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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi Cuma günü öğleden sonra gelen satışların 

eşliğinde günü %0.6 değer kaybederek 98.193 seviyesinden kapattı. 

Sanayi ve hizmet endekslerindeki değer kayıpları diğer endekslerdeki 

değer kayıplarına göre daha fazla gerçekleşti. 

Bu hafta yurt içi ve yurt dışı veri akışı olarak zayıf bir hafta olacak 

olup, bugün başlayacak olan Brexit süreci ile haber akışının 

yatırımcılar tarafından takip edileceğini düşünüyoruz. Ayrıca, ABD’de 

FOMC üyelerinin bu hafta içinde yapacakları konuşmalar da 

yakından izleniyor olacak.  

Bu sabah itibariyle, küresel risk iştahındaki güçlü seyir GOÜ para 

birimlerini ve hisse senetleri piyasalarının olumlu yönde etkilemekte 

olup,  Türk lirası kritik 3.50 seviyesinin altında işlem görmektedir. 

Küresel piyasalardaki durumun Borsa İstanbul’da da yansımasının 

olacağını düşünüyor ve BİST-100 endeksinin haftaya alıcılı başlangıç 

yapmasını beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 98,833, 

99,473 ve 99,925 dirençlerini ve 97,741, 97,290 ve 96,649 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Anadolu Hayat Emeklilik –  – Ocak-Mayıs 2017 dönemine ait 

prim üretimi verilerini açıkladı. 

 Bursa Cimento – Bugün hisse başına 0,176471 TL nakit temettü 

(brüt) dağıtacak. Temettü verimi: %3 

 Emlak Konut GYO - Tuzla İçmeler Arsa Satışı Karşılığı Gelir 

Paylaşımı İşi ihalesinde en yüksek teklif 185 milyon TL olarak 

gerçekleşti. 

 Halk GYO –21 Haziran 2017 tarihinde hisse başına 0.0037974 

nakit temettü (brüt) dağıtacak. Temettü verimi: 0.4% 

 Petkim - Petrol İş sendikası örgütlü olduğu Petkim’de 1 

Ocak’tan beri yaptığı toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma 

sağlanamaması nedeniyle başlayan iş bırakma eylemlerini 

artırma kararı aldı. 

 Traktör sektörü – Hürriyet gazetesi haberine göre Massey 

Ferguson markalı traktörlerin sahibi Agco, Manisa’da 50 milyon 

dolarlık fabrika yatırımını 2020’ye kadar yapmayı planlıyor. 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

20 Haziran - Mayıs Merkezi Hükümet Borç Stoku

22 Haziran - Haziran Tüketici Güven Endeksi

                      Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                      TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

23 Haziran - Haziran Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

28 Haziran - Nisan Konut Fiyat Endeksi

30 Haziran - Mayıs Dış Ticaret İstatistikleri

                     1Ç17 Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 98,193 -%0.6 -%0.8

BIST-30 120,532 -%0.5 -%0.8

Banka 167,333 -%0.3 %0.1

Sanayi 105,189 -%0.6 -%0.6

Hizmet 61,632 -%0.7 -%1.9

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.95 11.95 11.97

2 yıllık bono faizi 11.10 11.12 11.03

10 yıllık bono faizi 10.48 10.54 10.50

Kur

USD/TL 3.51 -%0.3 -%0.9

EUR/TL 3.92 -%0.4 %0.2

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.72 -%0.3 -%0.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 211 211 205

Ortalama işlem hacmi * 1.31 1.46 1.62

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.2x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.93x 0.81x

FD/Satışlar 1.32x 1.34x 1.20x

FD/FAVÖK 8.0x 7.6x 6.7x

Kar büyümesi %13.5 %26.8 %17.9

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.8 %14.4

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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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anadolu Hayat Emeklilik – Şirket 01.01.2017-31.05.2017 dönemine ait prim üretimi, 

hayat dalı 231.337.200,03 TL, hayat dışı 350.847,84 TL olmak üzere toplam 

231.688.047,87 TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. Açıklanan toplam prim üretimi yıllık 

bazda %40 artışı ifade etmektedir. 

Bursa Cimento – Bugün hisse başına 0,176471 TL nakit temettü (brüt) dağıtacak. 

