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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün BİST-100 endeksinde yatay seyrin devam ettiğini, endeksin 

%0,35 oranında artış kaydederek günü 88.187 seviyesinden 

kapattığını gördük. Bugün gerek yurtiçinde gerek yurtdışında veri 

akışının oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. 

Hisse senetleri tarafında dün Wall Street’teki kar satışlarının 

ardından, Asya seansında satıcılı bir seyir olduğunu görüyoruz. Altın 

ve hisse senedi oynaklığını gösteren VIX endeksi arasındaki makas 

açılmaya devam ederken, altın yatırımcılarının global ve jeopolitik 

risk primlerini fiyatladığını (Avrupa seçimleri, Trump belirsizliği, ABD 

– Rusya gerginliği vb.), hisse senedi yatırımcılarının ise Trump’ın vergi 

indirimleri beklentisi ve Çin risk primlerindeki göreceli düşük seyir ile 

risk iştihanın daha yüksek seyrettiğini gözlemliyoruz. Zamanlaması 

önemli olmakla birlikte bu makasın bir noktada kapanacağını 

bekliyoruz. Öte yandan yılbaşından bu yana Türkiye özelinde risklerin 

daha yumuşak seyretmesi sebebiyle yine aynı zaman diliminde hisse 

senedinde görülen toplam net yabancı girişi 885 milyon dolardan 1 

milyar dolara yükseldi. Hisse senedi piyasasında üst üste beş haftadır 

giriş yaşandığı görülüyor. 

Bu çerçevede, global piyasalardaki görünüme paralel olarak bugün 

BİST-100’de hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 88.435, 88.683 ve 88.901 dirençlerini ve 87.968, 87.750 

ve 87.502 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 3 - 10 Şubat haftasında bono piyasasında çıkış görüldü. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Akçansa – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Do&Co - 3. çeyrek sonuçlarının ardından bir telekonferans 

düzenledi. 

 Koç Holding – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Logo Yazılım - 2017 beklentilerini açıkladı. 

 Tav Havalimanları – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Tümosan – Altay Tankı Güç Geliştirme Projesi kapsamında 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan 1 hafta ek süre aldı. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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 88,187 %0.3 -%0.7

BIST-30 108,212 %0.4 -%0.7

Banka 150,763 %0.9 -%1.0

Sanayi 94,198 -%0.3 -%0.7

Hizmet 55,069 %1.0 %0.5

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 3.67 -%0.9 -%2.4

EUR/TL 3.90 -%1.5 -%2.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.79 -%1.2 -%2.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 182 182 166

Ortalama işlem hacmi * 1.28 1.40 1.42

* 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 

3-10 Şubat Haftasında Bono Piyasasından Çıkış Görüldü 

3 – 10 Şubat tarihleri arasında hisse senedi piyasasında 121,3 milyon dolarlık sınırlı net 

yabancı girişi yaşandı.  Aynı hafta içerisinde ise bono piyasasında repo işlemleri hariç 

255 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı.  

 Bununla birlikte, yılbaşından bu yana hisse senedinde görülen toplam net 

yabancı girişi 885 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseldi. Hisse senedi 

piyasasında üst üste beş haftadır giriş yaşandığı görülüyor. 

 3 – 10 Şubat haftasında tahvil cephesinde (repo işlemleri hariç), görülen 255 

milyon dolarlık çıkış ile birlikte, yılbaşından bu yana bono piyasasındaki toplam 

çıkış 517 milyon dolardan 779 milyon dolara yükseldi. 

 Aynı hafta içerisinde Eurobond piyasasında da güçlü bir çıkış görüldü. 20 Ocak 

– 3 Şubat döneminde kaydedilen 2,6 milyar dolarlık giriş sonrasında, 3 – 10 

Şubat haftasında Eurobond piyasasından 1,1 milyar dolar çıkış yaşandı.   

