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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Cuma günü ABD’den gelen Tarım Dışı istihdam verilerinde saatlik 

ücret artışının beklentilerin altında kalması özellikle gelişmekte olan 

ülke piyasalarında olumlu bir hava esmesini sağladı. BİST-100 

endeksi, banka endeksinde yaşanan değer artışıyla birlikte, günü 

%1.14 değer kazanarak 88,390 seviyesinden kapattı. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışında veri akışının zayıf olduğu bir 

gün olup, önceki günlerde olduğu gibi TCMB’nin izleyeceği likidite 

yönetimi adımlarının ve TL’deki gidişatın yatırımcılar tarafından 

yakından takip edilecek konular olacağını düşünüyoruz. 

Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senedi ve döviz piyasalarında olumlu 

bir seyir söz konusu olup bugün Borsa İstanbul’da da alıcılı bir seyir 

olmasını bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 88,837, 89,284 

ve 90,179 dirençlerini ve 87,495, 86,600 ve 86,153 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Yıllık TÜFE Ocak ayı itibariyle %9’u geçti.  

 Bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Arçelik – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 

 Bizim – CEO ve CFO görevlerine yeni isimler atandı. 

 Halkbank - %51,11 oranındaki hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na 

devredildi. 

 Migros – Ocak ayında 6 yeni mağaza açtı. 

 Türk Havayolları - %49,12 oranındaki hisseleri Türkiye Varlık 

Fonu’na devredildi. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

6 Şubat - Ocak Reel Efektif Kur Endeksi

7 Şubat - Ocak Hazine Nakit Bütçe Verileri

8 Şubat - Aralık Sanayi Üretimi Verileri

9 Şubat - Haftalık net portföy hareketleri

                TCMB haftalık para ve banka verileri

10 Şubat - Aralık Dış Ticaret Endeksleri

13 Şubat - Şubat Beklenti Anketi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 88,390 %1.1 %5.4

BIST-30 108,531 %1.2 %5.8

Banka 150,430 %2.2 %10.4

Sanayi 94,867 %0.6 %3.6

Hizmet 54,794 %0.2 %1.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 8.50

AOFM 10.37 10.34 10.27

2 yıllık bono faizi 11.30 11.09 11.37

10 yıllık bono faizi 10.83 10.94 11.29

Kur

USD/TL 3.74 -%3.5 %4.7

EUR/TL 4.02 -%2.9 %7.9

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.88 -%3.2 %6.3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 179 164 165

Ortalama işlem hacmi * 1.48 1.41 1.37

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 8.8x 9.0x 7.6x

PD/DD 1.13x 1.09x 0.98x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.80x 0.71x

FD/FAVÖK 8.2x 7.4x 6.6x

Kar büyümesi %19.4 %11.2 %17.5

Özsermaye karlılığı %13.6 %13.0 %13.6

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 

Yıllık TÜFE Ocak ayı itibariyle %9’u geçti  

Ocak ayı TÜFE artışı, %1,7 olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gelerek %2,46 

olarak gerçekleşti.  Bu yükseliş yıllık enflasyonu %8,55’den %9,22’ye taşıdı.  İşlenmemiş 

gıda fiyatları ve kur geçişkenliği, aylık enflasyonda gözlemlenen yükselişin en önemli 

nedenleri olarak karşımıza çıkıyor. Trend enflasyon (mevsimsellikten arındırılmış 

çekirdek endeksin 3 aylık yıllıklandırılmış artışı), Ocak ayında %8,9’dan %9,8’e yükseldi.  

 Ocak ayı enflasyon verileri, 2017 yıl sonuna ilişkin %8,4 olan enflasyon 

tahminimiz üzerinde ciddi oranda yukarı yönlü risk yaratıyor. Enflasyon 

görünümündeki bozulma, önümüzdeki dönemlerde sıkı para politikasına 

duyulan ihtiyacın altını çiziyor.  

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

 

 

Bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu'na devredildi 

Bakanlar Kurulunca, Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol 

Taşıma AŞ, Türkiye Petrolleri AO, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ, Borsa İstanbul AŞ, 

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin sermayelerinde bulunan 

Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki 

Hazine'ye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğünün Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararlaştırıldı. Açıklamada, 

Türkiye Varlık Fonu'nun söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulunca onaylanacak Stratejik 

Yatırım Planı çerçevesinde yöneteceği kaydedildi. 

 Varlık Fonu’nun yaz aylarında kuruluşu sonrasında özellikle bütçe üzerinde ek 

bir yük yaratıp yaratmayacağı önemli bir tartışma konusu olmuştu. KİT ve kamu 

bankalarından sağlanan gelirlerinin artık Varlık Fonu’na aktarılacak olmasının 

bütçe üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını bekleriz.  

 Mevcut tahminlerimize göre bütçe açığının GSYİH’ya oranının 2017 yılında 

%2’ye gelmesini bekliyoruz. (yeni GSYİH verileri ile OVP’deki tahminler %1,6’lık 

bir yeri işaret ediyor.) Söz konusu tahminimizde yukarı yönlü bir risk olduğunu 

belirtmek isteriz. 

