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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün küresel piyasalardaki yükselişe bağlı olarak, BİST-100 endeksi 

bankacılık endeksinde yoğunlaşan alımların eşliğinde günü %2,11 

değer artışıyla 89.320 seviyesinden kapattı. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışında önemli veri ve haber akışı 

olmayıp, Borsa İstanbul’un seyrinin küresel piyasalardaki seyre 

paralel olarak gelişmesini beklemekteyiz. Bugün Borsa İstanbul’da 

hafif alıcılı bir seyir olmasını beklemekteyiz.  Ancak, oldukça yüksek 

seviyelerde olduğumuzu göz önünde bulunduracak olursak, 89.900 

seviyesinin geçilmemesi durumunda kar realizasyonlarının 

gelebileceğini düşünmekteyiz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 89.897, 90.473 ve 91.602 

dirençlerini ve 88.191, 87.063 ve 86.486 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Şubat ayı PMI Endeksi toparlanma gösterdi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Otomotiv sektörü raporu - Ford Otosan’da tavsiyemizi 39TL 

hedef fiyatla TUT’a revize ediyor, Tofaş için 28TL hedef fiyatla 

TUT tavsiyemizi koruyoruz. Doğuş Otomotiv’de ise hedef 

fiyatımızı 9 TL’ye revize ederken tavsiyemizi SAT olarak 

değiştiriyoruz. 

 Anadolu Efes – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Aygaz - Yönetim Kurulu, 5 Nisan’da hisse başına 1,5TL brüt 

temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 Bizim Toptan - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Coca Cola İçecek - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Do&Co - Türk Hava Yolları'yla olan ikram sözleşmesi 2+1 sene 

daha uzatıldı. 

 Ege Seramik - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Enka İnşaat - 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 Sabancı Holding - Yönetim Kurulu, 3 Nisan’da hisse başına 

0,2TL brüt temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 Tofaş - Yönetim Kurulu, 3 Nisan’da hisse başına 0,7TL brüt 

temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 BDDK, Ocak ayı bankacılık istatistiklerini açıkladı. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

2 Mart - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şubat dış ticaret verileri

3 Mart - TÜİK Şubat enflasyon verileri

6 Mart - Şubat Reel Efektif Kur Endeksi

7 Mart - Hazine Şubat Nakit Bütçe verileri

8 Mart - Ocak Sanayi Üretimi verileri

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 89,320 %2.1 %0.9

BIST-30 109,752 %2.2 %0.9

Banka 153,173 %3.1 %2.1

Sanayi 94,422 %1.0 %0.0

Hizmet 56,214 %1.8 %0.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 10.38 10.40 10.36

2 yıllık bono faizi 11.12 11.09 11.09

10 yıllık bono faizi 10.95 10.88 10.75

Kur

USD/TL 3.63 %0.6 -%3.8

EUR/TL 3.83 %0.9 -%6.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.73 %0.7 -%4.9

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 185 175

Ortalama işlem hacmi * 1.40 1.22 1.37

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.2x 9.0x 7.6x

PD/DD 1.10x 1.11x 1.00x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.81x 0.72x

FD/FAVÖK 8.2x 7.5x 6.6x

Kar büyümesi %14.8 %16.7 %17.4

Özsermaye karlılığı %12.8 %12.9 %13.6

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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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Şubat PMI endeksi toparlanma gösterdi 

 Şubat ayı İSO/Markit PMI verisi 49,7 olarak gerçekleşti ve Ocak ayındaki 

48,7seviyesine göre bir miktar yükseliş gösterdi. Böylelikle PMI endeksi Aralık ayından 

bu yana üst üste ikinci ay yükseliş kaydetmiş oldu. 

 Açıklanan veriler doğrultusunda, 1Ç17 PMI verisinin 4Ç16’ya göre (48,7) daha 

iyimser bir tablo ortaya koyacağını görüyoruz.  

