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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün küresel risk iştahının iyileşmesi ve Türk lirasındaki değer 

kazancına bağlı olarak gün boyu alıcılı işlem gören BİST-100 endeksi 

günü %1,49 değer artışıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 

93.803 puandan kapattı.  

Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli veri bulunmazken, ABD’de 

açıklanacak olan yeni konut satışları günün en önemli verisi olacaktır. 

Diğer taraftan yarın ABD Başkanı Trump tarafından açıklanması 

beklenen vergi reform paketi global gündem açısından oldukça 

belirleyici bir faktör olabilecekken, Türkiye özelinde Avrupa ile 

ilişkiler kaynaklı gelişmeler piyasalar üzerinde etkili olabilir. Bu 

çerçevede bugün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 

Türkiye raporu üzerine yapılması beklenen oylamanın takip 

edileceğini düşünüyoruz.  

Bu sabah itibariyle, küresel risk iştahındaki olumlu seyrin devam 

etmekte olup, GOÜ para birimlerinde ve hisse senetleri piyasasında 

olumlu bir seyir söz konusudur. Diğer yandan, bugün AKPM alacağı 

kararın piyasa üzerinde etkisi olabileceğini de düşünüyoruz. Bugün 

Borsa İstanbul’da alıcılı bir seyir olması beklemekteyiz ve BİST-100 

endeksinin 94.500’ü geçmesi durumunda 95.000 seviyesine doğru 

hareket etmesini beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 

94.147, 94.491 ve 95.179 dirençlerini ve 93.115, 92.427 ve 92.083 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 PPK toplantısında Geç Likidite Penceresinde ölçülü bir artırım 

bekliyoruz. 

 Nisan RSGE – KKO: Öncü göstergelerinde olumlu sinyaller devam 

ediyor 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Akbank – Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Arçelik – İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Cemtaş - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Net Holding / Net Turizm – Birleşmeye dair uzman kuruluş 

görüş raporu açıklandı. 

 Sasa Polyester - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Tat Gıda - İlk çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Türk Telekom - Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Yarın kar payı dağıtımı gerçekleştirecek şirketler: Jantsa 

 TÜİK Mart ayı konut satış rakamlarını açıkladı. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

26 Nisan - PPK Toplantısı

27 Nisan - Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                  TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

28 Nisan - TCMB Enflasyon Raporu (2017 - II)

                  PPK Toplantı Tutanakları

                  TCMB Şubat Konut Fiyat Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 93,803 %1.5 %3.5

BIST-30 115,401 %1.6 %3.7

Banka 164,048 %1.8 %3.3

Sanayi 97,508 %1.3 %3.3

Hizmet 58,540 %1.4 %3.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.49 11.49 11.50

2 yıllık bono faizi 11.22 11.22 11.28

10 yıllık bono faizi 10.55 10.55 10.86

Kur

USD/TL 3.59 -%1.8 -%0.7

EUR/TL 3.90 %0.3 -%0.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.75 -%0.8 -%0.4

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 197 188 189

Ortalama işlem hacmi * 1.41 1.32 1.18

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.3x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.15x 1.04x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.87x 0.77x

FD/FAVÖK 8.0x 7.5x 6.6x

Kar büyümesi %13.5 %19.9 %18.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.3 %13.8

Temettü verimi %2.9 %3.2 %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 

PPK toplantısında Geç Likidite Penceresinde ölçülü bir artırım bekliyoruz  

PPK’nın Çarşamba günkü toplantısında Geç Likidite Penceresinde (GLP) ölçülü bir artırıma 

gitmesini bekliyoruz. Kurum beklentimiz GLP’de 25 baz puan bir artırımı işaret ediyor olsa 

da, 50 baz puan’lık bir artışın da sürpriz olmayacağını düşünüyoruz. Piyasadaki genel 

beklenti ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. 

 TCMB’nin fonlama kompozisyonu, ek manevra alanına ihtiyaç duyulabileceğinin altını 

çiziyor. Enflasyon görünümünün ise kısa vadede gevşeme için herhangi bir alan 

yaratamayacağını düşünüyoruz. 

