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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün hafif satıcılı seyrin devam ettiğini bu çerçevede BİST-100 

endeksinin %0,2 oranında düşüş kaydederek günü 87.882 

seviyesinden kapattığını gördük. Özellikle bankacılık endeksi 

tarafından satışlar daha ön plana çıktı. 

Bugün gerek yurtiçinde gerek yurtdışında veri akışının nispeten zayıf 

olduğunu görüyoruz. Politika tarafında Astana’daki Suriye başlıklı 

görüşmeler takip ediliyor olunacak.  

Dün beklentilerin bir miktar üzerinde gelen ABD TÜFE verisi 

sonrasında Dolar endeksinde bir miktar güçlenme görülmüştü. 

Sabah kotasyonlarına bakıldığında TL tarafında hafif değer 

kayıplarının olduğunu görüyoruz. Hisse senetleri tarafında ise global 

görünüm karışık bir resmi işaret ediyor. 

Bu çerçevede Bugün BİST-100 yatay bir açılış bekliyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 88.373, 88.863 ve 89.186 dirençlerini ve 87.559, 

87.236 ve 86.745 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Arındırılmış işsizlik oranı Kasım döneminde %11,8’e yükseldi. 

 Bütçe dinamikleri yıla olumlu başladı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Tat Gıda - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Tekfen Holding – BP Iraq ile Rumalia Petrol Sahası Su 

Ayrıştırma/Tuz Ayrıştırma Üniteleri montaj işleri için sözleşme 

imzalandı. 

 Turkcell – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Şubat - Haftalık TCMB yabancı portföy hareketleri

                  TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

20 Şubat - Ocak Merkezi Yönetim Borç Stoku

21 Şubat - Hazine ihalesi (5 yıl vadeli sabit kuponlu)

22 Şubat - Şubat reel Sektör Güven endeksi ve KKO

23 Şubat - Haftalık TCMB yabancı portföy hareketleri

                  TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

24 Şubat - Ocak Konut Satış İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 87,882 -%0.2 -%0.4

BIST-30 107,781 -%0.2 -%0.4

Banka 149,480 -%0.9 -%0.8

Sanayi 94,511 %0.1 %0.2

Hizmet 54,498 %0.5 -%0.2

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 8.50

AOFM 10.37 10.37 10.36

2 yıllık bono faizi 11.29 11.38 11.34

10 yıllık bono faizi 10.88 10.93 11.01

Kur

USD/TL 3.65 -%2.5 -%4.0

EUR/TL 3.85 -%3.4 -%4.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.75 -%2.9 -%4.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 182 179 163

Ortalama işlem hacmi * 1.56 1.45 1.43

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 8.9x 8.9x 7.6x

PD/DD 1.11x 1.08x 0.98x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.80x 0.71x

FD/FAVÖK 7.9x 7.4x 6.6x

Kar büyümesi %18.3 %13.1 %17.0

Özsermaye karlılığı %13.3 %12.9 %13.5

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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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Arındırılmış işsizlik oranı Kasım döneminde %11,8’e yükseldi 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı %11,7’den %11,8’e yükselerek Mayıs 

2010’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Tarım dışı işsizlik oranının da aynı olumsuz 

tabloyu sergilediği ve %13,9’dan %14,1’e yükseldiği görülüyor.  

 Kasım dönemi içerisinde, tarım dışı sektörlerde yaratılan istihdama rağmen 

artan işgücüne katılım işsizlik oranı üzerinde etkili oldu.  

 Mevsimsel etkilerden arındırılmış tarım dışı istihdam sayısı 64.000 artış 

gösterirken, burada özellikle sanayi (34.000) ve hizmet (21.000) sektörlerinin 

etkili olduğunu görüyoruz. İnşaat sektörü istihdamında sadece sınırlı (9.000) 

artış görüldü. 