 İhracat siparişlerine yönelik iyimser beklentiler varlığını koruyor. Endeks 

ayrıca, Ağustos ayından bu yana yükseliş trendinden olan istihdam alt 

endeksinin 50’nin altında gerçekleştiğini gösteriyor.  

 PMI endeksinin piyasa üzerinde herhangi bir etki yaratmadığı görüldü.  

 Yılbaşından bu yana büyümeye yönelik verilerde önceki çeyreklere kıyasla 

daha iyi bir performans sergilendiğini görüyoruz. Ancak, olumsuz baz 

etkisinin 1Ç17 büyümesi üzerinde etki yaratacağını ve yıllık büyümeyi %1,5 - 

%2 seviyesine indireceğini düşünüyoruz. 

Rapor için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şubat ayı İSO/Markit PMI 

verisi 49,7 olarak 

gerçekleşti ve yükselişini 

ikinci aya taşıdı.  

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

Türkiye hafif araç pazarında, binek araçlara Kasım’da uygulanan ÖTV artışı, TL’nin 

Avro’ya karşı değer kaybetmesi nedeniyle 2017 modellerde beklenen fiyat 

zamları ve yüksek baz etkisiyle 2017’de %9 daralma öngörüyoruz. Ancak Ford 

Otosan ve Tofaş’ta ihracat tarafının daha güçlü olacağını tahmin ediyoruz. Yeni 

model lansmanlarının yanında Tofaş’ın Egea/Tipo modelinin rakiplerine göre 

daha düşük fiyatlı olması ve Ford Otosan’ın yerli ticari araç üretimi nedeniyle iki 

şirketin de hem yurtdışı hem yurtiçi pazarlarda pazar payı kazanmasını 

bekliyoruz. Doğuş Otomotiv ise binek araç pazarındaki daralmadan daha olumsuz 

etkilenecektir. Ford Otosan’de tavsiyemizi 39TL hedef fiyatla TUT’a revize ediyor, 

Tofaş için 28TL hedef fiyatla TUT tavsiyemizi koruyoruz. Doğuş Otomotiv’de ise 

hedef fiyatımızı 9 TL’ye revize ederken tavsiyemizi SAT olarak değiştiriyoruz. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 

 Doğuş Otomotiv – SAT – Hedef Fiyat 9 TL – Doğuş Otomotiv için hedef 

fiyatımızı 9 TL seviyesine (10,5 TL’den) düşürürken, tavsiyemizi “SAT” olarak 

değiştiriyoruz. 2017 satış ve marj tahminlerimizde aşağı revizyon, makro 

tahminlerimizdeki değişiklikler ve risksiz getiri oranında artış hedef fiyatımızda 

aşağı yönlü revizyona neden oldu. Doğuş Otomotiv’in yüksek fiyatlı araç 

pazarına satış ağırlığının görece yüksek olması nedeniyle, 2017’de binek araç 

pazarında beklenen daralmadan en fazla olumsuz etkilenecek şirket olacağını 

düşünüyoruz. Ayrıca net borç/FAVÖK rakamının, Ocak ayında satın alınan bina 

ve nakit çıkışını da dahil ederek 2016’da 7x’a yükseldiğini gözlemliyoruz. 

Bilindiği üzere Doğuş Otomotiv’in Yönetim Kurulu 2017’de temettü 

dağıtmama kararı aldı. Doğuş Otomotiv 7,3x 2017T FD/FAVÖK rasyosuyla bir 

yıllık ortalamasına paralel işlem görüyor. 

 Ford Otosan – TUT – Hedef Fiyat 39 TL – Ford Otosan için hedef fiyatımızı %2, 39 

TL seviyesine yükseltiyoruz. Güncellenen tahminlerimiz 2017 şirket beklentileri 

sonrası revizyonlarımızı ve makro beklentilerdeki güncellemeleri kapsamaktadır. 

