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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,14 değer 

artışıyla 98.332 seviyesinden kapattı.  

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışı olarak haber ve veri akışı olarak 

zayıf bir gün olacak olup, yatırımcıların odaklanacakları noktaların 

Katar ile ilgili haber akışı ve küresel piyasalardaki gelişmeler 

olacaklarını düşünüyoruz. Süper Perşembe günü olarak adlandırılan 

yoğun gündem öncesinde ise global risk iştahında bir bozulma 

beklemiyoruz. Perşembe günü içerisinde ise ECB faiz kararı, İngiltere 

seçimleri ve Eski FBI Direktörü Comey’in ifadesini vermesinin 

önümüzdeki günlerde piyasaları sürpriz haber akışlarına açık 

bıraktığını söylemek gerekir.  

Bugün Borsa İstanbul’un açılışta hafif alıcılı bir seyir izlemesini ve 

ilerleyen saatlerde dar bir bantta alıcılı seyir sürdürmesini bekliyoruz. 

Gün içinde BİST-100 endeksinde 98.679, 99.026 ve 99.495 

dirençlerini ve 97.862, 97.393 ve 97.046 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri   

 Reel Efektif Kur Endeksindeki hafif toparlanma Mayıs ayında 

devam etti.    

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Aselsan – 15,5 milyon Euro tutarında ek sipariş aldı. 

 Bim Mağazaları – Bugün hisse başına 0,9 TL nakit temettü 

dağıtacak. 

 Migros – Mayıs ayında 20 mağaza açtı. 

 Torular GYO – Bugün hisse başına 0,1 TL nakit temettü 

dağıtacak. 

 

 
 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

7 Haziran -  Mayıs Hazine Nakit Bütçe verileri

8 Haziran -  Nisan Sanayi Üretim Endeksi

                    Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri

                    TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

12 Haziran - Nisan Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     TCMB Haziran Beklenti Anketi

                     Hazine ihaleleri (14 ay, 5 yıl ve 6 yıl)

13 Haziran - Hazine ihaleleri (2 yıl, 7 yıl ve 10 yıl)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 98,332 %0.1 %1.0

BIST-30 120,790 %0.1 %1.0

Banka 166,080 %0.2 %1.2

Sanayi 105,222 %0.3 %1.5

Hizmet 62,989 %0.0 %0.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.98 11.97 11.97

2 yıllık bono faizi 10.99 11.03 11.09

10 yıllık bono faizi 10.34 10.38 10.55

Kur

USD/TL 3.53 -%0.9 -%0.8

EUR/TL 3.97 %0.0 %1.8

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

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 209 205 200

Ortalama işlem hacmi * 1.60 1.56 1.67

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.2x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.24x 1.11x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.92x 0.81x

FD/Satışlar 1.32x 1.33x 1.20x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %26.2 %17.8

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.7 %14.3

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 

Reel Efektif Kur Endeksindeki hafif toparlanma Mayıs ayında devam etti 

Mayıs ayı Reel Efektif Kur Endeksi (REKE) 91,38 olarak gerçekleşirken, bir önceki aya göre %1,3 

oranında artış gösterdi. REKE Ocak ayında endeks başlangıcından beri (2003=100) en düşük 

seviyesini gördükten sonra hafif artış göstermeye başladı. Ocak ayından beri kümülatif 

değerlenme %4,4 oranında gerçekleşti. Haziran itibariyle mevcut sepet değeri 91’in üzerindeki 

REKE seviyesinin devamını işaret ediyor.   

Reel Efektif Kur Endeksi (2003=100) 

 
Source: TCMB, Tacirler Yatırım 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

Aselsan - Nurol Makina ile SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak 

yapılan sözleşmede değişiklik sonucunda Aselsan’a 15,5 milyon Euro tutarında ilave 

sipariş verildi. 1Ç17 itibariyle Aselsan’ın birikmiş işler tutarı 6,4 milyar dolardı. 

Bim Mağazaları – Bugün hisse başına brüt 0,9 TL nakit temettü dağıtımı yapacak. 

Temettü verimi %1,4. 

Bugün ayrıca hissedar Musa Topbaş’ın 47,6 bin adet hisse sattığı açıklandı. Buna göre 

ortaklıktaki payı %0,0461’e düştü. 