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – 10 Şubat tarihleri 

arasında hisse senedi 

piyasasında 121,3 milyon 

dolarlık sınırlı net yabancı 

girişi yaşandı. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Haftalik_Portfoy_Hareketleri_3-10_subat348b000d-9.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akçansa – 53 milyon TL net kar açıkladı. Net kar rakamı, piyasa beklentisi olan 58 

milyon TL’nin hafif gerisinde kaldı. FAVÖK 91 milyon TL olarak gerçekleşirken, piyasa 

beklentisi 96 milyon TL’ydi. 

Net satışlar %6 daralarak 373 milyon TL oldu. Yurtiçi net satışlar %9 azalırken, ihracat 

satışları %5 büyüdü. Net satışlarda ihracatın payı yıllık bazda 130 baz puan artarak 

%11’e geldi. 

Do&Co – 3. çeyrek sonuçlarının ardından bir telekonferans düzenledi. Şirket, THY ile 

olan yiyecek-içecek hizmeti anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanmasını 

beklediğini açıkladı. 2016 yılsonu için net satışlar ve FAVÖK’de yatay bir görünüm 

bekleniyor. Bu beklenti, 4Ç16 için 179 milyon Euro net satış (yıllık bazda %13 düşüş), 19 

milyon Euro FAVÖK (yıllık bazda %14 düşüş) ve %10,7 FAVÖK marjı (4Ç15: %10,9) ifade 

etmekte. 

Koç Holding – 4. çeyrekte 1.046 net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 982 milyon TL’ydi. 

Net kar rakamı yıllık bazda %23 daralmayı ifade ediyor. 

Logo Yazılım – 2017 beklentilerini açıkladı. Şirket yönetimi konsolide net satışlarında 

%46 büyüme öngörüyor. FAVÖK seviyesinde, yurtiçi operasyonlardaki %6 marj 

daralması sonucu, %4 daralma bekleniyor. 

Tav Havalimanları – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentileri net 

kar seviyesinde 79 milyon TL, FAVÖK seviyesinde 293 milyon TL, net satışlar seviyesinde 

906 milyon TL’dir. 

Tümosan – Altay Tankı Güç Grubu Geliştirme Projesi kapsamında avans ödeme 

şartlarının yerine getirilmesini temin edebilmek için Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan 

1 hafta ek süre aldı. Şartların sağlanması halinde Şirket, 190 milyon Euro bedelli projede 

%25’lik (47,5 milyon Euro) bir ön ödemeye hak kazanacak. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün BİST-100 endeksinde yatay seyrin devam ettiğini, endeksin %0,35 oranında 

artış kaydederek günü 88.187 seviyesinden kapattığını gördük. Bugün gerek 

yurtiçinde gerek yurtdışında veri akışının oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. 

Hisse senetleri tarafında dün Wall Street’teki kar satışlarının ardından, Asya 

seansında satıcılı bir seyir olduğunu görüyoruz. Altın ve hisse senedi oynaklığını 

gösteren VIX endeksi arasındaki makas açılmaya devam ederken, altın 

yatırımcılarının global ve jeopolitik risk primlerini fiyatladığını (Avrupa seçimleri, 

Trump belirsizliği, ABD – Rusya gerginliği vb.), hisse senedi yatırımcılarının ise 

Trump’ın vergi indirimleri beklentisi ve Çin risk primlerindeki göreceli düşük seyir 

ile risk iştihanın daha yüksek seyrettiğini gözlemliyoruz. Zamanlaması önemli 

olmakla birlikte bu makasın bir noktada kapanacağını bekliyoruz. Öte yandan 

yılbaşından bu yana Türkiye özelinde risklerin daha yumuşak seyretmesi sebebiyle 

yine aynı zaman diliminde hisse senedinde görülen toplam net yabancı girişi 885 

milyon dolardan 1 milyar dolara yükseldi. Hisse senedi piyasasında üst üste beş 

haftadır giriş yaşandığı görülüyor. 

