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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü düşük hacimle %0,56 değer kaybederek 76.972 

seviyesinden kapatan BİST-100 endeksinin bugün de, yabancı 

yatırımcıların Noel tatilinde olması nedeniyle, düşük hacimle işlem 

görmesini bekliyoruz. Kısa vadeli teknik göstergelerin satış yönünü 

gösteriyor olması ve BİST-100 kapanış değerinin 200 günlük üssel 

hareketli ortalamanın altında kalması piyasada satış baskısının 

olabileceğini göstermektedir. Bugün için Borsa İstanbul’da dar bir 

bantta satıcılı bir seyir olmasını beklemekteyiz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 77.406, 77.841 ve 78.093 

dirençlerini ve 76.720, 76.468 ve 76.034 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Anadolu Hayat – İş Bankası, 5 bin adet pay alımı yaptı. 

 Aselsan – Toplam 247 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. 

 Bim – 21 bin adet payı geri aldı. 

 Doğuş Otomotiv – Meiller ile olan distribütörlük anlaşmasını 

sona erdirecek. 

 İş Finansal Kiralama - İş Bankası, 5 bin adet pay alımı yaptı. 

 İş GYO – İş Bankası, bin adet pay alımı yaptı. 

 İş Menkul Değerler - İş Bankası, 5 bin adet pay alımı yaptı. 

 Finansbank - Bugün %5 oranında bedelsiz pay dağıtımı 

gerçekleştirecek. 

 Şişecam - İş Bankası, 5 bin adet pay alımı yaptı. 

 TSKB – İş Bankası, 10 bin adet pay alımı yaptı. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

26 Aralık - Aralık Reel Sektör Güven Endeksi ve KKO

27 Aralık - Aralık PPK toplantısı tutanakları

28 Aralık - TCMB Ekim Konut Fiyat Endeksi

29 Aralık - Haftalık yabancı portföy akımları

                  Haftalık TCMB para ve banka istatistikleri

                  Aralık Ekonomik Güven Endeksi

                  Kasım Yabancı Ziyaretçi Sayısı

30 Aralık - Kasım Dış Ticaret İstatistikleri

                  3Ç16 Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 76,972 -%0.6 -%0.8

BIST-30 94,210 -%0.6 -%0.9

Banka 128,474 -%1.0 -%1.3

Sanayi 82,278 -%0.6 -%0.7

Hizmet 48,479 -%0.3 -%1.1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 8.50 8.50 8.25

AOFM 8.28 8.28 8.29

2 yıllık bono faizi 10.58 10.60 10.84

10 yıllık bono faizi 11.13 11.15 11.39

Kur

USD/TL 3.51 %0.4 %3.7

EUR/TL 3.66 %0.4 %2.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.59 %0.4 %2.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 163 165 165

Ortalama işlem hacmi * 0.83 0.97 1.04

* milyar ABD doları 

BIST-100 2015 2016T 2017T

F/K 9.6x 9.2x 7.6x

PD/DD 1.12x 1.06x 0.95x

PD/DD (Banka) 0.81x 0.76x 0.68x

FD/FAVÖK 7.3x 8.0x 6.7x

Kar büyümesi -%3.5 %13.1 %19.6

Özsermaye karlılığı %12.7 %12.8 %13.1

Temettü verimi %3.5 %3.1 %3.6

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 – İş Bankası, 4,57 TL fiyattan 5 bin adet pay alımı yaptı. 

Bankanın ortaklıktaki payı %63,37’ye ulaştı. 

Aselsan – Milli Savunma Bakanlığı ile Ateş Destek Otomasyon Sistemleri projesi 

tedariki kapsamında 200 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Şirket ayrıca 

Havelsan ile oluşturduğu iş ortaklığı ile Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının 

Güvenliği Projesi kapsamında 80 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. 

Aselsan’ın iş payı 47 milyon dolar olacak. 

9A16 itibariyle Aselsan’ın birikmiş siparişler miktarı 5,7 milyar dolar idi. 9A16 

sonundan itibaren Şirket toplam 830 milyon dolarlık proje aldı. 

Aselsan hisseleri 2017’de TL bazında %27 getiri elde etti (BIST-100: %1). Cuma 

günkü kapanış fiyatı baz alındığında Aselsan 16,6x 2017 F/K ve 15,1x 2017 

FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor. 

Bim – 48.36-48.40 TL fiyat aralığından 21 bin adet payı geri aldı. Geri alım programının 

başlangıcından bu yana Şirket 1.230 milyon adet payı (ödenmiş sermayenin %0,4052’si) 

geri aldı. 

Doğuş Otomotiv – Meiller ile olan distribütörlük anlaşmasının karşılıklı 

mutabakat sağlanarak 31 Aralık itibariyle sona erdirileceğini açıkladı. 9A16 

itibariyle Meiller markalı 8 adet araç satışı gerçekleşti. Haberin şirket hisselerine 

etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz. 

İş Finansal Kiralama - İş Bankası, 1,08 TL fiyattan 5 bin adet pay alımı yaptı. 

Bankanın ortaklıktaki payı %30,36’ya ulaştı. 

İş GYO - İş Bankası, 1,54 TL fiyattan bin adet pay alımı yaptı. Bankanın 

ortaklıktaki payı %43,87’ye ulaştı. 

İş Menkul Değerler - İş Bankası, 1,20 TL fiyattan 5 bin adet pay alımı yaptı. 

Bankanın ortaklıktaki payı %66,98’e ulaştı. 

Finansbank – Bugün %5 oranında bedelsiz pay dağıtımı gerçekleştirecek. 

Şişecam - İş Bankası, 3,65 TL fiyattan 5 bin adet pay alımı yaptı. Bankanın 

ortaklıktaki payı %65,88’e ulaştı. 