Migros (TUT, hedef fiyat 25 TL) - Mayıs ayında 20 mağaza açtı ve Kipa dahil toplam 

mağaza sayısı 1.829’a ulaştı. Kipa mağazalarını dahil olmadan ilk beş ayda açılan mağaza 

sayısı 56’dır ve yönetimin 2017 yılı için belirlediği 120-150 Migros mağazası açılışı 

beklentisine paraleldir. 

Torunlar GYO – Bugün hisse başına brüt 0,9 TL nakit temettü dağıtımı yapacak. Temettü 

verimi %2,1. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,14 değer artışıyla 98.332 

seviyesinden kapattı.  

Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışı olarak haber ve veri akışı olarak zayıf bir gün olacak 

olup, yatırımcıların odaklanacakları noktaların Katar ile ilgili haber akışı ve küresel 

piyasalardaki gelişmeler olacaklarını düşünüyoruz. Süper Perşembe günü olarak 

adlandırılan yoğun gündem öncesinde ise global risk iştahında bir bozulma 

beklemiyoruz. Perşembe günü içerisinde ise ECB faiz kararı, İngiltere seçimleri ve Eski FBI 

Direktörü Comey’in ifadesini vermesinin önümüzdeki günlerde piyasaları sürpriz haber 

akışlarına açık bıraktığını söylemek gerekir.  

Bugün Borsa İstanbul’un açılışta hafif alıcılı bir seyir izlemesini ve ilerleyen saatlerde dar 

bir bantta alıcılı seyir sürdürmesini bekliyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 98.679, 

99.026 ve 99.495 dirençlerini ve 97.862, 97.393 ve 97.046 desteklerini takip ediyor 

olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Ortadoğu’da yaşanan gerginlikler güvenli liman alımını tırmandırmış, altın ve yen sert bir 

şekilde değer kazanmış durumda. Ancak, küresel risk iştahı halen daha gelişmekte olan 

ülke para birimlerini destekleyecek ölçüde güçlü seyrediyor. Hafta başında 3,50 altına 

sarkan ancak bu bölgede kalıcı olmayan kur, dün gün içerisinde 3,54 seviyesi üzerine 

kadar yükseldi. Bu sabah saatleri itibariyle 3,51’li seviyelerde hareket eden kurda, yarınki 

gelişmeler oldukça belirleyici olacak. Yarın gerçekleşecek olan İngiltere seçimleri ve FBI 

eski başkanı James Comey’in ifadesi küresel risk iştahı açısından büyük nem taşıyor. FBI 

eski Başkanı James Comey Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine olası müdahalesini ve 

Trump'ın seçim ekibiyle olası temaslarını araştırdıklarını Mart ayında kamuoyuna 

duyurmuştu. Comey 9 Mayıs tarihinde Trump tarafından görevinden alınmış, olay "Rusya 

soruşturmasının üstü kapatılıyor" iddialarına yol açmıştı. Dolayısı ile James Comey’in 

vereceği ifade, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya ile ilgili belirsizlikler ve soru 

işaretleri açısından önemli olacak. İngiltere cephesinde ise gelen son anketler, Theresa 

May’in parlamentoda tek başına çoğunluk sağlayamayabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca 

yarın Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı da açıklanacak. Draghi’nin genişlemeci 

tavrını sürdürmesi bekleniyor. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke 

piyasalarında herhangi bir baskı oluştuğunu görmüyoruz, ancak tüm bu önemli açıklama 

ve gelişmelerin etkisi ile birlikte yarına kadar piyasalarda bekle-gör modunun hâkim 

olabileceği düşüncesindeyiz. Bunların yanı sıra, düşüş hareketine devam eden petrol 

fiyatları ve FOMC’nin faiz kararının yaklaşıyor olması, küresel risk iştahını olumsuz 

etkileyerek gelişmekte olan ülke para birimlerine satış getirebilir. Dolar endeksinin 96,50 

seviyesi üzerinde tutunuyor olması da, USDTRY paritesinin 3,50 seviyesini dip noktası 

olarak belirleyebileceğini belirtiyor. Kısacası: USDTRY paritesinin bugün içerisinde 3,5080 

seviyesi üzerinde tutunmasını ve kısa vadede 3,57 – 3,60 bandına doğru yükselişe 

geçmesini beklemekteyiz. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 3,5141 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,5191 

seviyesi direnç, 3,5041 seviyesi ise destek konumunda. 3,5191 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5296, 3,5041 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,4876. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