Bu çerçevede, global piyasalardaki görünüme paralel olarak bugün BİST-100’de 

hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 88.435, 88.683 ve 

88.901 dirençlerini ve 87.968, 87.750 ve 87.502 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış olan USDTRY 

paritesinin gün içerisinde yükseliş çabasını sürdürebileceğini ve yeniden 3,70 seviyesine 

doğru yükselişe geçebileceğini belirtmiştik. Dün, öngördüğümüz yükseliş hareketini 

gerçekleştiren kur, günü yükselişle tamamladı.  Kurun, kanal kırılması sonrası yükseliş 

hareketini sürdürebileceğini düşünmekteyiz. Yatırımcılarımıza kurdaki yükseliş 

çabalarını takip etmelerini ve olası alım fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyoruz.  

Haftanın bu son işlem gününde kurdaki gidişatı etkileyebilecek önemli bir verimiz 

bulunmuyor. Önümüzdeki hafta ise kurdaki gidişat açısından ABD cephesinden gelecek 

olan konut ve PMI endeksi verilerini yakından takip ediyor olacağız.  Ayrıca yurt içi 

piyasalardaki gelişmeleri TCMB’nin yürüttüğü sıkılaşma hamlelerini de yakından izliyor 

olacağız. USDTRY paritesindeki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 

3,6688 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 

Bu sabah saatleri itibariyle 1,0680 direncinin hemen altında seyreden EURUSD 

paritesinde, kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alıma işaret ettiğini görüyoruz. 

Paritenin 1,0680 direncini aşaması durumunda yönünü aşağı çevirebileceğini ve 

haftanın bu son işlem gününü satıcılı geçirebileceğini düşünmekteyiz. EURUSD 

paritesindeki yükseliş hareketlerinin satış fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini 

bültenlerimizde sık sık belirtiyoruz. Avrupa’daki yoğun seçim gündeminin ve Avrupa 

Merkez Bankasının genişlemeci politikalarının devamının euro üzerinde baskı 

yaratabileceğini düşünmekteyiz. ABD Başkanı Trump’ın piyasalarda yarattığı gergin 

havayı ve dolar endeksinin kayıplarını telafi etme çabasını da göz önünde bulunduracak 

olursak, paritenin kısa vadede yeniden 1,05 seviyesi altına inmesini olası gördüğümüzü 

belirtebiliriz. Bu nedenle, EURUSD paritesindeki yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak 

değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.  Önümüzdeki hafta içerisinde paritedeki gidişat 

açısından Avrupa cephesindeki yoğun veri gündemi önemli olacaktır. Özellikle Almanya 

cephesinden gelecek olan ÜFE, PMI Endeksi, IFO Endeksi ve Büyüme Oranı gibi veriler 

endeks üzerinde etkili olabilir.  Ayrıca ABD cephesinden gelecek olan konut ve PMI 

verileri de takip edilmeli. Bu sabah saatleri itibariyle 1,0671 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0645 seviyesi destek, 1,0680 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1,0645 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek 

seviyemiz 1,0610, 1,0680 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç 

seviyemiz 1,0720. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Altın fiyatları, dolar endeksindeki yükselişe rağmen hafta boyunca kanal sınırında 

tutunma ve yükseliş çabasını sürdürdü. Bu hafta içerisinde Çin’den beklentilerin 

üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında, enflasyonist beklentiler karşısında en 

önemli güvenli liman olan altında Çin verisi sonrasında yükseliş çabalarının hâkim 

olduğunu ve fiyatların 1230$ seviyesi üzerinde tutunmayı başardığını gördük. VIX 

endeksinin hafta içerisinde yeniden 12 seviyesinin üzerine çıkması da piyasalardaki risk 

iştahının azaldığını ve güvenli liman talebinin arttığını işaret etti. Bu sabah saatleri 

itibariyle 1235 seviyesi üzerinde seyretmekte olan altın fiyatlarının, Parabolic SAR 

sınırına denk gelen 1243,58 seviyesi üzerine çıkamaması durumunda yönünü aşağı 

çevirebileceğini ve bugünü satıcılı geçirebileceğini düşünüyoruz. Yükseliş kanlının 

sınırında tutunması ile birlikte yeniden 1230 seviyesi üzerine çıkan altın fiyatları, bu 

sabah saatlerinde 1237,70 seviyesinden işlem görüyor. Altındaki yukarı yönlü 

hareketlerde 1245 ve 1250 dirençlerini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1235,50 ve 1230 

