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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Fed faiz kararının global piyasalarda olumlu etkilerini 

gözlemledik ve BİST-100 endeksi günü %0.92 değer kazancı ile 

90.268 seviyesinden kapattı. Yükselişin genele yayıldığını görüldü. 

Bugün sabah saatlerinde TCMB’nin BİST para piyasasından 

fonlamasını 5 milyar TL olarak belirlendiğini gördük. Bu çerçevede 

ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %10,8’den %11,3’e 

çıkabileceğini hesaplıyoruz. Söz konusu adımın TL üzerinde oldukça 

olumlu etki yarattığı görülüyor.  

Veri akışı tarafında gündem zayıf. Yurtdışı tarafta ABD’den gelecek 

olan veriler piyasalar üzerinde kısmen etkisi olabilir. Öte yandan, 

yatırımcıların ana dikkat edecekleri noktanın dünkü PPK toplantısı 

sonrasında açıklanan faiz kararına bağlı olarak ağırlıklı ortalama 

fonlama maliyetinin hangi seviyede oluşacağı ve bu durumun gün 

içerisinde Türk lirası ve bono faizlerine olan etkileri olacaktır. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olmasını beklemekle 

beraber öğleden sonraki seansta kar realizasyonlarının da 

gelebileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 90.685, 

91.103 ve 91.376 dirençlerini ve 89.994, 89.721 ve 89.304 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Geç Likidite Penceresi 75 bp yukarı çekildi. 

 3-10 Mart haftasında tahvil piyasasına yabancı girişi yaşandı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Bim – 16 Mart itibariyle geri alım programını durdurduğunu 

açıkladı. 

 Bizim Toptan – 15 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi. 

 Migros – Rabobank ile 70 milyon TL tutarında kredi sözleşmesi 

imzaladı. 

 

 

  

Piyasa gündemi ve veri takvimi

17 Mart - Ocak Dış Ticaret Endeksleri

20 Mart - Şubat Merkezi Yönetim Borç Stoku

23 Mart - PPK toplantı tutanakları

                Mart Tüketici Güven Endeksi

                Haftalık yabancı portföy hareketleri

                TCMB Haftalık para ve banka göstergeleri

24 Mart - Şubat Konut satışları

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 90,268 %0.9 %1.4

BIST-30 110,840 %1.0 %1.5

Banka 152,730 %0.9 %2.0

Sanayi 96,149 %1.2 %1.5

Hizmet 57,331 %0.4 %0.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 10.82 10.80 10.71

2 yıllık bono faizi 11.51 11.58 11.46

10 yıllık bono faizi 11.08 11.30 11.36

Kur

USD/TL 3.67 -%2.2 %0.0

EUR/TL 3.94 -%0.6 %0.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.80 -%1.4 %0.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 185 180 182

Ortalama işlem hacmi * 1.22 1.17 1.23

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.0x 7.7x

PD/DD 1.09x 1.12x 1.01x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.81x 0.72x

FD/FAVÖK 8.0x 7.6x 6.8x

Kar büyümesi %13.3 %18.6 %17.5

Özsermaye karlılığı %12.6 %13.0 %13.6

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 

Geç Likidite Penceresi 75 bp yukarı çekildi 

Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 

%11’den %11,75’e yükseltirken, diğer kısa vadeli faiz oranlarında bir değişikliğe 

gitmedi (gecelik borç verme %9,25, gecelik borçlanma %7,25, haftalık repo ihale faiz 

oranı %8). Piyasa beklentisi, GLP faizinde 100 bp, gecelik borç verme faizinde ise 50 – 

100 bp aralığında bir artırım geleceği yönündeydi. Ancak, Fed’den dün akşam gelen 

güvercin ve ılımlı açıklamalar, PPK’nın daha yumuşak bir adım ile geleceği beklentisini 

artırmıştı. Fed açıklamalarının ardından PPK’nın, kurum beklentimizin (gecelik borç 

verme faizinde 75 bp, GLP faizinde 100 bp artırım) aksine, gecelik borç verme faizine 

dokunmayabileceğini ve GLP üzerinde sınırlı bir artırıma gidebileceğini belirtmiştik.   