Temettü verimi: %3 

Emlak Konut GYO - İstanbul Tuzla İçmeler Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 

ihalesinin 2. Oturumunda gelen en yüksek teklif Dağ Mimarlık ve Müh. Yapı Gayrimenkul 

Tic. San. A.Ş. tarafından verildi. Verilen teklifte, Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri 

185.000.000 TL olarak belirlendi, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 53.927.500 

TL olarak gerçekleşti ve buna bağlı olarak Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı 

%29.15 olarak kaydedildi. İhaleye esas tespit edilen asgari bedel 24.745.500 TL idi. 

Halk GYO – Şirket 21 Haziran 2017 tarihinde hisse başına 0.0037974 nakit temettü (brüt) 

dağıtacak. Temettü verimi: 0.4% 

Petkim – Aydınlık Gazetesi’nde yer alan habere göre, Petrol İş sendikası örgütlü olduğu 

Petkim’de 1 Ocak’tan beri yaptığı toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma 

sağlanamaması nedeniyle başlayan iş bırakma eylemlerini artırma kararı aldı. Petkim’de 

işverenin ücretlerde yüzde 10 artış talebine karşılık sendika yıllık %17 artış talep etmekte. 

Petkim’in üretim maliyetleri içerisinde işçilik giderleri yüzde 5.5 gibi düşük bir orandadır. 

Bu nedenle yüzde 17’lik bir ücret artışı durumunda bile Petkim’in finansallarına olan 

olumsuz etki sınırlı olacaktır.  

Traktör sektörü – Hürriyet gazetesi haberine göre Massey Ferguson markalı traktörlerin 

sahibi Agco, Manisa’da 50 milyon dolarlık fabrika yatırımını 2020’ye kadar yapmayı 

planlıyor. Agco’nun Türkiye’de Tafe ile ortaklığı var ve %7 pazar payına sahip. Manisa’da 

faaliyet gösteren fabrika ağırlıklı ithal ürünlerin montajlandığı hatta sahipken, fabrika 

yatırımıyla yerellik oranının %51’e yükseltilmesi planlanıyor. Fabrika yatırım kararı Ocak 

ayından itibaren gelişen ülkelerden ithal edilen traktör (%21) ve parçalarına (%12-16) 

uygulanan gümrük vergisi sonrası alındı. Fabrika yatırımının Türkiye traktör pazarında 

uzun vadeli etkilerini olacağını, kısa vadede ise Türk Traktör (AL, hedef fiyat 95TL)’ün 

ithal ürünlerle rekabetinin azalacağını ve Türk Traktör’ün 2018 sonuna kadar 170 baz 

puan pazar payı elde etmesini bekliyoruz (%48,2). 
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 İkili İşlemler Monitorü 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

BİST-100 endeksi Cuma günü öğleden sonra gelen satışların eşliğinde günü %0.6 değer 

kaybederek 98.193 seviyesinden kapattı. Sanayi ve hizmet endekslerindeki değer 

kayıpları diğer endekslerdeki değer kayıplarına göre daha fazla gerçekleşti. 

Bu hafta yurt içi ve yurt dışı veri akışı olarak zayıf bir hafta olacak olup, bugün başlayacak 

olan Brexit süreci ile haber akışının yatırımcılar tarafından takip edileceğini düşünüyoruz. 

Ayrıca, ABD’de FOMC üyelerinin bu hafta içinde yapacakları konuşmalar da yakından 

izleniyor olacak.  

Bu sabah itibariyle, küresel risk iştahındaki güçlü seyir GOÜ para birimlerini ve hisse 

senetleri piyasalarının olumlu yönde etkilemekte olup,  Türk lirası kritik 3.50 seviyesinin 

altında işlem görmektedir. Küresel piyasalardaki durumun Borsa İstanbul’da da 

yansımasının olacağını düşünüyor ve BİST-100 endeksinin haftaya alıcılı başlangıç 

yapmasını beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 98,833, 99,473 ve 99,925 

dirençlerini ve 97,741, 97,290 ve 96,649 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına ilişkin müzakereler bugün Brüksel'de 

başlayacak. Mart 2019'da tamamlanması öngörülen görüşmelerde taraflar bir dizi zorlu 

konu üzerinde uzlaşma yolu arayacaklar. Bugünkü görüşmeyle birlikte geri çekilme 

aşamasının başlatılması öngörülüyor. Brexit sürecinde Avrupa Birliği’nin diğer üye 