 TL likiditesindeki sıkılaşmaya rağmen finansal koşullarda bir baskı unsuru görülmüyor. 

 GLP’de yapılacak ölçülü bir artırımın, sıkı para politikası koşularının geçici olmadığına 

yönelik önemli bir sinyal olarak algılanacağını düşünmekteyiz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

Öncü göstergelerde olumlu sinyaller devam ediyor 

Nisan ayında Reel Sektör Güven Endeksi’nin 108,9 seviyesinden 111,2 seviyesine yükseldiği 

görüldü. Mevsimsel etkilerden arındırılmış endekse bakıldığında ise önemli bir değişiklik 

kaydedilmedi. (106,3). Alt kalemlere bakıldığında, özellikle gelecek 3 aya ilişkin toplam 

istihdam ile ilgili beklentilerin düştüğü dikkat çekti. Söz konusu alt endekste hükümetin 

istihdamı teşvik paketi çerçevesinde son üç aydır devam eden iyileşme görülüyordu. Nisan 

itibariyle aylık %8,6 oranında bir gerileme yaşanması ana endeks üzerinde de bir zayıflama 

yarattı. Diğer taraftan, ihracat siparişleri endeksinde ufak çaplı da olsa bir iyileşme görülüyor. 

Yatırım harcamaları alt endeksinde de iyileşme aralıksız dördüncü ayına taşınmış durumda. 

 Nisan ayı kapasite Kullanım oranı tarafında ise %76,7 seviyesinden %78,4’e yükseliş 

görülüyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO’ya bakıldığında da bir önceki aya göre 

yükselişle %78,8’e ulaşıldığı ve 2008’den beri en yüksek yeri işaret ettiği görüldü.  

 Bir diğer önemli nokta ise gerek reel sektör güven endeksi gerekse KKO istatistiklerinin 

ağırlıklandırma yönteminde değişiklik olurken, bu çerçevede 2007 yılından itibaren veri 

setinde revizyon gerçekleştirildi.  

Reel Sektör Güven Endeksi (Mev. Düzeltilmiş, 3 aylık HO) 

 
Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım 

Kapasite Kullanım Oranı (Mev. Düzeltilmiş, 3-ay HO) 

 
Kaynak: TÜIK, Tacirler Yatırım 
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PPK’nın Çarşamba günkü 

toplantısında Geç Likidite 

Penceresinde 25 baz puan 

artırım bekliyoruz. 50 baz 

puanlık bir artırım 

durumunun da sürpriz 

olmayacağını düşünüyoruz 

Nisan ayı KKO’su 2008 

yılından beri en yüksek 

seviyeyi işaret etti. 

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

Akbank – Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Tacirler Yatırım net kâr beklentisi 

1.225 milyon TL, konsensus 1.249 milyon TL’dir. 

Arçelik – 1. Çeyrekte beklentilerin üzerinde 240 milyon TL net kâr açıkladı. Bizim 

beklentimiz 209 milyon TL kâr ve konsensus 198 milyon TL net kârdı. Net kârdaki 

iyileşme beklentiler üzerinde açıklanan 459 milyon TL seviyesindeki FAVÖK’ten (Tacirler: 

406 milyon TL, konsensus 438 milyon TL) kaynaklandı. Konsolide satışlar yıllık bazda %31 

artışla 4.634 milyon TL’ye yükseldi. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar %35 ve %29 seviyesinde 

yükseldi. Beyaz eşya satışları, %72 konsolide ciro oranıyla, %36 yıllık 3.356 milyon TL 

seviyesine yükseldi. Yurtiçi beyaz eşya hacimlerinde görülen %43’lük yıllık artış, kur etkisi 

ve fiyat artışlar ciro büyümesini destekledi. Elektronik ürün satışları daha düşük seviyede 

%5 ciro büyümesi gerçekleştirdi. Konsolide brüt marj çelik, petrokimya, TV panel 

fiyatlarındaki artış ve EUR/dolardaki gerilemenin etkisiyle 200 baz puan %31,9’a geriledi. 