Ayrıca risksiz getiri oranı beklentimizi 50 baz puan yükselttik. Yeni tahminlerimizde 

Avro bazında yatay satış performansı ve ihracat gelirlerinin ciro payında 250 baz 

puan artış öngörüyoruz. Ford Otosan’ı kırılgan TL ortamı nedeniyle beğenmemize 

rağmen, hissede son dönemde görülen yükselişin ardından tavsiyemizi TUT’a 

(AL’dan) çekiyoruz. Ford Otosan’ın 2017’de iki sefer olmak üzere 2,2TL toplam hisse 

başına temettü dağıtmasını (%6 toplam temettü verimi) bekliyoruz. Bilindiği üzere 

şirket 1,14TL seviyesindeki ilk temettüyü 3 Nisan’da dağıtacak. Ford Otosan 8.2x 

2017T FD/FAVÖK rasyosuyla bir yıllık ortalamasına ve Tofaş’a paralel işlem 

görmektedir. 

 

 Tofaş – TUT – Hedef Fiyat 28 TL – Tofaş için hedef fiyatımızı 24 TL’den 28 TL’ye 

yükseltiyoruz. Değerlememizdeki değişim şirketin 2017 beklentilerini açıklaması 

sonrası yaptığımız revizyonlar, makro tahminlerimizdeki değişiklikler ve %12 

kapasite artışını kapsamaktadır. Ayrıca risksiz getiri oranını 50 baz puan yukarı 

çektik. Devam eden güçlü büyüme ve kapasite artışının fiyatlandığını düşünüyor ve 

TUT tavsiyemizi koruyoruz. Hisse başına TL1 temettü beklentimiz %3,6 verime işaret 

etmektedir. Beklentimizin üzerinde gerçekleşecek ihracat hacmi tahminlerimizde 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Otomotiv_Sektor_Raporu_1_Mart_2017.pdf
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yukarı revizyona neden olabilir. Tofaş 8,4x 2017T FD/FAVÖK rasyosuyla bir yıllık 

ortalamasına ve Ford Otosan’ın çarpanlarına benzer işlem görmektedir. 

Adel Kalemcilik – 4. çeyrekte 18 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket geçtiğimiz yılın 

aynı döneminde 10 milyon TL net zarar açıklamıştı.  

Anadolu Efes (TUT, Hedef Fiyat: 23TL) – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

Tacirler Yatırım net zarar tahmini 337 milyon TL iken, piyasa beklentisi 403 milyon TL 

seviyesindedir. 

Aygaz – Yönetim Kurulu, 5 Nisan’da hisse başına 1,5TL brüt temettü dağıtmayı teklif 

edecek. Temettü verimi %11’dir. 

Bizim Toptan – 4. çeyrekte 10 milyon TL net zarar açıkladı. Tacirler Yatırım net zarar 

tahmini 1 milyon TL, piyasa beklentisi 2 milyon TL’ydi. FAVÖK, bizim tahminimiz olan 17 

milyon TL’ye karşılık, 5 milyon TL olarak gerçekleşti. Net satışlar yıllık bazda sabit 

kalarak tahminimize paralel 687 milyon TL olarak gerçekleşti. Ana kategori satışları %1 

düşerek 494 milyon TL olurken, tütün segmenti %2 yükselerek 200 milyon TL oldu. 

FAVÖk marjı yıllık bazda 240 baz puan daralarak %0,8 oldu. Bu rakam Şirket’in halka 

arzından bu yana en düşük marj rakamı oldu. 

Coca Cola İçecek (TUT, Hedef Fiyat: 39TL) – 4. çeyrekte 360 milyon TL net zarar 

açıkladı. Açıklanan zarar rakamı Tacirler Yatırım tahminin olan 298 milyon TL’den ve 269 

milyon TL olan piyasa beklentisini aştı. Beklentimizden sapmanın kaynağı, Güney Irak 

operasyonlarıyla ilişkili 54 milyon TL tutarında tek seferlik şerefiye değer kaybı ve daha 

düşük gelen FAVÖK rakamı oldu. Net kur farkı giderleri 319 milyon TL ile beklentimize 

paralel gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %23 azalarak 75 milyon TL oldu ve 95 milyon TL 

olan beklentimizin altında kaldı. FAVÖK marjı 22 baz puan daralarak %5,5 oldu. Net 

satışlar %8 arttı ve 1.375 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde hacim artışı %5 

seviyesinde olmuştu.  