ülkelere Birlik’ten ayrılmanı ne kadar maliyetli ve zor olduğunu göstermek isteyeceğini 

düşünüyoruz. Diğer taraftan İngiltere’nin de taviz vermemek için sıkı bir müzakere süreci 

yürütmesi bekleniyor. Dolayısı ile müzakere sürecinin oldukça hareketli, yoğun ve gergin 

geçmesini bekliyoruz. Bu da, küresel piyasalardaki risk iştahının orta – uzun vadede 

olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Diğer taraftan, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün 

devam ediyor olması da küresel risk iştahı açısından risk oluşturmaya devam ediyor. Tüm 

bunların yanı sıra, öngördüğümüz üzere 96,50 seviyesi üzerinde tutunan ve 97 seviyesi 

üzerinde kalıcılık sağlamayı başaran dolar endeksinin de düşüş hareketini durdurduğu ve 

yükseliş potansiyelini koruduğu görülüyor. Brexit müzakerelerinin resmen başlaması, 

petrol fiyatlarındaki sert düşüşün sürüyor olması ve dolar endeksindeki göreli değerli 

seyir gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki risk iştahını azaltarak USDTRY 

paritesindeki düşüş hareketlerinin zayıflamasına ve kurun kısa vadede 3,53 seviyesini 

hedef almasına enden olabilir. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 3,4978 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 

3,5041 seviyesi direnç, 3,4876 seviyesi ise destek konumunda. 3,5041 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5191, 3,4876 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,4800. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

1,1220 seviyesi üzerinde tutunamaması sonrasında geri çekilen ve kısa vadeli yükseliş 

kanalını aşağı yönlü kıran EURUSD paritesi, geçtiğimiz hafta içerisinde 1,1144 seviyesine 

kadar inerek beklediğimiz düşüş hareketinin bir kısmını gerçekleştirdi. EURUSD 

paritesinde, dolar endeksindeki güçlenmenin de etkisi ile birlikte, yükseliş hareketlerinin 

istikrar kazanamadığını ve gittikçe ivme kaybettiğini görüyoruz. 96,50 seviyesi üzerinde 

tutunan ve 97 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamayı başaran dolar endeksinin de düşüş 

hareketini durdurduğu ve yükseliş potansiyelini koruduğu görülüyor. Dolar endeksinin, 

97,10 seviyesine denk gelen 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tutunmasını ve 

yeniden 97,50 seviyesi üzerini hedef alması beklenebilir. Bu da, EURUSD paritesinin 

1,1220 seviyesinin aşamaması sonrasında başlattığı düşüş hareketinin devam edebileceği 

anlamını taşıyor. Kısa vadeli teknik göstergelerinin de düşüş hareketlerini işaret ettiği 

EURUSD paritesinde 1,12 seviyesi civarından yeniden satış fırsatları oluşabilir. 

Yatırımcılarımıza, paritede oluşabilecek satış fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyoruz. 

Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1194 

seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1188 seviyesi destek, 1,1207 

seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1207 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1239, 1,1188 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1168. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Geçtiğimiz hafta Cuma günkü analizimizde, dolar endeksindeki güçlü görünüm ile 

birlikte altın fiyatlarının satıcılı seyrini sürdürebileceğini ve mevcut düşüşün 1250 seviyesi 

altına doğru devam edebileceğini belirtmiştik. Zayıf seyrini sürdürerek Cuma günü 

1251’li seviyelere kadar inen altın, yeni haftanın ilk işlem gününe de yatay ve zayıf bir 

başlangıç yaptı. Asya seansında hisse senetlerinin olumlu bir performans sergilemesi, 

dolar endeksindeki güçlü seyir ve Fransa'da parlamento seçimlerinde Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron'un partisinin çoğunluğu kazanması ile birlikte piyasalardaki risk 

iştahının artmasının ardından altın fiyatları bu sabah saatleri itibariyle yaklaşık son 3 

haftanın en düşük seviyesinden işlem görüyor. 96,50 seviyesi üzerinde tutunan ve 97 

seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamayı başaran dolar endeksinin de düşüş hareketini 