FAVÖK marjı ise 70 baz puan azalışla %9,9 seviyesine azaldı. Net kâr, FAVÖK’teki artış ve 

finansal giderlerdeki azalışın katkısıyla yıllık %54 büyüdü. 

Arçelik yönetimi beyaz eşyaya uygulanan ÖTV teşviğiyle artan talebi göz önüne alarak 

yurtiçi Pazar büyüme beklentisini %3’ten %5’e revize ederken, ciro büyümesi %20 üzeri 

olarak korudu. FAVÖK marj beklentisi ise %11 seviyesinde korundu. Şirketin güncellenen 

beklentileri sonrası tahminlerimizi hafif yukarı revize ederken hedef fiyatımızı 24 TL 

seviyesine (önceki 23TL) yükseltiyoruz. Arçelik’te yılbaşından bu yana görülen mutlak 

getiri ve şirketin geçmişe göre primli işlem görmesi nedeniyle TUT tavsiyemizi koruyoruz. 

Cemtaş – İlk çeyrekte 13,8 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %133 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %123 arttı. Net satışlar 99 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 büyüdü. Şirket, 

1Ç17'de 21 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %159 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 910 

baz puan artarak %21,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 düşerek 38 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 113 milyon TL (1Ç16: 95 milyon 

TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %34,1 (1Ç16: %35,0) 

olarak kaydedildi. 

Net Holding / Net Turizm – Birleşmeye dair uzman kuruluş (KPMG) görüş raporu 

açıklandı. Rapora göre birleşme oranı %59,05273 olarak ve değiştirme oranı ise 1 adet 

NTTUR hissesine 0,92780 olarak belirlendi. Dünkü kapanışa göre NTTUR 1,85 TL, NTHOL 

2,59 TL seviyesinde işlem görmekte. Süreç SPK onayı ile devam edecektir. Birleşme 

oranının yüksek gelmesi Net Turizm hisseleri açısından olumlu, ancak SPK onayı henüz 

netlik kazanmış değil. 

Sasa Polyester – İlk çeyrekte 78 milyon TL net kar açıkladı. Net kar rakamı geçtiğimiz 

yılın aynı döneminde 9 milyon TL’ydi. Net satışlar 409 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 yükseldi. Şirket, 1Ç17'de 80 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %463 artış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1458 baz puan artarak 

%19,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 büyüyerek 368 milyon TL 

olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 638 milyon TL (1Ç16: 351 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %48,8 (1Ç16: %31,0) olarak 

kaydedildi.  
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Tat Gıda – İlk çeyrekte 11,6 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 16,6 

milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %42 azalırken, çeyreksel bazda yüzde %5 azaldı. Net satışlar 265 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 arttı. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 274 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç17'de 12 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 

azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 22 milyon TL'nin altında 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 396 baz puan azalarak 

%4,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 32 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 294 milyon TL (1Ç16: 314 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %29,5 (1Ç16: %33,5) olarak 

kaydedildi.          

Türk Telekom - Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisi net kar için 26 

milyon TL, FAVÖK için 1.447 milyon TL, net satışlar için 4.215 milyon TL seviyesindedir. 

Yarın nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler ve temettü verimleri: Jantsa 

(%3,0) 

TÜİK Mart ayı konut satış rakamlarını açıklandı. Buna göre; 

Mart ayında konut satışları yıllık bazda %10 artarak 128 bin olarak gerçekleşti. İlk defa 

satılan konut sayısı %8, ikinci el konut satışları %12 arttı. İpotekli konut satışları, toplam 

satışların %30’unu oluşturdu.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün küresel risk iştahının iyileşmesi ve Türk lirasındaki değer kazancına bağlı olarak 

gün boyu alıcılı işlem gören BİST-100 endeksi günü %1,49 değer artışıyla tüm 

zamanların en yüksek seviyesi olan 93.803 puandan kapattı.  

Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli veri bulunmazken, ABD’de açıklanacak olan 

yeni konut satışları günün en önemli verisi olacaktır. Diğer taraftan yarın ABD Başkanı 

Trump tarafından açıklanması beklenen vergi reform paketi global gündem 

açısından oldukça belirleyici bir faktör olabilecekken, Türkiye özelinde Avrupa ile 

ilişkiler kaynaklı gelişmeler piyasalar üzerinde etkili olabilir. Bu çerçevede bugün 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Türkiye raporu üzerine yapılması 

beklenen oylamanın takip edileceğini düşünüyoruz.  

Bu sabah itibariyle, küresel risk iştahındaki olumlu seyrin devam etmekte olup, GOÜ 

para birimlerinde ve hisse senetleri piyasasında olumlu bir seyir söz konusudur. Diğer 

yandan, bugün AKPM alacağı kararın piyasa üzerinde etkisi olabileceğini de 

düşünüyoruz. Bugün Borsa İstanbul’da alıcılı bir seyir olması beklemekteyiz ve BİST-

100 endeksinin 94.500’ü geçmesi durumunda 95.000 seviyesine doğru hareket 

etmesini beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 94.147, 94.491 ve 95.179 

dirençlerini ve 93.115, 92.427 ve 92.083 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksindeki zayıflık ile birlikte kurdaki düşüş 

hareketinin kısa vadede 3,60 seviyesinin altına doğru devam etmesinin ve kurun 3,55 – 

360 bandına gerilemesinin beklenebileceğini belirtmiştik. Öngördüğümüz üzere 3,60 

seviyesi altına inen ve 3,57 seviyesinin altını test eden USDTRY paritesi, bu sabah saatleri 

itibariyle 3,57 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Kurdaki kısa vadeli gidişatı 

belirleyecek 3 temel unsuz söz konusu (Makroekonomik Gelişmeler başlığı altında bu 

gelişmeleri ele aldık): TCMB Toplantısı, Donald Trump’ın vergi reformu hakkında 

yapacağı açıklama ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin gerçekleştireceği oylama. 

TCMB toplantısı ve Donald Trump’ın yapacağı açıklama yarın gerçekleşecek. Avrupa 

Konseyi Parlamenter Meclisinin gerçekleştireceği oylamanın bugün içerisinde 

gerçekleşmesi ve sonuca ulaşması bekleniyor. Oylama sonucunda Türkiye’nin yeniden 

denetim listesine alınması TL üzerinde negatif bir fiyatlamayı yaratabilir ve USDTRY 

paritesi yönünü yukarı çevirebilir. Yarınki fiyatlama ise ABD başkanı Donald Trump’ın 

güçlü bir çıkış yapıp yapmayacağına bağlı olacak. Yarınki PPK toplantısında GLP’nde 25 – 

59 baz puan aralığında bir artırım bekliyoruz. Beklentilerimiz doğrultusunda bir hamle 

gelmesi TL pozitif bir fiyatlamayı beraberinde getirebilir ve USDTRY paritesindeki düşüş 

hareketini besleyebilir. Ancak bu fiyatlamanın oluşması ya da sürmesi Donald Trump’ın 

yapacağı çıkışa bağlı. Kısacası bugün ve yarın gerçekleşecek olan gelişmeler kurdaki kısa 

vadeli gidişat açısından belirleyici olacak. Teknik orak bakıldığında kurun 3,55 seviyesi 

altına gerilemesinin zor oluğu görülüyor.  3,60 seviyesi altında ciddi bir yurt içi yerleşik 

talebi oluştuğu göz önünde bulundurulursa, kurun 3,60 seviyesi altında uzun süre kalıcı 

olmasının zor olduğunu belirtebiliriz.  Dolayısı ile 3,55 – 3,60 bandı dolar için kısa – orta 

vadeli alım fırsatı verebilir. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 3,5739 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5800 

seviyesi direnç, 3,5700 seviyesi ise destek konumunda. 3,5800 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5900, 3,5700 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5600.  