Do&Co - Türk Hava Yolları'yla olan ikram sözleşmesi 2+1 sene daha uzatıldı. 1 senelik 

uzatma opsiyonunu kullanma hakkı Türk Hava Yolları'na ait. 

Ege Seramik (AL, Hedef Fiyat: 6TL)  - 4. çeyrekte 8 milyon TL net kar açıkladı. 

Açıklanan kar rakamı bizim 7 milyon TL’lik tahminimizle paralel gerçekleşti. Şirket 

geçtiğimiz yılın aynı döneminde 10 milyon TL kar açıklamıştı. Net satışlar 4. çeyrekte 

yatay seyretti ve 81 milyon TL oldu. Rakam, bizim 86 milyon TL olan tahminimizin hafif 

altında kaldı. Yıllık bazda yurtiçi satışlar %8 azalırken, yurtdışı satışlar USD bazında %12 

yükseldi. 

Enka İnşaat – 4. çeyrekte 391 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa net kar beklentisi 311 

milyon TL’ydi. Beklenenden düşük gelen net satışlara karşın FAVÖK 676 milyon TL ile 

560 milyon TL olan beklentileri aştı. 

Migros (AL, Hedef Fiyat: 24TL) – Kipa’nın satın alımı tamamlandı. %95,5 hisse için 199 

milyon TL ödendi. Daha önce açıklanan tutar 302 milyon TL’ydi. Kipa hisseleri için yeni 

hisse başına satın alma bedeli bu nedenle 0,15638 TL seviyesine gerildi. Değerlemedeki 

revizyon net borç seviyesindeki artıştan kaynaklandığı için değerlememize nötr etkisi 

olacaktır. Migros çağrı muafiyeti için birkaç güne SPK’ya başvuracak. Çağrı olması 

durumunda satın alma açıklandıktan önceki (10 Haziran 2016) 180 günlük ağırlıklı 

ortalama fiyat dikkate alınarak hesaplanan Kipa’nın olası çağrı fiyatını 2,25TL olarak 
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hesaplıyoruz. Ancak Kipa’nın finansal durumunun zayıf olması nedeniyle çağrı 

muafiyetinin de mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Çağrı olması durumunda Migros 

azınlık hisselere toplamda 135 milyon TL ödemekle yükümlü olacak ve hedef 

fiyatımızda %4 aşağı revizyona neden olacaktır. Haber Migros hisseleri için nötr, Kipa 

hisseleri için olumsuz. 

Netaş – 4. çeyrekte 21 milyon TL net kar açıkladı. Şirket geçtiğimiz yılın aynı 

döneminde 11 milyon TL net kar açıklamıştı. 

Sabancı Holding – Yönetim Kurulu, 3 Nisan’da hisse başına 0,2TL brüt temettü 

dağıtmayı teklif edecek. Temettü verimi %2’dir. 

Şişecam - Eskişehir Oluklu Mukavva Sanayi hisselerinin tamamının Avusturyalı 

Mosburger GmbH'ye 180,8 milyon TL karşılığında devredildiğini duyurdu. Eskişehir 

Oluklu Mukavva'da Şişecam %99,9; bağlı ortaklığı Paşabahçe ise %0,1 hissedar 

konumunda bulunuyordu. 09/2016 itibarıyla Şişecam’ın net borcu 2.106 milyon TL 

seviyesindeydi. 

Tofaş – Yönetim Kurulu, 3 Nisan’da hisse başına 0,7TL brüt temettü dağıtmayı teklif 

edecek. Temettü verimi %2,6’dır. Açıklanan temettü rakamı bizim tahminimiz olan 

1TL’den daha düşüktür. Haberi hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz. 