durdurduğu ve yükseliş potansiyelini koruduğu görülüyor. Dolar endeksinin, 97,10 

seviyesine denk gelen 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tutunmasını ve 

yeniden 97,50 seviyesi üzerini hedef alması beklenebilir. Bu da, altın fiyatlarının kısa 

vadeli düşüş eğilimini koruyabileceği ve 1250 seviyesi altına sarkabileceği anlamına 

geliyor. Yatırımcılarımıza altın fiyatlarının 1250s eviyesi civarındaki seyrini yakından 

izlemelerini öneriyoruz. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1253,01 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1250 

seviyesi destek, 1255 seviyesi ise direnç konumunda. 1255 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1260, 1250 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1245. 

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 2,433 %0.0 %0.1 %2.2 %7.5 %8.7

DAX 12,753 %0.5 -%0.5 %0.9 %11.6 %11.1

FTSE 7,464 %0.6 -%0.8 -%0.1 %6.4 %4.5

Nikkei 19,943 %0.6 %0.8 %2.4 %3.5 %5.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98,193 -%0.6 -%0.8 %3.2 %27.3 %25.7

Çin 3,123 %0.7 %0.1 %1.7 %0.8 %1.3

Hindistan 31,056 %0.5 %0.4 %2.4 %18.3 %17.2

Endonezya 5,724 %0.2 %0.8 -%1.0 %10.4 %8.3

Rusya 1,823 %0.3 -%2.7 -%7.1 -%17.7 -%18.4

Brezilya 61,626 -%0.5 -%1.8 -%1.6 %7.9 %2.3

Meksika 49,221 %0.2 %0.3 %0.3 %9.6 %7.8

Güney Afrika 50,832 -%1.3 -%2.2 -%5.9 %2.3 %0.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%4.8 -%3.0 -%2.5 -%14.9 -%26.1

EM VIX 15 -%3.3 -%4.8 -%5.9 -%20.3 -%31.1

MOVE 51 -%0.2 -%2.0 -%7.2 -%34.2 -%28.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5025 -%0.3 -%1.0 -%1.0 -%0.1 -%0.6

Brezilya 3.293 a.d. -%0.1 %6.4 -%2.9 %1.3

Güney Afrika 12.814 -%0.5 -%1.0 -%1.9 -%8.7 -%6.7

Çin 6.8105 %0.0 %0.2 -%1.1 -%2.2 -%1.9

Hindistan 64.4288 -%0.2 %0.3 %0.5 -%4.9 -%5.1

Endonezya 13299 %0.1 %0.1 %0.0 -%0.7 -%1.3

CDS *

Türkiye 188.0 2.5 -9.4 -9.1 -53.7 -0.9

Brezilya 237.6 1.6 0.1 40.4 -76.1 74.7

Güney Afrika 186.1 -0.4 -0.5 -2.3 a.d. a.d.

Endonezya 113.6 0.5 -5.3 -10.0 -40.0 46.1

Rusya 165.3 0.5 7.7 7.1 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.5 -0.1 0.7 -0.2 -0.9 -0.9

Brezilya %10.5 a.d. -0.4 0.5 -1.5 a.d.

Güney Afrika %8.5 0.1 0.0 -0.2 -0.5 -0.4

Hindistan %6.5 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0

Endonezya %6.8 0.0 -0.1 -0.2 -1.2 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.0 -0.01 0.53 -0.19 -1.02 -0.85

Brezilya %4.7 0.01 -0.07 0.19 -0.89 -0.77

Güney Afrika %4.4 a.d. 0.00 -0.12 -0.52 -0.43

Endonezya %3.6 0.01 -0.02 -0.24 -0.89 -0.71

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 47.37 %1.0 -%1.6 -%8.3 -%14.2 a.d.

Ham Petrol - WTI USD/varil 44.74 %0.6 -%2.4 -%8.1 -%13.8 -%16.7

Altın - USD / oz 1254 %0.1 -%1.1 %1.4 %10.5 %8.9

Gümüş - USD / t oz. 16.661 -%0.3 -%3.3 -%0.2 %3.1 %4.2

Commodity Bureau Index 442.91 %0.0 %0.5 %1.8 %3.7 %4.7

* 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. 

 