 AOFM %10,82 seviyesinde bulunuyor. Bu noktada, gecelik borç verme faizinin 

günlük fonlama kompozisyonun %10’unu oluşturduğunu ve günlük fonlamanın 

büyük bir kısmının GLP üzerinden sağlandığını görüyoruz. Gerçekleştirilen faiz 

artırımı ile birlikte TCMB’nin bugünden itibaren BİST gecelik borç verme faizi 

üzerinden tekrar fonlama yapmaya başlaması beklenebilir. Gecelik borç verme 

faizinin %60, GLP’nin ise %40’lık talebi karşıladığı bir fonlama kompozisyonu, 

yaklaşık %10,8 oranında bir AOFM’ye karşılık geliyor. Bu durumda, yatırımcıların 

yarından itibaren fonlama kompozisyonunu ve AOFM‘yi yakından takip 

edeceklerini düşünüyoruz. AOFM’de bir miktar artış bekliyoruz.  

 TCMB’nin, bugünkü hamlesi ile birlikte önümüzdeki dönemlerde olası 

dalgalanmalara karşı ek alan yarattığını düşünüyoruz. Dolayısıyla kararı TL pozitif 

yorumlarken, getiri eğrisinin uzun tarafında bir miktar gevşeme görmeyi 

bekliyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

3-10 Mart haftasında tahvil piyasasına yabancı girişi yaşandı 

3-10 Mart haftasında hisse senedi piyasasında 94 milyon dolar çıkış yaşanırken, DİBS 

tarafında (repo işlemleri hariç) net yabancı çıkışı 235 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Yılbaşından itibaren bakıldığında ise hisse senedi piyasasında net yabancı girişlerin 1 

milyar dolar’ın biraz üzerinde olduğu, ancak tahvil tarafında ufak çaplı (125 milyon 

dolar) çıkışların olduğu görülüyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerçekleştirilen faiz artırımı ile 

birlikte TCMB’nin bugünden 

itibaren BİST gecelik borç 

verme faizi üzerinden tekrar 

fonlama yapmaya başlaması 

beklenebilir. 

Yılbaşından beri hisse senedi 

piyasasında net yabancı 

girişlerin 1 milyar dolar’ın 

üzerinde olduğu, tahvil tarafında 

ise ufak çaplı çıkışların olduğu 

görülüyor. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_Karari_Mart_2017.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Bim (TUT, Hedef Fiyat 52TL) – 16 Mart itibariyle geri alım programını sonlandırdı. 22 

Temmuz 2016’da başlayan program çerçevesinde 61 milyon TL tutarında 1.230 milyon 

adet pay geri alındı. 

Bizim Toptan – 11,74-11,80 TL fiyat aralığından 15 bin adet pay geri alımı 

gerçekleştirdi. Geri alınan pay miktarı, ödenmiş sermayenin %0,308’ine ulaştı. 

Migros (AL, Hedef Fiyat 25TL) – Rabobank ile 70 milyon TL tutarında kısa vadeli kredi 

sözleşmesi imzaladı. Kredi, satın alınan Kipa operasyonlarının kısa vadeli yatırım ve 

işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılacak. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün Fed faiz kararının global piyasalarda olumlu etkilerini gözlemledik ve BİST-100 

endeksi günü %0.92 değer kazancı ile 90.268 seviyesinden kapattı. Yükselişin 

genele yayıldığını görüldü. 

Bugün sabah saatlerinde TCMB’nin BİST para piyasasından fonlamasını 5 milyar TL 

olarak belirlendiğini gördük. Bu çerçevede ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 

%10,8’den %11,3’e çıkabileceğini hesaplıyoruz. Söz konusu adımın TL üzerinde 

oldukça olumlu etki yarattığı görülüyor.  

