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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün Katar ile ilgili haber akışına bağlı olarak %0,73 değer kaybeden 

BİST-100 endeksi günü 97.617’den kapattı. Satışların ağırlıklı olarak 

hizmet ve GMYO endekslerinde yoğunlaştığını gözlemledik. 

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da açıklanacak olan Nisan ayı Sanayi 

Üretim verileri günün en önemli verisi olacak olup, yurtdışında ise 

Birleşik Krallık’ta yapılacak olan seçimler ve akşam FBI Başkanı 

Comey’in Senato’da vereceği ifadenin günün içinde beklentilerin 

şekillenmesinde rol oynayacağını düşünüyoruz. Bu sabah itibariyle, 

GOÜ hisse senetleri piyasalarında yatay seyir söz konusu iken, GOÜ 

para birimlerinin ABD dolarına karşı değerlerinde karışık bir seyir 

mevcuttur. Dün olumsuz yönde ayrışan Türk lirasında bu sabah hafif 

değer kazanımlarının olduğunu görüyoruz. 

Dün yaşanan satışların ardından Borsa İstanbul’un güne hafif alıcılı 

bir seyir ile başlamasını ve gün içinde yatay bir seyir izlemesini 

beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 98.445, 99.274 ve 

99.762 dirençlerini ve 97.129, 96.641 ve 95.812 desteklerini takip 

ediyor olacağız. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 Aselsan – Bugün hisse başına 0,0251667 TL nakit kar payı 

dağıtımı gerçekleştirecek. 

 Selçuk Ecza – AL tavsiyesi ve 4,80 TL hedef fiyat ile araştırma 

kapsamına aldık. 

 TAV Havalimanları – DHMİ Mayıs ayına ait havalimanları 

istatistiklerini açıkladı. 

 

 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

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 97,617 -%0.7 %0.1

BIST-30 119,966 -%0.7 %0.2

Banka 165,485 -%0.4 %0.0

Sanayi 104,341 -%0.8 %1.2

Hizmet 62,053 -%1.5 -%0.8

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.98 11.97

2 yıllık bono faizi 11.09 10.99 11.04

10 yıllık bono faizi 10.49 10.34 10.45

Kur

USD/TL 3.52 -%0.5 -%1.2

EUR/TL 3.96 %0.0 %1.4

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.74 -%0.2 %0.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 209 207 200

Ortalama işlem hacmi * 1.58 1.67 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 1.34x 1.20x

FD/FAVÖK 8.0x 7.7x 6.9x

Kar büyümesi %13.5 %26.2 %17.9

Özsermaye karlılığı %12.7 %13.7 %14.3

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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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aselsan - Bugün hisse başına brüt 0,0251667 TL nakit kar payı dağıtımı gerçekleştirecek. 

Temettü verimi %0,12. 

Selçuk Ecza’yı AL tavsiyesi ve 4,80 TL hedef fiyat ile araştırma kapsamına aldık. 

Selçuk Ecza’yı AL tavsiyesi ve 4,80 TL hedef fiyatla araştırma kapsamımıza alıyoruz. İlaç 

dağıtım sektöründe %40’tan fazla paya sahip olan Selçuk Ecza’nın, Türkiye’nin gelişen 

ilaç pazarı olarak konumundan faydalanmak için üstün bir pozisyona sahip. Türkiye 

pazarındaki çift haneli büyüme beklentileri, Selçuk Ecza’ya önümüzdeki iki yılda %16’lık 

bileşik büyüme oranı yakalama şansı vereceğini öngörüyoruz. Uzun vadede, ilaç 

fiyatlandırma regülasyonundaki gevşemenin, marjlarda önemli oranda toparlanma ve net 

kar büyümesi ile sonuçlanacağını bekliyoruz. Selçuk Ecza 2017T 7,5x FD/FAVÖK ve 8,3x 

F/K rasyolarıyla yabancı çarpanlara göre sırasıyla %21 ve %46 iskontolu işlem görüyor. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

