d. 0.63 -0.73

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.01 %1.7 -%1.5 %0.6 %15.6 %50.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.01 %1.5 -%1.4 %0.3 %13.3 %43.1

Altın - USD / oz 1199.8 %0.3 %1.6 %3.1 -%10.1 %13.2

Gümüş - USD / t oz. 16.825 %0.0 %1.1 -%1.7 -%16.4 %21.9

Commodity Bureau Index 433.94 %0.2 %2.3 %2.1 %5.3 %15.8

* 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. 

 