 

 

 

 

 

Ocak ayı enflasyon verileri, 

2017 yıl sonuna ilişkin %8,4 

olan enflasyon tahminimiz 

üzerinde ciddi oranda 

yukarı yönlü risk yaratıyor. 

Varlık Fonu’nun yaz 

aylarında kuruluşu 

sonrasında özellikle bütçe 

üzerinde ek bir yük yaratıp 

yaratmayacağı önemli bir 

tartışma konusu olmuştu. 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Ocak_ayi_Enflasyon_verileric150ee5e-4.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Şubat 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Arçelik – Bugün 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Net kar tahminimiz 231 milyon TL, 

piyasa beklentisi 295 milyon TL seviyesindedir. Net satışlarda, Dawlance’nin 

konsolidasyonundan gelen %3’lük katkı ve döviz bazlı gelirlerin daha yüksek katkısı 

(%60) ile yıllık %10 büyüme bekliyoruz. Marjlarda, EUR ve GBP’nin USD karşısında 

değer kaybetmesi, maliyet endeksindeki artış ve çift haneli artan panel fiyatları 

dolayısıyla daralma bekliyoruz. Net karda ise Turquality programından gelen gelir ve 

yıllık bazda düşen vergi gideri dolayısıyla güçlü performans bekliyoruz.  

Bizim Toptan – Genel Müdür Bayram Ali Yıldırım görevinden istifa ederken, yerine 

Hüseyin Balcı atandı. Yine görevinden istifa eden CFO Sadullah Aydın’ın yerini Erol 

Dündar aldı. 

Ayrıca Yıldız Holding A.Ş.'den ileride yapılacak sermaye artışında kullanılmak üzere 40 

Milyon TL'ye kadar sermaye avansı talep edilmesine karar verildiği, bu tutarın 

gerektiğinde hisse alım programı çerçevesinde kendi hisselerini satın almak için 

kullanabileceği açıklandı. 

Halkbank – Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programında 

bulunan bankanın %51,11 oranındaki hisselerini Türkiye Varlık Fonu’na devretti. 

Migros – Ocak ayında altı adet yeni mağaza açtı ve toplam mağaza sayısını 1.600’e 

yükseltti. Mağaza açılışlarındaki hız azalması, 1Ç17 için planlanmış olan Kipa satın 

alması ile ilgilidir. Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz. 

Türk Havayolları - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve 

programında bulunan THY’nin %49,12 oranındaki hisselerini Türkiye Varlık Fonu’na 

devretti.  
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Cuma günü ABD’den gelen Tarım Dışı istihdam verilerinde saatlik ücret artışının 

beklentilerin altında kalması özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarında olumlu bir 

hava esmesini sağladı. BİST-100 endeksi, banka endeksinde yaşanan değer artışıyla 

birlikte, günü %1.14 değer kazanarak 88,390 seviyesinden kapattı. 

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışında veri akışının zayıf olduğu bir gün olup, 

önceki günlerde olduğu gibi TCMB’nin izleyeceği likidite yönetimi adımlarının ve 

TL’deki gidişatın yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek konular olacağını 

düşünüyoruz. 

Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senedi ve döviz piyasalarında olumlu bir seyir söz 

konusu olup bugün Borsa İstanbul’da da alıcılı bir seyir olmasını bekliyoruz. Gün 

içinde BİST-100 endeksinde 88,837, 89,284 ve 90,179 dirençlerini ve 87,495, 86,600 

ve 86,153 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD cephesinden gelen Ortalama Saatlik Kazançlar 

verisinin beklentilerin altında kalarak%0,1 olarak gerçekleşmesi sonrası dolarda 

gözlemlenen geri çekilme, kurun 2,70 seviyesinin altına inmesini sağladı. Ortalama 

Saatlik Kazançlar verisinin Tarım Dışı İstihdam verisinden daha önemli bir hale geldiğini 

Cuma günkü bültenimizde sizinle paylaşmıştık. Beklentilerin üzerinde gelen Tarım Dışı 

verisine rağmen, Ortalama Saatlik Kazançlar verisini hayal kırıklığı yaratmış olması 

piyasalar tarafından daha baskın fiyatlandı. Bu sabah saatleri itibariyle 2,70 seviyesi 

altındaki sürdürmekte olan USDTRY paritesinin, 2,65 – 2,70 bandının altında kalıcılık 

sağlaması kısa vadede zor görünüyor. Kurun 2,70 seviyesi civarındaki seyir takip 

edilmeli. USDTRY paritesindeki teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 

3,6990 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 3,6840 seviyesi destek, 3,7055 

seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. 3,6840 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

halinde bir sonraki destek seviyemiz 3,6500, 3,7055 direncinin yukarı yönlü kırılması 

halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 3,7195 olarak karşımıza çıkıyor. Kurdaki kısa 

vadeli düşüş eğiliminin korunduğunu görüyoruz. 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki gerilemesi ile birlikte yeniden 1,07 seviyesi üzerine çıkan paritenin, 

mevcut yüksek seviyelerdeki seyrinin kalıcılık sağlamasının zor olduğunu düşünüyoruz. 