BDDK, Ocak ayı bankacılık istatistiklerini açıkladı. 

Türk bankalarının konsolide net karı aylık bazda %49, yıllık bazda %50 arttı. Bu artışta 

daha düşük gider karşılıklarının ve operasyonel giderlerin payı oldu. Net faiz geliri aylık 

bazda %4, yıllık bazda %20 artarken, net faiz marjı bir önceki aya göre 5 baz puan 

iyileşerek %4,85 oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Bankacılık Sektörü - Özet Gelir Tablosu

milyon TL Ocak 16 Aralık 16 Ocak 17 Aylık Değ. Yıllık Değ. 

Faiz gelirleri 15,698 17,909 18,821 %5 %20

Kredilerden alınan faizler 12,547 14,587 15,324 %5 %22

Menkul değerlerden alınan faizler 2,595 2,710 2,719 %0 %5

Diğer faiz gelirleri 556 611 778 %27 %40

Faiz giderleri 8,584 9,189 9,748 %6 %14

Mevduata verilen faziler 6,130 6,465 6,713 %4 %10

Kullanılan kredilere verilen faizler 840 1,057 1,214 %15 %44

Para piyasası işlemlerine verilen faizler 899 899 878 -%2 -%2

İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler 569 667 743 %11 %31

Diğer faiz giderleri 146 102 201 %98 %38

Net faiz geliri 7,114 8,720 9,073 %4 %28

Net ücret ve komisyon gelirleri 1,877 2,387 2,267 -%5 %21

Ticari kar/zarar, net -536 -146 -482 %230 -%10

Diğer gelirler 1,155 1,311 1,588 %21 %37

Toplam gelirler 9,610 12,271 12,446 %1 %30

Faaliyet giderleri 4,208 4,979 4,489 -%10 %7

Provizyon öncesi kar 5,403 7,293 7,957 %9 %47

Kredi ve alacak değer düşüş karşlılığı 2,324 4,047 3,246 -%20 %40

Olağanüstü gelirler, net 0 0 0 a.d. a.d.

Vergi öncesi kar 3,079 3,246 4,710 %45 %53

Vergiler 612 759 1,014 %34 %66

Net kar 2,467 2,486 3,697 %49 %50

Mevduat bankaları 2,253 2,385 3,418 %43 %52

Katılım bankaları 22 75 61 -%19 %174

Yatırım ve kalkınma bankaları 191 26 217 %734 %14
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün küresel piyasalardaki yükselişe bağlı olarak, BİST-100 endeksi bankacılık 

endeksinde yoğunlaşan alımların eşliğinde günü %2,11 değer artışıyla 89.320 

seviyesinden kapattı. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışında önemli veri ve haber akışı olmayıp, Borsa 

İstanbul’un seyrinin küresel piyasalardaki seyre paralel olarak gelişmesini 

beklemekteyiz. Bugün Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olmasını beklemekteyiz.  

Ancak, oldukça yüksek seviyelerde olduğumuzu göz önünde bulunduracak olursak, 

89.900 seviyesinin geçilmemesi durumunda kar realizasyonlarının gelebileceğini 

düşünmekteyiz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 89.897, 90.473 ve 91.602 dirençlerini ve 88.191, 

87.063 ve 86.486 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Mart 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   7 

 

USD/TL 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’de gerçekleştirdiği konuşma öncesinde yükselişe 

geçen dolar endeksi, Trump’ın yaptığı açıklamalara birlikte yükselişini hızlandırdı ve bir 

süredir aşamadığı 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmayı başardı. Dolar 

endeksindeki yükseliş ve Türk lirasındaki değer kaybı ile birlikte dün 3,67 seviyesinin 

