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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Borsa İstanbul, dün Türk lirasındaki değer kaybına rağmen, 

bankacılık endeksindeki alımların eşliğinde günü %0,84 değer 

artışıyla 83.827 seviyesinden kapattı.  

Bugün sabah kotasyonlarında TL tarafındaki zayıflığın devam ettiğini 

görüyoruz. Dün ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %9,9 

seviyesine çıkarılmasına rağmen, bugün gelecek olan Fitch kararı ve 

Dolar’ın uluslararası piyasalardaki kuvvetli seyrinin olumsuz bir baskı 

unsuru olarak ön plana çıktığını düşünüyoruz.  

Veri akışı açısından bakıldığında ise özellikle ABD tarafında yoğun bir 

gün olacak. Yurtdışında ABD’den gelecek olan 4Ç büyüme verilerinin 

yatırımcılar için önemli olacağını düşünürken, önceki günlerde 

olduğu gibi yatırımcıların ana odak noktasının TCMB’nin likidite 

yönetimi konusunda atacağı adımlar (repo ihalesinin açılıp 

açılmayacağı, swap ihalesindeki TL faizi ve Geç likidite penceresinden 

ne kadar fonlama yapılacağı gibi)  olmasını bekliyoruz. Söz konusu 

adımlara göre TL‘nin seyrinin belirleneceğini düşünüyoruz. Ayrıca, bu 

akşam açıklanması beklenen Fitch Rating’in ülke notu kararı ile ilgili 

beklentilerin de piyasada fiyatlanacağını düşünüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 84.260, 84.694 ve 85.363 dirençlerini ve 

83.158, 82.489 ve 82.055 desteklerini takip ediyor olacağız. 

 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Fitch, Türkiye’nin kredi notu gözden geçirmesini 

gerçekleştirecek. 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Anel Elektrik: Anel Telekom ile birleşme görüşmelerine 

başlandığı açıklandı. 

 Coca-Cola İçecek: Bloomberg’de yer alan Pakistan’daki yeni 

yatırımlarla ilgili haberi doğruladı. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

27 Ocak - Fitch Ratings'in Türkiye gözden geçirmesi

1 Şubat - Ocak İSO/Markit PMI verileri

                TİM Ocak ihracat verileri

                Ocak İTO enflasyon verileri

3 Şubat - Ocak TÜFE verileri

4 Şubat - Ocak Reel Efektif Kur Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 83,128 -%1.3 %0.4

BIST-30 101,486 -%1.4 %0.6

Banka 134,071 -%1.7 -%1.2

Sanayi 90,957 -%0.9 %1.0

Hizmet 53,859 -%1.4 %2.0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 8.50 8.50

AOFM 9.25 9.12 9.06

2 yıllık bono faizi 11.44 11.36 11.25

10 yıllık bono faizi 11.32 11.34 11.45

Kur

USD/TL 3.80 %0.7 %8.4

EUR/TL 4.08 %1.2 %11.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.94 %0.9 %9.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 167 168 163

Ortalama işlem hacmi * 1.43 1.40 1.15

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.0x 8.5x 7.3x

PD/DD 1.14x 1.03x 0.93x

PD/DD (Banka) 0.79x 0.72x 0.65x

FD/FAVÖK 8.3x 7.3x 6.4x

Kar büyümesi %16.8 %14.3 %16.1

Özsermaye karlılığı %13.5 %13.1 %13.5

Temettü verimi %2.9 %3.4 %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 

Fitch bugün Türkiye’nin kredi notu gözden geçirmesini gerçekleştirecek   

Fitch Türkiye’yi BBB- (negatif) kredi notu ve görünümü ile değerlendiriyor mevcut kredi 

notu yatırım yapılabilir seviyede sınırı işaret ediyor. Bugün genel beklenti Fitch’in 

Türkiye’yi yatırım yapılabilir notu seviyesinin altına çekmesi yönünde.  