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 2,347 -%0.1 %1.7 %3.5 %7.6 %4.8

DAX 11,757 -%0.3 %1.0 %1.9 %11.6 %2.4

FTSE 7,278 -%0.3 %0.7 %0.8 %6.1 %1.9

Nikkei 19,348 -%0.8 -%0.9 %2.0 %14.6 %0.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 88,187 %0.3 -%0.7 %7.1 %12.8 %12.9

Çin 3,230 -%0.5 %0.6 %3.4 %3.4 %3.6

Hindistan 28,301 %1.3 %1.2 %5.3 %2.4 %7.7

Endonezya 5,378 -%0.5 -%0.4 %1.6 -%0.4 %1.0

Rusya 2,148 %0.5 -%1.2 -%1.4 %9.1 -%3.8

Brezilya 67,814 -%0.2 %4.4 %5.4 %14.3 %12.6

Meksika 47,294 %0.3 %0.1 %2.8 -%2.0 %3.6

Güney Afrika 52,586 %0.2 %1.3 -%0.4 %0.5 %3.8

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 -%1.8 %8.1 a.d. -%7.0 -%16.2

EM VIX 16 -%1.2 -%5.7 a.d. -%20.6 -%29.0

MOVE 68 %4.1 -%1.0 a.d. %7.2 -%4.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6674 %0.2 -%0.4 -%3.6 %25.2 %4.1

Brezilya 3.0893 %1.1 -%1.2 -%4.7 -%3.5 -%4.9

Güney Afrika 13.0327 %0.9 -%2.8 -%4.7 -%2.9 -%5.1

Çin 6.853 -%0.3 -%0.2 -%0.7 %3.4 -%1.3

Hindistan 67.0725 %0.2 %0.3 -%1.5 %0.5 -%1.3

Endonezya 13320 a.d. %0.2 -%0.4 %1.7 -%1.1

CDS *

Türkiye 237.3 0.4 -12.6 -37.5 51.5 40.3

Brezilya 225.8 5.3 -13.9 -17.5 49.2 210.4

Güney Afrika 186.3 -1.0 -16.3 -5.7 37.1 a.d.

Endonezya 136.9 1.2 -3.7 -12.9 39.5 86.8

Rusya 177.3 3.5 -2.7 -6.0 8.2 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.9 -0.1 1.2 -0.5 1.3 -0.5

Brezilya %10.5 0.1 0.1 -0.6 -1.4 a.d.

Güney Afrika %8.6 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.3

Hindistan %6.8 0.0 0.0 0.4 -0.3 0.3

Endonezya %7.6 a.d. 0.0 0.0 0.7 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.01 1.12 a.d. 1.28 -0.26

Brezilya %5.0 0.11 0.15 a.d. 0.72 -0.54

Güney Afrika %4.4 -0.12 -0.10 -0.21 0.74 -0.45

Endonezya %3.9 a.d. 0.06 -0.09 0.79 -0.37

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.65 -%0.2 %0.0 -%0.4 %13.0 -%2.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.36 %0.5 %0.7 a.d. %14.6 -%0.7

Altın - USD / oz 1240 %0.7 %0.4 a.d. -%8.2 %7.7

Gümüş - USD / t oz. 18.074 %0.6 %1.9 a.d. -%9.1 %13.0

Commodity Bureau Index 434.9 -%0.5 %0.2 a.d. %6.0 %2.8

* 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. 

 