üzerini test eden USDTRY paritesi ise görece güçlü görünümünü bu sabah saatleri 

itibarıyla devam ettiriyor. 3,55 – 3,60 bandından yönünü yukarı çeviren ve sabah 

bültenlerimizde sık sık altını çizdiğimiz “olası yükseliş hareketini” gerçekleştiren USDTRY 

paritesinde, yükseliş eğiliminin sürdüğü görülüyor. Bu sabah saatlerinde dolar 

endeksindeki güçlü seyrin de devam ettiğini görüyoruz. Teknik göstergelerin de 

yükseliş hareketlerini desteklediği kurda, yükseliş hareketinin 3,70 seviyesine doğru 

devam etmesi beklenebilir. Kurdaki kısa vadeli gidişat açısından yarın yurt içi 

piyasalarda açıklanacak olan Şubat ayı TÜFE verisi ve yine yarın akşam saatlerinde 

gerçekleşecek olan Fed Başkanı Janet Yellen’ın konuşması önemli olacak. Kurdaki 

güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 3,6554a seviyesinden 

işlem gören USDTRY paritesinde 3,6484 seviyesi destek, 3,6788 seviyesi ise direnç 

konumunda bulunuyor. 3,6484 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki 

destek seviyemiz 3,6361, 3,6788 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki 

direnç seviyemiz 3,7052 olarak karşımıza çıkıyor.  

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Bu haftaki analizlerimizde ısa vadeli düşüş kanalının üst sınırında (1,06 – 1,0620 bandı) 

hareket eden EURUSD paritesinin kanalı yukarı yönlü kırmakta zorlanabileceğini ve 

mevcut seviyelerden kazançlarını geri verebileceğini belirtmiştik. ABD Başkanı Donald 

Trump’ın Kongre konuşması ile birlikte yönünü aşağı çeviren ve kanal sınırından düşüşe 

geçen EURUSD paritesi, öngördüğümüz düşüş hareketini gerçekleştirerek 1,0550 

seviyesinin altına kadar geriledi. Bu sabah saatleri itibarıyla satıcılı seyrini sürdürmekte 

EURUSD paritesi, günlük grafiğindeki Parabolic SAR göstergesine denk gelen ve teknik 

bir destek görevi gören 1,0510 seviyesi üzerinde tutunma çabaları gösterebilir. Ancak 

paritedeki tutunma – yükseliş çabalarının uzun soluklu olması mevcut konjonktürde zor 

görünüyor. Yükselen dolar endeksi ve yaklaşmakta olan Avrupa seçimlerinin euro 

üzerinde yarattığı baskıyı göz önünde bulunduracak olursak, paritedeki satıcılı seyrin 

devam edebileceğini belirtebiliriz. Paritenin düşüş eğilimini sürdürmesi ve paritedeki 

yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Kısa 

vadeli gidişat açısından ise Fed Başkanı Janet Yellen’ın yarın akşam saatlerinde 

Chicago’da gerçekleştireceği konuşma önemli olacak. Bugün ise öğle saatlerinde 

açılanacak olan Euro Bölgesi Şubat Ayı TÜFE verisi yakından takip edilecek. EURUSD 

paritesindeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 

1,0532 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0524 seviyesi destek, 

1,0553 seviyesi ise direnç konumunda. 1,0524 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde 

bir sonraki destek seviyemiz 1,0495, 1,0553 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise 

bir sonraki direnç seviyemiz 1,0580. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’de gerçekleştirdiği konuşma ve Fed 

başkanlarından gelen görece şahin açıklamalar ile birlikte düşüşe geçen altın fiyatları, 

hisse senetlerindeki değer kazancı ve risk iştahındaki gerileme ile birlikte zayıf seyrini 

sürdürüyor. Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksindeki yükseliş sormasında kısa 

vadeli yükseliş kanalının sınırına kadar gerilemiş olan altın fiyatlarında, kanal sınırında 

tutunulması halinde düşüş hareketinin hız kaybedebileceğini ve mevcut gerilemenin 

biraz durulabileceğini belirtmiştik.  Dün kanal sınırında tutunmayı başaran altında, 

beklediğimiz üzere düşüş hareketi hız kaybetti ve fiyatlar 1250 seviyesine doğru 

yükselişe geçerek kayıplarının bir kısmını telafi etti. Bu sabah saatleri itibariyle kanal 

içerisinde hareketine devam eden altında,  kısa vadeli gidişat açısından kanal içerisinde 

hareketin devam edip etmeyeceği belirleyici olacak. Bugün içerisinde açıklanacak olan 