 Fitch en son olarak Ağustos ayında Türkiye2nin kredi notu gözden geçirmesini 

gerçekleştirmiş ve kredi notu görünümünü negatife çekmişti. Nota ilişkin olarak, 

(i) jeopolitik risklerdeki artış, (ii) dışsal kırılganlığın daha ön plana çıkması, (iii) borç 

stokunun GSYİH’ye oranı tarafında düşüş trendinin dönmesinin aşağı yönlü baskı 

yaratabileceğini belirtmişti. 

 Bu çerçevede, Suriye’deki gelişmeler, 2017 yılında bütçe harcamalarındaki artış 

projeksiyonları, ve TL’de Ekim ayından beri devam eden yüksek volatilite, Fitch’in 

olası bir kredi notu düşüşü kararında etkili olabilir. 

 Buna ek olarak, önde gelen kredi derecelendirme kuruluşları olarak Fitch, Moody’s 

ve S&P arasında Türkiye değerlendirmesinde, diğer ülkeler ile karşılaştırılınca 

önemli bir farklılaşmanın olduğu da dikkat çekiyor. 

 Diğer taraftan GSYİH hesaplama metodolojisinin değişimi ve nominal GSYİH’nin 

%20 oranındaki artışının Türkiye’nin önemli metrikleri üzerinde olumlu bir etki 

yaratması da Fitch tarafında daha olumlu bir değerlendirme nedeni olabilir.  

 Olası piyasa etkileri açısından bakıldığında, asimetrik bir risk profili karşımıza 

çıkıyor. Beklentiler dahilinde kredi notu düşürülmesinin piyasa fiyatlamaları 

üzerinde sınırlı olumsuz etkisi olabileceğini düşünürken, herhangi bir not düşüşün 

gerçekleşmemesi durumunda oldukça ciddi bir olumlu fiyatlamanın görülmesini 

bekleriz.  

Türkiye’nin Kredi Notu Karnesi 

 
Kaynak: Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Tacirler Yatrıım  

Moody's

(durağan)*

S&P

(negatif)*

FITCH

(negatif)*
Aaa AAA AAA
Aa1 AA+ AA+
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-

A1 A+ A+
A2 A A
A3 A- A-

Baa1 BBB+ BBB+
Baa2 BBB BBB

Baa3 BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+

B2 B B
B3 B- B-

Caa1 CCC+ CCC
Caa2 CCC CC
Caa3 CCC- C

Ca CC DDD

C DDD
* parantez içinde yazılanlar Türkiye'nin not görünümünü belirtmektedir.
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Yatırım Yapılabilir Derecesi Sınırı

Bugün genel beklenti Fitch’in 

Türkiye’yi yatırım yapılabilir 

notu seviyesinin altına 

çekmesi yönünde.   
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Anel Elektrik – Anel Telekom ile birleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı. 

Coca-Cola İçecek - Bloomberg’de yer alan Pakistan’daki yeni yatırımlarla ilgili haberi 

doğruladı. Şirket daha önce Yönetim Kurulu başkanı Tuncay Özilhan’ın da dile getirdiği, 

Pakistan’da planlanan 300 milyon dolar tutarındaki yeni kapasite artışlarıyla ilgili 

açıklamaların hala geçerli olduğunu belirtti. Pakistan’daki 6 fabrikadaki toplam kapasite 

358 milyon adet birim kasadır. Modelimize 2017 ve 2018 yılları arasında Pakistan’da 

yeni kapasite artışını dahil ettiğimiz için haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Borsa İstanbul, dün Türk lirasındaki değer kaybına rağmen, bankacılık endeksindeki 

alımların eşliğinde günü %0,84 değer artışıyla 83.827 seviyesinden kapattı.  

Bugün sabah kotasyonlarında TL tarafındaki zayıflığın devam ettiğini görüyoruz. 

Dün ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %9,9 seviyesine çıkarılmasına rağmen, 

bugün gelecek olan Fitch kararı ve Dolar’ın uluslararası piyasalardaki kuvvetli 

seyrinin olumsuz bir baskı unsuru olarak ön plana çıktığını düşünüyoruz.  

Veri akışı açısından bakıldığında ise özellikle ABD tarafında yoğun bir gün olacak. 