 Hükümetin, yeni istihdam paketi ve önlemleri çerçevesinde özellikle 2017 

yılının ilk çeyreğinde bir toparlanma beklemek mümkün.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

Bütçe dinamikleri yıla olumlu başladı 

Ocak ayı merkezi bütçe gelirleri yıllık %25 gibi önemli bir artış gösterirken, giderlerdeki 

artışın %11 olarak gerçekleşmesi, bütçe dengesinde 11,4 milyar TL’lik bir artışı 

beraberinde getrmiş ve söz konusu fazla geçen sene kaydedilen 4,2 milyar TL’lik fazlaya 

göre oldukça ciddi bir iyileşme gösterdi. Faiz dışı fazla tarafında da aynı olumlu 

performans dikkat çekti. Buna göre 18 milyar TL fazla veren faiz dışı denge geçen 

seneye göre %100’e yakın bir iyileşme gösterdi. 

 Gelirler tarafında artışın en önemli nedenlerinden biri vergi borcu 

yapılandırılması programı dahilinde yaklaşık 3 miyar TL’lik gelir tahsilatı oldu. 

Bu sene içinde söz konusu program dahilinde 17 milyar TL’ye varan bir 

tahsilatın yapılabileceğini düşünüyoruz. Geçen sene ise bütçeye bu yolla gelir 

girişi 13 milyar TL olmuştu.   

 Vergi dışı gelirler tarafında 4,2 milyar TL özelleştirme gelirleri kaydedilirken 

geçen seneye göre %100 oranında bir artışı gösterdi.  

 

 

 

 

 

 

Tarım dışı sektörlerde 

yaratılan istihdama rağmen 

artan işgücüne katılım 

işsizlik oranı üzerinde etkili 

oldu. 

Merkezi bütçe verileri vergi 

borcu yapılandırılması ve 

özelleştirmeden gelen 

gelirler çerçevesinde yıla 

olumlu bir başlangıç yaptı.  

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/istihdam_Kasim_donemi3d2ef4f4-2.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Tat Gıda - 4. çeyrekte 12 milyon TL net kâr açıkladı. Net kar rakamı piyasa beklentisi ile 

paralel gerçekleşti. Buna karşın FAVÖK, 14 milyon TL oldu ve 17 milyon TL olan piyasa 

beklentisinin gerisinde kaldı. Net satışlara yıllık bazda yatay kalırken, FAVÖK marjı 145 

baz puan iyileşerek %5,7 olarak gerçekleşti. 

Tekfen Holding – Tekfen İnşaat ile le BP Iraq arasında Rumalia Petrol Sahası Su 

Ayrıştırma/Tuz Ayrıştırma Üniteleri montaj işleri için personel ve makina temin etmek 

üzere sözleşme imzalandı. Sözleşme uyarınca işveren idare tarafından verilecek iş 

emirlerine göre yapılacak işlerin toplam tutarının proje süresi sonunda yaklaşık 99 

milyon ABD Dolarına ulaşması beklenmekte. Projenin toplam süresi 3 yıl olarak 

belirlendi. 

Turkcell – 4. çeyrekte 393 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 335 milyon TL 

seviyesindeydi. FAVÖK yıllık bazda %30 artış göstererek 1.363 milyon TL olarak 

gerçekleşti ve piyasa beklentisi olan 1.289 milyon TL’yi aşmış oldu. Sonuçların piyasada 

pozitif algılanacağını düşünüyoruz. 

Şirket ayrıca 2017 beklentilerini de açıkladı. Buna göre; %13-15 net satış büyümesi, 

%32-34 FAVÖK marjı ve operasyonel yatırım harç harcamalarının net satışlara oranı 

%20 olarak öngörülmekte.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün hafif satıcılı seyrin devam ettiğini bu çerçevede BİST-100 endeksinin %0,2 

oranında düşüş kaydederek günü 87.882 seviyesinden kapattığını gördük. Özellikle 

bankacılık endeksi tarafından satışlar daha ön plana çıktı. 

Bugün gerek yurtiçinde gerek yurtdışında veri akışının nispeten zayıf olduğunu 

görüyoruz. Politika tarafında Astana’daki Suriye başlıklı görüşmeler takip ediliyor 

olunacak.  

Dün beklentilerin bir miktar üzerinde gelen ABD TÜFE verisi sonrasında Dolar 

endeksinde bir miktar güçlenme görülmüştü. Sabah kotasyonlarına bakıldığında TL 

tarafında hafif değer kayıplarının olduğunu görüyoruz. Hisse senetleri tarafında ise 

global görünüm karışık bir resmi işaret ediyor. 