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

Fransa'daki seçimlerin ilk turunu merkeziyetçi aday Emmanuel Macron'un kazanmasının 

ardından küresel finans piyasalarına rahatlama hâkim oldu. Emmanuel Macron'un 

seçimlerin 1. turunda galip gelmesi, Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkacağına ilişkin 

endişeleri hafifletti. 7 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimlerin ikinci turunda da Macron’un 

kazanacağına ilişkin beklentilerin artması euronun sert bir şekilde değerlenmesini 

sağladı.  Bu sabah saatleri itibariyle 1,08 seviyesi üzerinde seyreden EURUSD paritesinde 

güçlü gidişatın korunduğunu görüyoruz. Paritedeki kısa vadeli gidişat açısından ABD 

Başkanı Donald Trump tarafından yapın yapılması beklenen vergi reformuna ilişkin 

açıklama belirleyici olacak. Yapılacak olan açıklamanın piyasalar tarafından tatmin edici 

bulunması durumunda dolar endeksinin kayıplarını telafi etmesi ve yönünü yeniden 

yukarı çevirmesi beklenebilir. Ancak Trump’ın piyasaları yeniden hayal kırıklığına 

uğratmasının faturası çok daha büyük olur. Kısa vadede Trump’tan gelecek olan 

açıklamaları yakından izliyor olacağız.  Bu noktada, orta vadede dolar endeksindeki 

yükseliş trendinin devam edeceğine yönelik beklentimizi koruduğumuzu belirtmekte 

fayda var. Dolayısı ile EURUSD paritesinde kısa vadede dolar endeksindeki gerileme 

nedeniyle yaşanabilecek yükselişler, orta vadede satış fırsatı olarak sınırlı kalabilir. 

Paritede 1,10 seviyesi üzerinde bir hareketin teknik olarak zor oluğunu görüyoruz. Bu 

noktada, 1,09 – 1,10 bandında kısa- orta vadeli satış fırsatları oluşabileceğini 

düşünmekteyiz. Paritedeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,0866 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0856 seviyesi 

destek, 1,09 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,09 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0932, 1,0856 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,0818.  

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Fransa'daki seçimlerin ilk turunu merkeziyetçi aday Emmanuel Macron'un kazanmasının 

ardından küresel finans piyasalarında rahatlama hâkim oldu. Emmanuel Macron'un 

seçimlerin 1. turunda galip gelmesi, Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkacağına ilişkin 

endişeleri hafifletti. ABD hisseleri yükselirken hazine tahvilleri ve altın geriledi, volatilite 

göstergeleri düştü. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın da Macron’a destek 

vermesi piyasalardaki iyimserliği tırmandırmış durumda. Hollande, aşırı sağın 

seçilmesinin büyük bir risk olduğunu vurgulayarak, "Ben şahsen Macron'a oy vereceğim" 

diyerek, ikinci tur öncesi Le Pen'e önemli bir darbe vurdu. Fransa seçimlerinin ardından 

piyasalarda risk varlıklara olan talebin artması altın fiyatlarının sert satış baskılarına maruz 

kalmasına neden oldu. Altın, risk iştahındaki artışlar 1280 seviyesinin altına geriledi. 

Teknik görünümün yanı sıra, altındaki kısa vadeli gidişat açısından ABD Başkanı Donald 

Trump tarafından yapın yapılması beklenen vergi reformuna ilişkin açıklama belirleyici 

olacak. Yapılacak olan açıklamanın piyasalar tarafından tatmin edici bulunması 

durumunda dolar endeksinin kayıplarını telafi etmesi ve yönünü yeniden yukarı çevirmesi 

beklenebilir. Ancak Trump’ın piyasaları yeniden hayal kırıklığına uğratmasının faturası çok 

daha büyük olur. Kısa vadede Trump’tan gelecek olan açıklamaları yakından izliyor 

olacağız.   Bu sabah saatleri itibariyle 1280 seviyesinin altında seyretmekte olan altın 

fiyatlarının, teknik açıdan kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırına kadar gerilemiş 