Yurtdışında ABD’den gelecek olan 4Ç büyüme verilerinin yatırımcılar için önemli 

olacağını düşünürken, önceki günlerde olduğu gibi yatırımcıların ana odak 

noktasının TCMB’nin likidite yönetimi konusunda atacağı adımlar (repo ihalesinin 

açılıp açılmayacağı, swap ihalesindeki TL faizi ve Geç likidite penceresinden ne 

kadar fonlama yapılacağı gibi)  olmasını bekliyoruz. Söz konusu adımlara göre 

TL‘nin seyrinin belirleneceğini düşünüyoruz. Ayrıca, bu akşam açıklanması beklenen 

Fitch Rating’in ülke notu kararı ile ilgili beklentilerin de piyasada fiyatlanacağını 

düşünüyoruz. 

Bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 84.260, 84.694 ve 85.363 dirençlerini ve 83.158, 82.489 ve 82.055 

desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dün Geç Likidite Penceresinden %11 faizle 25 milyar TL fonlama gerçekleştirmiş olan 

TCMB’nin, TL üzerindeki sıkılaştırma çabaları devam ediyor. Dün itibariyle AOFM’nin 

%9,25’ten %9,93’e çıkmış olduğunu görüyoruz. Bu da, efektif fonlama oranında Ekim 

ayından bu yana 220 bp’lık bir artışı işaret ediyor. Ancak, TCMB’nin sıkılaştırıcı 

önlemlerine rağmen TL’nin değer kaybetmeye devam ediyor. Bu sabah saatleri 

itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde oldukça satıcılı bir seyir olduğunu 

görüyoruz. Meksika pezosu %0,55’lik kayıpla en çok değer kaybeden para birimi 

olurken, Türk lirası %0,50 düşüş ile ikinci sırada yer alıyor. Sepet/TL ise 4 seviyesinde 

seyrediyor. ABD tahvillerinin sert satış görüyor olması, Fitch’in bu akşamki 

değerlendirmesinde not indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler ve Başbakan 

Binali Yıldırım’ın olağanüstü halin devam edeceğini belirtmiş olması, TL üzerindeki 

mevcut satış baskısının temelini oluşturan nedenler. Bu akşam Fitch'den gelecek olan 

değerlendirme, TL varlıklardaki kısa vadeli gidişat açısından önemli olacak. Gün 

içerisinde ise ABD cephesinden gelecek olan verileri takip ediyor olacağız. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesindeki yükseliş hareketinin ivme kaybetmeye 

başladığını belirtmiş, paritenin mevcut seviyelerden yönünü aşağı çevirerek satış 

fırsatları verebileceğini ifade etmiştik. Dolar endeksindeki yükseliş hareketi ile birlikte 

baskılanan EURUSD paritesi, sert satış baskılarına maruz kalarak kısa vadeli yükseliş 

kanalını aşağı yönlü kırdı ve 1,0657 seviyesine kadar geriledi. Paritedeki gün içi gidişat 

açısından bugün ABD cephesinden gelecek olan Büyüme, Çekirdek Dayanıklı Mal 

Siparişleri ve Kişisel Tüketim Harcamaları verileri önemli olacak. Genel gidişat açısından 

ise, dolar lehine – euro aleyhine gelişmelerin devam edebileceği beklentisi ile birlikte, 

paritedeki yükselişler ilerleyen dönemlerde satış fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini 

düşünüyoruz. Paritenin, dolar endeksindeki geri çekilme nedeniyle başlattığı mevcut 

yükseliş hareketini tamamlanmasının ardından yeniden 1,04 seviyesi altına 

gerileyebileceğini düşünmekteyiz. EURUSD grafiğine baktığımızda paritenin 1,0671 

seviyesinden işlem gördüğünü ve 1,0644 – 1,0680 seviyeleri arasında hareket etmekte 

olduğunu görüyoruz. 1,0680 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç 

seviyemiz 1,0720, 1,0644 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1,00607. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, beklediğimiz düşüşü gerçekleştiren altın fiyatlarının, mevcut 

düşüş hareketini 20 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1192 – 1194 bandına 

doğru devam ettirebileceğini belirtmiş, satış fırsatlarının devamının gelebileceğini ifade 

etmiştik. Beklediğimiz üzere altın fiyatları düşüş hareketini devam ettirdi ve 20 günlük 

hareketli ortalamasını da aşağı yönlü kırarak 1185 seviyesinin altına kadar geriledi. Bu 

sabah saatleri itibariyle satıcılı seyrini sürdürmekte olan altın fiyatlarında, gün içi gidişat 

açısından ABD cephesinden gelecek olan veriler oldukça önemli olacak. ABD 

cephesinden gelecek olan Büyüme, Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri ve Kişisel Tüketim 