TSKB – İş Bankası, 1,39 TL fiyattan 5 bin adet pay alımı yaptı. Bankanın 

ortaklıktaki payı %41,04’e ulaştı. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü düşük hacimle %0,56 değer kaybederek 76.972 seviyesinden kapatan BİST-

100 endeksinin bugün de, yabancı yatırımcıların Noel tatilinde olması nedeniyle, düşük 

hacimle işlem görmesini bekliyoruz. Kısa vadeli teknik göstergelerin satış yönünü 

gösteriyor olması ve BİST-100 kapanış değerinin 200 günlük üssel hareketli ortalamanın 

altında kalması piyasada satış baskısının olabileceğini göstermektedir. Bugün için Borsa 

İstanbul’da dar bir bantta satıcılı bir seyir olmasını beklemekteyiz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 77.406, 77.841 ve 78.093 dirençlerini ve 76.720, 76.468 

ve 76.034 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Yeni haftaya 3,51 seviyesinin üzerinde başlayan US$/TL’nin global piyasaların önemli bir 

bölümünün tatilde olduğu gün içerisinde yatay devam etmesi beklenebilir. 3,50 

seviyelerinin altına gelmekte zorlanan US$/TL üzerinde gün içerisinde önemli bir 

hareketlilik yaratacak veri akışının olmadığı görülüyor. 14:30’da gelecek olan öncü 

göstergelerden Reel Sektör Güven Endeksi ve KKO, 4Ç16 büyümesi tarafında önemli bir 

sinyal niteliği taşıyabilecekken, piyasalar üzerinde bir reaksiyon yaratması beklenmiyor 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Geçen hafta Cuma günü 1,043-1,047 aralığında oldukça dar bir bantta işlem gören 

EUR/US$ paritesinin, global piyasaların büyük bir bölümünün tatil olduğu haftanın ilk 

gününde aynı yatay bantta devam etmesini bekliyoruz. Haftanın geneline baktığımızda 

ise önemli bir hareketlilik yaratacak veri gündeminin zayıf olduğu dikkat çekiyor. Bu 

çerçevede, EUR/US$ paritesinin 1,04 seviyesinin üzerindeki yatay görünümünü 

korumasını bekleriz.  

EUR/USD (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 2,264 %0.1 %0.3 %2.3 %11.1 %10.8

DAX 11,450 -%0.1 %0.4 %7.0 %19.8 %6.6

FTSE 7,068 %0.1 %0.8 %3.3 %15.1 %13.2

Nikkei 19,428 -%0.1 %0.1 %6.9 %19.6 %2.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 76,972 -%0.6 -%0.8 %3.5 %2.1 %7.3

Çin 3,110 -%0.8 -%1.0 -%5.4 %8.1 -%12.8

Hindistan 26,041 -%0.8 -%2.1 -%1.9 -%2.2 -%1.1

Endonezya 5,028 -%0.3 -%3.9 -%1.8 %4.0 %9.5

Rusya 2,173 -%0.1 -%2.6 %3.6 %15.3 %23.4

Brezilya 57,937 %1.2 -%0.8 -%5.9 %15.6 %33.6

Meksika 45,174 %0.4 %0.1 -%0.4 %0.6 %5.1

Güney Afrika 49,401 -%0.9 -%0.6 -%2.6 -%4.4 -%2.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %0.1 -%6.2 -%8.0 -%33.7 -%37.2

EM VIX 19 -%5.9 -%0.2 -%10.7 -%25.0 -%15.9

MOVE 73 -%2.0 -%7.2 -%7.7 -%2.0 %7.0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5173 %0.2 %0.3 %3.6 %23.3 %20.7

Brezilya 3.2699 -%0.6 -%3.5 -%3.6 -%2.0 -%17.5

Güney Afrika 13.998 -%0.3 -%0.2 -%1.1 -%2.9 -%9.5

Çin 6.9462 %0.0 -%0.2 %0.4 %5.6 %7.0

Hindistan 67.825 -%0.2 %0.1 -%1.1 %0.9 %2.5

Endonezya 13452 %0.0 %0.4 -%0.2 %1.5 -%2.4

CDS *

Türkiye 270.7 -2.8 -7.8 -12.7 7.4 -3.3

Brezilya 282.9 -0.2 -10.1 -11.9 -52.1 -0.6

Güney Afrika 255.7 0.0 1.8 -8.1 -94.2 -82.8

Endonezya 159.5 -1.5 -3.9 -7.8 -40.0 7.2

Rusya 231.4 1.2 -3.8 -0.8 -30.6 -54.0

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.1 0.0 1.4 -0.3 1.7 0.4

Brezilya %11.5 0.0 -0.5 -0.4 -1.0 -5.1

Güney Afrika %9.0 0.0 a.d. 0.0 0.1 -0.8

Hindistan %6.5 0.0 0.0 0.3 -0.9 -1.2

Endonezya %7.9 0.0 -0.1 -0.2 0.3 -0.9

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.9 -0.01 1.43 0.01 1.68 0.86

Brezilya %5.5 -0.02 -0.07 0.08 0.26 -1.64

Güney Afrika %4.9 0.00 -0.09 0.02 0.16 -0.62

Endonezya %4.4 -0.02 -0.09 0.29 0.55 -0.35

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.16 %0.2 -%0.1 %12.7 %8.3 %48.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.02 %0.1 %2.2 %10.6 %5.8 %43.1

Altın - USD / oz 1131.9 %0.3 -%0.3 -%4.8 -%10.3 %6.8

Gümüş - USD / t oz. 15.704 -%0.7 -%2.8 -%4.2 -%9.5 %13.8

Commodity Bureau Index 423.18 a.d. -%0.9 %1.5 %1.8 %12.9

* 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. 

 