EURUSD paritesindeki kısa vadeli gidişat açısından yarın gerçekleşecek olan Avrupa 

Merkez Bankası (ECB) toplantısı oldukça önemli olacak. Bankadan herhangi bir hamle 

beklenmiyor, ancak Başkan Mario Draghi’nin genişlemeci tavrını sürdürmesi beklentiler 

arasında. Ayrıca Draghi’nin büyüme üzerindeki aşağı yönlü risklere ve zayıf enflasyon 

görünümüne de vurgu yapması bekleniyor. Draghi’nin, beklendiği üzere ekonomik 

zayıflıklara vurgu yapması ve genişlemeci duruşunu koruması durumunda EURUSD 

paritesinde sert satış baskıları yaşandığını görebiliriz. Genel görünüme bakacak olursak: 

Draghi’nin parasal genişlemenin bitmesine yönelik oldukça tutucu ve temkinli bir tavır 

takınıyor olması euronun dolar karşısındaki düşüş potansiyelini devam ettirebileceğini 

gösteriyor. Draghi’nin en son gerçekleştirdiği konuşmasında, özellikle varlık alımı 

programı tamamlanmadan faiz artışını düşünmediklerini bir kez daha yenilemesi önemli 

bir nokta olarak kendini gösterdi.  Diğer taraftan varlık alımlarının yılsonu itibariyle 

bitirilmesine ilişkin artan beklentiler (özellikle iyileşen ekonomik göstergeler 

çerçevesinde) EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketin diğer bir nedeni olarak kendi 

göstermişti. Ancak önümüzdeki dönemlerde varlık alımlarının sonuçlandırılmasının 

2018’e kalması durumu ise EURUSD paritesinde aşağı yönlü hareketi destekleyici bir 

faktör olarak karşımıza çıkabilir.  Kısacası, EURUSD paritesinin mevcut seviyelerdeki 

seyrinin kalıcı olmasını beklememekle birlikte, paritenin kısa vadede ilk etapta 1,11 

seviyesine doğru geri çekilebileceğini düşünmekteyiz. Paritedeki güncel teknik seviyelere 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1266 seviyesinden işlem görmekte olan 

EURUSD paritesinde, 1,1239 seviyesi destek, 1,1285 seviyesi ise direnç konumunda. 

Paritede 1,1285 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 

1,1330, 1,1239 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek 

seviyemiz 1,1207. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki analizimizde, altının kısa vadeli yükseliş kanalının üst sınırında hareket 

ettiğini belirtmiş, kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda mevcut yükselişin 1300 

seviyesine doğru devam edebileceğini ifade etmiştik. Öngördüğümüz üzere dün kısa 

vadeli yükseliş kanalını yukarı yönlü kıran altın, sert bir yükseliş kaydederek 1296 seviyesi 

üzerini test etti. Ortadoğu’da yaşanan gerginlikler güvenli liman alımını tırmandırmış, 

altın ve yen sert bir şekilde değer kazanmış durumda. Ayrıca, yarın gerçekleşecek olan 

İngiltere seçimleri ve FBI Direktörü Comey’in ifadesi gibi önemli gelişmeler de güvenli 

liman talebini destekleyen faktörler arasında yer alıyor. FBI eski Başkanı James Comey, 

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine olası müdahalesini ve Trump'ın seçim ekibiyle olası 

temaslarını araştırdıklarını Mart ayında kamuoyuna duyurmuştu. Comey 9 Mayıs 

tarihinde Trump tarafından görevinden alınmış, olay "Rusya soruşturmasının üstü 

kapatılıyor" iddialarına yol açmıştı. Dolayısı ile James Comey’in vereceği ifade, ABD 