Bu çerçevede Bugün BİST-100 yatay bir açılış bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 88.373, 88.863 ve 89.186 dirençlerini ve 87.559, 87.236 ve 86.745 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Hafta başından bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinde etkili olan primli seyrin 

bugün itibariyle etkisini biraz yitirdiğini görüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle Türk 

lirasının yatay bir seyir izlediğini görüyoruz. Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen ve 

beklentilerin oldukça üzerinde bir performans sergileyen TÜFE ve Perakende Satışlar 

verilerini ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki direnişinin 

etkisini kaybettiği ve USDTRY paritesinin 3,7021 seviyesine kadar yükseldiği görüldü. 

Kur daha sonra kazançlarının bir kısmını geri vermiş olsa da, bu sabah saatleri itibariyle 

kısa vadeli düşüş kanını yukarı yönlü kırmış durumda. Bu da, kurun bugün içerisinde 

yükseliş çabasını sürdürebileceği ve yeniden 3,70 seviyesinin hedef olabileceği anlamını 

taşıyor olabilir. USDTRY paritesindeki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatlerinde 3,6613 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 3,6489 seviyesi 

destek, 3,6772 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. 3,6489 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 3,6200, 3,6772 direncinin yukarı yönlü 

kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 3,7000 olarak karşımıza çıkıyor. 

Kurdaki kısa vadeli düşüş eğiliminin korunduğunu görüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün öğle saatlerinde açıklanan ABD TÜFE ve Perakende Satışlar verilerinin beklentilerin 

üzerinde bir performans sergilemesi sonrasında dolar endeksi yükseldi. ABD’de Ocak 

Ayı Aylık TÜFE %0,3’lük beklentinin üzerinde gelerek %0,6 olarak gerçekleşirken, Aylık 

Perakende Satışlar verisi de %0,1’lik beklentinin üzerinde gelerek %0,4 olarak 

gerçekleşti. ABD’den gelen TÜFE ve Perakende Satışlar verilerinin ardından, gün boyu 

sert satış baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi düşüşünü daha da hızlandırdı ve 

1,0521 seviyesine kadar geriledi. Akşam saatlerine doğru ise kayıplarını telafi etmeye 

başlayan EURUSD paritesi, dolar endeksinin akşam saatlerinde kazançlarını geri vermesi 

ile birlikte yeniden yükselişe geçti ve 1,06 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. Bugün 

saat 15:30’da Avrupa Merkez Bankasının Ocak ayı toplantı tutanakları yayınlanacak. 

Ocak ayı toplantısında Banka, ekonominin gidişatında ya da finansal koşullarda bir 

kötüleşme olması durumunda varlık alım programını artırmaya hazır olduklarını 

belirtmişti. Dolayısı ile toplantı tutanaklarında da güvercin ve gevşemeci açıklamaların 

yer alması olası görünüyor. Ancak tutanakların piyasa üzerinde baskın bir etkisinin 

olacağını düşünmemekteyiz. Dün akşam saatlerinde yaşadığı sert yükselişin ardından 

kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran EURUSD paritesinin, bugün içerisinde 

1,0610 – 1,0645 seviyeleri arasında görece yatay bir seyir izlemesi beklenebilir. Bu 

sabah saatleri itibariyle 1,0616 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 

1,0610 seviyesi destek, 1,0645 seviyesi ise direnç konumunda. 1,0610 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 1,0576, 1,0645 direncinin yukarı 

yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 1,0680. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün öğle saatlerinde ABD’den gelen TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde bir 

performans sergilemesi sonrasında yönünü yukarı çeviren altın fiyatları, dün sabahki 

bültenimizde öngördüğümüz üzere yükseliş kanının alt sınırında tutunmayı başardı ve 

yatırımcılarımıza gün içi alım fırsatları verdi. ABD Ocak Ayı Aylık Çekirdek TÜFE verisi 

beklentilerin üzerinde gelerek %0,3 olarak gerçekleşirken, Aylık TÜFE de yine aynı 

şekilde beklentilerin üzerinde gelerek  %0,6 olarak gerçekleşti. Enflasyon karşısında en 