Veri akışı tarafında gündem zayıf. Yurtdışı tarafta ABD’den gelecek olan veriler 

piyasalar üzerinde kısmen etkisi olabilir. Öte yandan, yatırımcıların ana dikkat 

edecekleri noktanın dünkü PPK toplantısı sonrasında açıklanan faiz kararına bağlı 

olarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin hangi seviyede oluşacağı ve bu 

durumun gün içerisinde Türk lirası ve bono faizlerine olan etkileri olacaktır. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olmasını beklemekle beraber öğleden 

sonraki seansta kar realizasyonlarının da gelebileceğini düşünüyoruz. Gün içinde 

BİST-100 endeksinde 90.685, 91.103 ve 91.376 dirençlerini ve 89.994, 89.721 ve 

89.304 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

PPK, dün gerçekleştirdiği toplantısı sonucunda Geç Likidite Penceresi borç verme faiz 

oranını %11’den %11,75’e yükseltirken, diğer kısa vadeli faiz oranlarında bir değişikliğe 

gitmedi. Piyasa beklentisi, GLP faizinde 100 bp, gecelik borç verme faizinde ise 50 – 100 

bp aralığında bir artırım geleceği yönündeydi. Ancak, Fed’den dün akşam gelen 

güvercin ve ılımlı açıklamalar, PPK’nın daha yumuşak bir adım ile geleceği beklentisini 

artırmıştı. Fed’den Çarşamba günü gelen güvercin açıklamalar ve PPK’dan dün gelen 

faiz artırım hamlesi sonrasında USDTRY paritesinin 3,65 seviyesi altına gerilediği 

görülüyor. USDTRY paritesinin mevcut seviyelerde istikrar kazanmasını 

beklememekteyiz. Düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kaldığı kurda, mevcut gerilemenin 

3,60 seviyesinin altına inmesini beklemiyoruz. Mevcut seviyelerin kısa vadeli alım fırsatı 

verebileceğini düşünmekteyiz. Bugün veri akışı sakin olacak. ABD cephesinden gelecek 

olan Şubat Ayı Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretimi verileri yakından takip 

edilecek. Bu sabah saatleri itibariyle 3,6216 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY 

paritesinde 3,6361 seviyesi direnç, 3,6184 seviyesi ise destek konumunda. 3,6361 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,6484, 3,6184 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,61. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Fed’den gelen güvercin açıklamaların dolar endeksi üzerinde sert satış baskısı yaratması 

ile birlikte yükselişe geçen EURUSD paritesi, Hollanda seçimlerinin ardından güçlü 

görünümünü koruyor. EURUSD paritesinin bu sabah saatlerinde 1,07 seviyesi üzerinde 

hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada, EURUSD paritesindeki kısa – 

orta vadeli düşüş beklentimizi sürdürüyor. Dolar endeksindeki yükseliş eğimlinin 

sürebileceğini ve euro üzerindeki baskının yaklaşan Fransa ve Almanya seçimleri ile 

birlikte artabileceğini göz önünde bulunduracak olursak, EURUSD paritesindeki yükseliş 

hareketlerinin satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam edebileceğini belirtebiliriz. 

Bugün Euro Bölgesi’nden gelecek olan Ticaret Dengesi verisini ve ABD cephesinden 

gelecek olan Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretimi verileri yakından takip ediliyor 

olacak. Bu sabah saatleri itibariyle 1,0770 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD 

paritesinde, 1,0765 seviyesi destek, 1,0786 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 

1,0786 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0818, 

1,0765 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 

1,0720. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Fed’den gelen güvercin açıklamalar birlikte 1225 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran 

altın fiyatları, petrolde görülen yukarı yönlü düzeltmenin enflasyonist baskıları artırması 

ile birlikte yükseliş hareketini hızlandırdı. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte 20 

günlük haraketli otalamasına denk gelen 1230 seviyesine kadar yükseliş kaydeden altın 

fiyatlarının, mevcut seviyelerden bir düzeltme yapabileceğini düşünmekteyiz. Kısa 

vadeli teknik göstergelerin aşırı alıma işret ettiği altında, 20 günlük hareketli 

ortalamanın aşılamaması durumunda kar realizasyonlarının oluşabileceğini 

düşünüyoruz. 1230 seviyesi civarındaki hareketler yakından takip edilmeli. Bugün için, 

düne nazaran daha sakin bir veri akışı söz konusu. ABD’den gelecek olan Şubat ayı 

Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretimi verileri takip edilecek. Altın fiyatlarındaki 

güncel teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1226,88 

seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1225 seviyesi destek, 1230 seviyesi 

ise direnç konumunda. 1225 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1230, 1225 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1220. 

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 2,381 -%0.2 %0.7 %1.3 %11.3 %6.4

DAX 12,083 %0.6 %0.9 %2.8 %17.6 %5.2

FTSE 7,416 %0.6 %1.4 %1.6 %10.5 %3.8

Nikkei 19,590 -%0.3 -%0.4 %1.5 %18.2 %2.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 90,268 %0.9 %0.7 %1.6 %18.7 %15.5

Çin 3,269 -%0.6 %1.1 %1.5 %8.2 %4.7

Hindistan 29,586 %0.3 %2.5 %4.2 %3.7 %11.4

Endonezya 5,518 %0.3 %2.6 %3.4 %5.0 %4.5

Rusya 2,014 %1.1 %2.0 -%5.3 %1.6 -%9.8

Brezilya 65,783 -%0.7 %1.9 -%2.9 %15.2 %9.2

Meksika 48,057 %1.2 %1.7 %1.9 %4.6 %5.3

Güney Afrika 52,749 %2.0 %2.9 %1.0 %1.8 %4.1

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%3.6 -%8.9 -%4.7 -%27.1 -%20.2

EM VIX 15 %0.0 -%18.5 -%5.9 -%36.1 -%33.1

MOVE 60 -%1.9 -%12.6 -%11.4 -%12.7 -%15.6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6253 -%1.4 -%3.9 -%1.1 %21.6 %2.9

Brezilya 3.1189 %0.5 -%2.3 %1.0 -%4.4 -%4.0

Güney Afrika 12.7659 -%0.2 -%4.3 -%2.0 -%10.0 -%7.1

Çin 6.898 -%0.2 -%0.2 %0.7 a.d. -%0.7

Hindistan 65.4113 -%0.4 -%2.0 -%2.5 -%2.3 -%3.7

Endonezya 13352 -%0.1 -%0.3 %0.2 %1.5 -%0.9

CDS *

Türkiye 227.7 -7.2 -5.5 3.0 35.3 -13.6

Brezilya 217.1 -13.4 -4.8 9.6 19.2 151.9

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

Endonezya 124.9 -5.9 -4.6 -1.6 19.4 40.4

Rusya 166.4 -4.9 -1.7 -4.3 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.1 -0.2 1.3 0.2 1.3 -0.3

Brezilya %10.2 0.0 -0.2 -0.2 -2.0 a.d.

Güney Afrika %8.5 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.4

Hindistan %6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

Endonezya %7.3 -0.1 -0.2 -0.3 0.3 -0.7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 -0.13 1.16 0.04 1.06 -0.22

Brezilya %5.0 -0.01 -0.19 -0.01 -0.04 -0.55

Güney Afrika %4.7 -0.09 -0.07 0.26 0.65 -0.19

Endonezya %4.0 -0.09 -0.07 0.05 0.52 -0.32

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.74 -%0.1 -%0.9 -%7.0 %13.0 -%8.9

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.75 -%0.2 -%1.1 -%8.6 %13.3 -%9.3

Altın - USD / oz 1227.1 %2.2 %2.0 -%1.0 -%6.1 %6.5

Gümüş - USD / t oz. 17.296 %2.4 %1.8 -%4.3 -%7.9 %8.2

Commodity Bureau Index 433.92 %0.3 %0.2 -%0.2 %8.4 %2.6

* 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. 

 