Bu sabah saatleri itibariyle haftalık grafiğindeki düşüş kanalının üst sınırında hareket 

etmekte olan paritede, teknik göstergeler de aşırı alıma işaret ediyor. Dolayısı ile 

yatırımcılarımıza, paritenin 1,0780 - 1,0800 bandını yukarı yönlü kıramaması sonrasında 

oluşabilecek kısa - orta vadeli satış fırsatlarını yakından takip etmelerini öneriyoruz. 

EURUSD grafiğine baktığımızda paritenin 1,0775 seviyesinden işlem gördüğünü ve 

1,0765 – 1,0786 seviyeleri arasında hareket etmekte olduğunu görüyoruz. 1,0786 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1,0818, 1,0765 

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

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

1220 seviyesin üzerinde tutunamaması sonrasında sert satış baskılarına maruz kalan 

altın fiyatları, Cuma günü açıklanan ve beklentileri karşılayamayan ABD Ortalama 

Saatlik Kazançlar verisi sonrasında dolar endeksindeki gerileme ile birlikte kayıplarının 

bir kısmını telafi etti. Bu sabah saatleri itibariyle günlük grafiğindeki yükseliş kanalının 

sınırında hareket etmekte olan altın fiyatları, kanal sınırına denk gelen 1210 seviyesi 

üzerinde tutunabilirse kısa vadeli yükseliş çabaları sergileyebilir. Grafiğe baktığımızda 

ise altının bu sabah saatlerinde 1210,13 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1207,02 - 

1213 seviyeleri arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 1213 direncinin yukarı yönlü 

kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 1216,66, 1207,02 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1200. 

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 2,297 %0.7 %0.1 %0.9 %5.2 %2.6

DAX 11,651 %0.2 -%1.4 %0.5 %12.4 %1.5

FTSE 7,188 %0.7 %0.1 -%0.3 %5.8 %0.6

Nikkei 18,918 %0.2 -%2.1 -%2.6 %16.6 -%0.8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 88,390 %1.1 %5.4 %14.6 %16.2 %13.1

Çin 3,140 %0.4 %0.5 -%0.1 %5.9 %1.5

Hindistan 28,241 %0.7 %2.1 %6.3 %1.3 %6.8

Endonezya 5,361 %0.4 %1.5 %0.6 -%0.7 %1.6

Rusya 2,227 %0.4 -%1.7 %0.6 %14.5 -%0.3

Brezilya 64,954 %0.6 -%1.6 %5.3 %12.6 %7.8

Meksika 47,225 %0.3 -%0.4 %2.5 %0.1 %3.5

Güney Afrika 52,265 -%0.9 -%1.3 %2.0 -%0.2 %3.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 -%8.0 %3.7 -%14.6 -%14.7 -%39.8

EM VIX 16 -%4.9 -%1.7 -%23.9 -%19.9 -%28.2

MOVE 67 -%3.6 -%6.6 -%12.2 -%0.6 -%0.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6964 -%1.1 -%4.5 %2.8 %22.7 %26.8

Brezilya 3.123 %0.1 -%0.6 -%4.3 -%3.6 -%21.2

Güney Afrika 13.2667 -%1.0 -%1.5 -%4.1 -%4.6 -%14.2

Çin 6.8672 a.d. a.d. -%1.4 %3.5 %5.8

Hindistan 67.3188 -%0.1 -%1.1 -%1.5 %0.5 %1.8

Endonezya 13345 -%0.1 -%0.1 -%1.0 %1.7 -%3.2

CDS *

Türkiye 249.5 -9.5 -13.5 -4.8 -7.6 17.2

Brezilya 237.8 -5.2 -5.9 -30.3 -1.2 -11.2

Güney Afrika 208.5 -4.3 4.5 a.d. -4.5 37.3

Endonezya 146.0 -4.0 1.2 -8.0 -5.7 19.0

Rusya 180.7 -4.2 1.0 a.d. -0.5 40.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.8 -0.1 1.1 -0.7 1.0 0.1

Brezilya %10.6 -0.1 -0.2 -0.7 -1.4 -5.9

Güney Afrika %8.8 0.0 0.0 -0.1 0.2 -1.0

Hindistan %6.4 0.0 0.0 0.0 -0.8 -1.4

Endonezya %7.6 0.0 0.0 -0.3 0.7 -1.1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.5 -0.13 1.01 -0.44 0.84 0.44

Brezilya %4.9 -0.09 -0.13 -0.55 0.41 -2.27

Güney Afrika %4.7 0.00 -0.09 -0.09 0.72 -0.84

Endonezya %4.1 -0.01 -0.10 -0.08 0.69 -0.70

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56.81 %0.4 %2.3 %2.4 %31.8 %52.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.83 %0.5 %1.2 %2.9 %31.8 %45.3

Altın - USD / oz 1218.5 %0.1 %2.5 %4.9 -%10.1 %14.9

Gümüş - USD / t oz. 17.479 %0.3 %2.0 %6.5 -%14.6 %26.6

Commodity Bureau Index 432.95 -%0.5 %0.0 %2.2 %6.1 %15.5

* 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. 

 