Harcamaları verilerini yakından takip ediyor olacağız. Grafiğe baktığımızda ise altının bu 

sabah saatlerinde 1183,75 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1180 - 1185 seviyeleri 

arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1185 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir 

sonraki direnç seviyemiz 1190,62, 1180 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1177,69. 

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 2,280 %0.7 %0.5 %0.7 %5.1 %1.8

DAX 11,595 %0.4 %0.5 %1.3 %13.7 %1.0

FTSE 7,150 %0.0 -%1.0 %1.2 %6.6 %0.1

Nikkei 18,788 %1.1 %0.5 -%2.2 %14.3 -%0.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 84,208 %1.4 %2.2 %9.4 %13.5 %7.8

Çin 3,143 %0.2 %1.2 %1.3 %4.4 %1.5

Hindistan 27,376 %0.4 %0.8 %5.6 -%2.2 %3.2

Endonezya 5,292 %0.2 %0.1 %5.5 %1.6 %0.1

Rusya 2,175 %1.3 -%0.2 %0.1 %12.6 -%2.6

Brezilya 65,840 %0.1 %2.3 %13.6 %15.8 %9.3

Meksika 48,150 %2.2 %4.7 %6.6 %2.2 %5.5

Güney Afrika 53,342 %0.6 %1.0 %8.0 %0.1 %5.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%5.9 -%6.7 a.d. -%14.0 -%39.2

EM VIX 17 -%1.8 -%6.9 a.d. -%19.2 -%24.1

MOVE 76 %0.0 %2.2 a.d. %9.9 %11.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7833 %0.7 %0.6 %7.7 %24.6 %29.7

Brezilya 3.1708 %0.2 -%1.3 -%3.3 -%3.6 -%20.0

Güney Afrika 13.3845 -%0.8 -%0.6 -%4.5 -%6.8 -%13.5

Çin 6.859 %0.1 %0.2 -%1.3 %2.7 %5.6

Hindistan 68.145 -%0.1 %0.3 %0.6 %1.2 %3.0

Endonezya 13331 -%0.2 -%0.2 a.d. %1.5 -%3.3

CDS *

Türkiye 271.1 -4.0 -9.7 17.0 -27.7 14.7

Brezilya 253.7 1.3 2.4 -32.0 -30.3 -10.5

Güney Afrika 205.7 -1.8 -0.4 a.d. -4.4 27.2

Endonezya 150.5 -0.3 -2.0 a.d. -10.4 15.6

Rusya 182.0 -0.4 0.1 a.d. -5.9 42.1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.1 -0.1 1.3 -0.2 1.2 0.4

Brezilya %10.8 0.0 -0.2 -0.6 -1.1 -5.7

Güney Afrika %8.7 -0.1 0.0 a.d. -0.1 -1.1

Hindistan %6.4 0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1.3

Endonezya %7.5 0.0 0.0 a.d. 0.3 -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.8 -0.03 1.27 a.d. 1.17 0.71

Brezilya %5.2 0.09 0.32 a.d. 0.41 -1.98

Güney Afrika %4.6 0.00 0.09 -0.26 0.67 -0.88

Endonezya %4.0 -0.01 0.03 a.d. 0.64 -0.72

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.44 %0.4 -%0.1 a.d. %24.0 %48.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.18 %0.8 %1.3 a.d. %23.3 %43.6

Altın - USD / oz 1210.8 -%0.4 -%0.2 a.d. -%8.2 %14.2

Gümüş - USD / t oz. 17.185 %0.0 %0.2 a.d. -%12.4 %24.5

Commodity Bureau Index 433.15 %0.1 %0.2 a.d. %5.7 %15.6

* 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. 

 