olduğunu görüyoruz. Bu noktada altının kanal sınırına denk gelen 1270 seviyesi üzerinde 

tutunması durumunda mevcut düşüş hareketlerinin alım fırsatı olarak sınırlı kalması 

beklenebilir. Dolayısı ile yatırımcılarımıza altının kısa vadeli yükseliş kanalının sınırındaki 

seyrini yakından takip etmelerini öneriyoruz.  Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1273,35 işlem görmekte olan altın 

fiyatlarında 1272 seviyesi destek, 1275 seviyesi ise direnç konumunda. 1275 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1277,76, 1272 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1270.  

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 2,374 %1.1 %1.1 %1.3 %10.8 %6.0

DAX 12,455 %3.4 %2.9 %3.2 %15.8 %8.5

FTSE 7,265 %2.1 -%0.9 -%1.0 %3.5 %1.7

Nikkei 18,876 %0.9 %3.4 -%1.2 %9.6 -%0.4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 93,803 %1.5 %3.5 %3.8 %18.1 %20.0

Çin 3,130 %0.4 -%1.7 -%3.9 %0.3 %1.3

Hindistan 29,656 %0.5 %1.7 %1.3 %6.1 %11.9

Endonezya 5,664 -%0.1 %0.8 %1.7 %4.4 %6.9

Rusya 1,980 %1.8 %1.9 -%3.0 %0.1 -%11.3

Brezilya 64,389 %1.0 %2.5 %0.8 %0.8 %6.9

Meksika 49,413 %0.9 %0.8 %0.7 %2.7 %8.3

Güney Afrika 52,921 %1.4 -%1.1 %2.1 %2.3 %4.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%25.9 -%26.1 -%16.4 -%16.7 -%22.8

EM VIX 15 -%25.5 -%25.8 -%15.2 -%24.2 -%32.3

MOVE 77 %4.5 a.d. %24.2 %35.1 %7.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5716 -%1.9 -%3.5 -%1.1 %16.0 %1.4

Brezilya 3.1281 a.d. %0.9 %0.6 %0.2 -%3.8

Güney Afrika 13.0153 -%0.8 -%2.1 %4.7 -%6.4 a.d.

Çin 6.8847 %0.0 %0.1 %0.0 %1.6 -%0.9

Hindistan 64.4375 -%0.3 -%0.1 -%1.5 -%3.6 -%5.1

Endonezya 13322 %0.0 a.d. %0.0 %2.1 -%1.1

CDS *

Türkiye 225.0 -6.2 -2.9 -0.4 27.2 -29.1

Brezilya 217.9 -7.5 -0.1 -10.8 -6.9 79.6

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

Endonezya 128.2 -5.6 -4.0 8.8 0.0 36.9

Rusya 158.0 -5.2 a.d. a.d. -42.7 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.6 -0.1 0.8 -0.2 0.7 -0.8

Brezilya %10.1 a.d. 0.0 0.0 -0.9 a.d.

Güney Afrika %8.6 0.0 a.d. 0.3 -0.2 -0.3

Hindistan %6.9 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4

Endonezya %7.1 0.0 a.d. 0.0 0.0 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 0.00 a.d. -0.24 0.60 -0.66

Brezilya %4.6 -0.05 -0.06 -0.27 0.08 -0.89

Güney Afrika %4.6 -0.02 -0.25 0.04 0.40 -0.29

Endonezya %3.8 -0.02 a.d. -0.12 0.35 -0.55

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 51.6 -%0.7 -%6.8 %1.6 %0.3 -%9.2

Ham Petrol - WTI USD/varil 49.23 -%0.8 -%6.5 %2.6 -%2.6 -%8.4

Altın - USD / oz 1275.8 -%0.9 -%1.1 %2.2 %1.1 %10.8

Gümüş - USD / t oz. 17.858 %0.0 -%3.5 %0.8 %1.4 %11.7

Commodity Bureau Index 420.34 -%0.2 -%0.5 -%2.7 %5.2 -%0.6

* 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. 

 