Başkanı Donald Trump ve Rusya ile ilgili belirsizlikler ve soru işaretleri açısından önemli 

olacak. İngiltere cephesinde ise gelen son anketler, Theresa May’in parlamentoda tek 

başına çoğunluk sağlayamayabileceğini ortaya koyuyor. Bu yoğun gündem öncesinde 

piyasa bekle-gör modunun hâkim olacağını ve güvenli limanlara duyulan talebin artmaya 

devam edeceğini düşünmekteyiz. Bu da altın fiyatların 1300 seviyesine doğru yükselişini 

sürdürmesine neden olabilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: 

Bu sabah saatleri itibariyle 1292,16 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 

1287,90 seviyesi destek, 1292,67 seviyesi ise direnç konumunda. 1292,67 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1297,89, 1287,90 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1283,88. 

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 2,429 -%0.3 %0.7 %1.3 %8.4 %8.5

DAX 12,690 -%1.0 %0.5 -%0.2 %15.5 %10.5

FTSE 7,525 %0.0 %0.0 %3.1 %9.0 %5.3

Nikkei 19,980 %0.0 %1.7 %2.7 %8.0 %4.5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 98,332 %0.1 %1.0 %4.7 %29.3 %25.8

Çin 3,102 %0.9 %0.4 %0.9 -%2.8 %0.9

Hindistan 31,191 %0.4 %0.5 %4.9 %19.3 %17.6

Endonezya 5,708 %0.4 %0.7 %0.9 %8.9 %8.2

Rusya 1,870 -%0.4 -%3.3 -%6.6 -%13.4 -%16.2

Brezilya 62,955 %0.8 -%1.6 -%4.2 %2.5 %4.5

Meksika 49,219 -%0.8 -%0.1 -%0.5 %7.9 %7.8

Güney Afrika 52,252 -%1.2 -%3.5 -%2.5 %5.6 %3.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 %3.8 %0.7 %7.0 -%11.4 -%25.6

EM VIX 16 %0.7 -%3.3 -%0.3 -%19.2 -%27.7

MOVE 53 %0.4 -%0.5 -%4.0 -%30.5 -%25.7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5151 -%0.3 -%1.0 -%2.0 %2.0 -%0.2

Brezilya 3.2779 -%0.6 %0.6 %2.5 -%3.9 %0.9

Güney Afrika 12.8258 %0.9 -%2.3 -%5.8 -%6.0 -%6.7

Çin 6.7952 -%0.1 a.d. -%1.6 -%1.3 -%2.2

Hindistan 64.4275 %0.1 -%0.4 %0.2 -%5.1 -%5.1

Endonezya 13297 %0.1 -%0.2 -%0.1 -%0.6 -%1.3

CDS *

Türkiye 192.9 -1.0 -3.5 -8.0 -47.9 -18.5

Brezilya 237.4 -0.7 0.0 23.6 -81.3 56.3

Güney Afrika 186.8 2.7 -4.9 -6.9 a.d. a.d.

Endonezya 120.4 -0.2 -4.4 -0.2 -40.5 31.2

Rusya 152.8 1.1 2.4 -8.0 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.3 0.0 0.6 -0.2 -0.9 -1.1

Brezilya %10.8 -0.1 0.0 0.6 -1.4 a.d.

Güney Afrika %8.5 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.4

Hindistan %6.6 0.0 0.0 -0.3 0.4 0.1

Endonezya %6.9 0.0 0.0 -0.1 -1.1 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %4.9 -0.01 0.47 -0.24 -0.91 -0.91

Brezilya %4.7 -0.06 -0.07 -0.01 -0.72 -0.76

Güney Afrika %4.5 0.00 -0.01 -0.11 -0.35 -0.42

Endonezya %3.6 -0.01 -0.11 -0.22 -0.71 -0.71

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 50.12 %1.3 -%3.3 %1.6 -%7.1 -%11.8

Ham Petrol - WTI USD/varil 48.19 %1.7 -%3.0 %3.8 -%5.4 -%10.3

Altın - USD / oz 1294.4 %1.2 %2.6 %5.5 %10.9 %12.4

Gümüş - USD / t oz. 17.71 %0.7 %1.6 %9.3 %5.8 %10.8

Commodity Bureau Index 435.48 %0.0 %0.9 %1.9 %2.9 %2.9

* 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. 

 