önemli güvenli limanlardan biri olan altın, bu hafta içerisinde Çin’den ve ABD’den gelen 

enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında – dolar 

endeksindeki güçlü görünüme rağmen – 1230 seviyesi üzerinde tutunmayı başarmış 

durumda. Altın bu sabah saatlerinde 1235,50 direncini aşmakta zorlanabileceğini ve 

kazançlarının bir kısmını geri verebileceğini düşünüyoruz. Ancak 1230 seviyesi üzerinde 

kalındığı takdirde geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Yükseliş kanlının sınırında tutunması ile 

birlikte yeniden 1230 seviyesi üzerine çıkan altın fiyatları, bu sabah saatlerinde 1235,16 

seviyesinden işlem görüyor. Altındaki yukarı yönlü hareketlerde1235,50 ve 1245 

dirençlerini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1230 ve 1224,33 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

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 2,349 %0.5 %2.4 %3.3 %7.9 %4.9

DAX 11,794 %0.2 %2.2 %2.1 %10.5 %2.7

FTSE 7,302 %0.5 %1.6 -%0.3 %5.9 %2.2

Nikkei 19,438 -%0.5 %2.3 %1.2 %16.5 %1.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 87,882 -%0.2 -%0.4 %7.6 %13.1 %12.5

Çin 3,213 %0.2 %1.2 %3.8 %3.5 %3.8

Hindistan 28,156 %0.1 -%0.5 %3.3 %0.4 %5.8

Endonezya 5,381 -%0.1 %0.3 %2.0 %1.0 %1.5

Rusya 2,137 -%0.2 -%2.4 -%2.4 %8.2 -%4.3

Brezilya 67,976 %1.9 %4.8 %6.5 %15.5 %12.9

Meksika 47,162 -%0.5 %0.5 %3.1 -%2.5 %3.3

Güney Afrika 52,485 %0.0 %1.3 -%1.3 %0.2 %3.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %11.5 %4.5 a.d. %1.4 -%14.7

EM VIX 16 %2.1 -%6.2 a.d. -%13.8 -%28.1

MOVE 66 -%2.6 -%4.7 a.d. %2.7 -%8.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6599 %0.2 -%1.6 -%3.8 %24.4 %3.9

Brezilya 3.0569 -%0.9 -%1.9 -%5.7 -%4.0 -%5.9

Güney Afrika 12.9162 -%1.4 -%3.7 -%5.5 -%2.9 -%6.0

Çin 6.8711 %0.1 %0.1 -%0.4 %3.5 -%1.1

Hindistan 66.9075 %0.0 -%0.4 -%1.7 a.d. -%1.5

Endonezya 13331 %0.0 %0.0 -%0.3 %1.7 -%1.1

CDS *

Türkiye 236.9 0.9 -19.0 -32.0 47.0 30.5

Brezilya 220.6 5.9 -26.1 -11.3 56.5 215.6

Güney Afrika 187.3 -3.2 -15.9 -2.9 35.7 a.d.

Endonezya 135.7 3.1 -10.4 -9.3 45.0 88.8

Rusya 173.8 9.6 -15.7 -2.7 3.3 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.0 0.1 1.2 -0.5 1.3 -0.4

Brezilya %10.3 0.0 -0.1 -0.7 -1.5 a.d.

Güney Afrika %8.6 -0.1 -0.3 -0.1 0.1 -0.4

Hindistan %6.9 0.0 0.1 0.4 a.d. 0.3

Endonezya %7.6 0.0 0.0 0.0 0.7 -0.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.04 1.11 a.d. 1.26 -0.27

Brezilya %4.8 0.10 0.01 a.d. 0.57 -0.65

Güney Afrika %4.5 0.00 0.00 -0.10 0.80 -0.34

Endonezya %3.9 -0.03 -0.04 -0.16 0.76 -0.44

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.75 -%0.4 %1.1 -%0.2 %15.3 -%1.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.11 -%0.2 %1.5 a.d. %16.1 -%1.1

Altın - USD / oz 1231.7 %0.6 -%0.5 a.d. -%8.1 %6.9

Gümüş - USD / t oz. 17.963 %0.4 %1.5 a.d. -%9.5 %12.3

Commodity Bureau Index 436.88 %0.4 %0.6 a.d. %6.3 %3.3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Şubat 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   10 

 

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. 

 