önemli bir verimiz bulunmuyor. Ancak yarın akşam saatlerinde Fed Başkanı Yellen’ın 

yapacağı konuşma piyasalarda hareketlilik yaratabilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik 

görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1246,35 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1245 seviyesi destek, 1250 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1250 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1255, 1245 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1239. 

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 2,396 %1.4 %1.4 %5.0 %9.9 %7.0

DAX 12,067 %2.0 %0.6 %3.8 %12.9 %5.1

FTSE 7,383 %1.6 %1.1 %3.4 %7.1 %3.4

Nikkei 19,394 %1.0 %1.1 %3.5 %15.7 %2.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 89,320 %2.1 %0.9 %2.2 %16.2 %14.3

Çin 3,247 %0.0 -%0.1 %2.8 %5.9 %4.7

Hindistan 28,984 %0.4 %0.8 %3.1 %2.0 %9.2

Endonezya 5,363 %1.1 %0.9 %1.3 %1.3 %2.3

Rusya 2,060 %1.2 -%3.2 -%7.1 %2.8 -%7.7

Brezilya 66,989 %0.5 -%2.3 %3.7 %12.4 %11.2

Meksika 47,454 %1.3 %0.5 %0.8 -%0.7 %4.0

Güney Afrika 51,682 %1.0 -%0.8 -%2.0 -%3.4 %2.0

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 -%2.9 %6.8 %6.2 -%7.0 -%10.7

EM VIX 18 -%3.3 %8.3 %0.6 -%15.1 -%19.1

MOVE 70 -%1.6 %1.3 -%1.0 -%0.2 -%2.1

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6535 %0.2 %2.1 -%3.1 %23.4 %3.7

Brezilya 3.0935 a.d. %0.9 -%1.1 -%5.1 -%4.8

Güney Afrika 13.0263 -%0.8 %0.4 -%3.3 -%10.8 -%5.2

Çin 6.8819 %0.2 %0.1 a.d. %3.1 -%0.9

Hindistan 66.8262 %0.2 -%0.2 -%1.0 -%0.2 -%1.6

Endonezya 13362 %0.2 %0.0 -%0.1 %0.7 -%0.8

CDS *

Türkiye 243.3 1.9 2.5 -27.6 57.2 13.4

Brezilya 217.5 -5.1 -1.9 -24.3 51.9 169.7

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

Endonezya 128.8 -1.0 2.1 -24.0 25.6 70.1

Rusya 166.0 -1.9 -7.0 -10.0 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.0 0.1 1.2 0.0 1.1 -0.4

Brezilya %10.2 a.d. -0.1 -0.7 -1.9 a.d.

Güney Afrika %8.8 0.0 0.1 -0.1 -0.2 -0.1

Hindistan %6.9 0.1 0.0 0.5 -0.2 0.4

Endonezya %7.5 0.0 0.0 -0.1 0.5 -0.4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.8 0.11 1.32 0.01 1.27 -0.06

Brezilya %4.9 0.00 -0.02 -0.15 0.27 -0.64

Güney Afrika %4.6 0.13 0.15 -0.11 0.55 -0.31

Endonezya %3.9 0.03 -0.02 -0.23 0.46 -0.45

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.36 %1.4 %0.9 -%0.8 %24.0 -%0.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.83 -%0.3 %0.4 -%0.1 %24.7 %0.2

Altın - USD / oz 1250 -%0.3 %1.5 %3.7 -%4.8 %8.5

Gümüş - USD / t oz. 18.443 %0.1 %2.7 %5.7 -%2.2 %15.3

Commodity Bureau Index 435.59 %0.7 %0.5 %0.0 %7.4 %3.0

* 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. 

 