TAV Havalimanları – Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mayıs ayına 

ait havalimanları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 

i) Mayıs ayında Türkiye’deki toplam yolcu sayısı, yıllık bazda %4,9 artış 

kaydederken, yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayısı, sırasıyla, yıllık bazda (-)%0,3 ve 

%12,3 büyüdü. Ocak-Mayıs döneminde, toplam yolcu sayısı %1,3 arttı. 

ii) TAV tarafından Türkiye’de işletilen havalimanlarından geçen toplam yolcu sayısı 

yıllık bazda %0,3 düşüş kaydederken, yurtiçi yolcu sayısı yıllık bazda %2,0 

düşerken yurtdışı yolcu sayısı %1,3 büyüdü. Ocak-Mayıs döneminde ise, toplam 

yolcu sayısı %1,1 azaldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Selcuk_Ecza_8_Haziran_2017.pdf
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün Katar ile ilgili haber akışına bağlı olarak %0,73 değer kaybeden BİST-100 endeksi 

günü 97.617’den kapattı. Satışların ağırlıklı olarak hizmet ve GMYO endekslerinde 

yoğunlaştığını gözlemledik. 

Bugün yurtiçinde saat 10:00’da açıklanacak olan Nisan ayı Sanayi Üretim verileri günün 

en önemli verisi olacak olup, yurtdışında ise Birleşik Krallık’ta yapılacak olan seçimler ve 

akşam FBI Başkanı Comey’in Senato’da vereceği ifadenin günün içinde beklentilerin 

şekillenmesinde rol oynayacağını düşünüyoruz. Bu sabah itibariyle, GOÜ hisse senetleri 

piyasalarında yatay seyir söz konusu iken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı 

değerlerinde karışık bir seyir mevcuttur. Dün olumsuz yönde ayrışan Türk lirasında bu 

sabah hafif değer kazanımlarının olduğunu görüyoruz. 

Dün yaşanan satışların ardından Borsa İstanbul’un güne hafif alıcılı bir seyir ile 

başlamasını ve gün içinde yatay bir seyir izlemesini beklemekteyiz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 98.445, 99.274 ve 99.762 dirençlerini ve 97.129, 96.641 ve 95.812 desteklerini 

takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Dolar endeksinin 96,50 seviyesi üzerinde tutunması ve yönünü yukarı çevirmesi ile 

birlikte kurun dün gün içerisinde 3,55 seviyesi üzerine çıktığını gördük. Ortadoğu’daki 

gerginlikler ve bugünün yoğun gündemi nedeniyle piyasadaki risk algısının zayıflaması 

da kurdaki yükselişte etkili olan faktörlerdi. Bugünün yoğun gündemi kurdaki kısa vadeli 

gidişat açısından önemli olacak. İngiltere seçimleri ve James Comey’nin ifadesi, 

piyasadaki risk iştahının daha fazla gerilemesine neden olarak kurdaki yükselişin 

devamını getirebilir. Ayrıca, bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı kararının ardından 

konuşma yapacak olan Başkan Draghi’nin de büyüme ve enflasyon üzerindeki zayıflıklara 

vurgu yapmasını ve genişlemeci tavrını korumasını bekliyoruz. Draghi’nin güvercin 

açıklamalar yapması durumunda da euronun değer kaybetmesi ve dolar endeksinin 

kuvvetlenmesi beklenebilir. Bunun yanı sıra, Katar ve Körfez Ülkeleri arasındaki gerginlik 

ve ABD’de artan ham petrol stokları nedeniyle sert satış baskılarına maruz kalan petrol 

fiyatları da gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk iştahını olumsuz etkiliyor. 

Kısacası, bugünün yoğun gündemi ile birlikte küresel risk iştahının olumsuz 

etkilenebileceğini ve doların endeksinin yükselişine devam edebileceğini düşünüyoruz. 

USDTRY paritesinin kısa vadede 3,57 – 3,60 bandına doğru yükselişe geçmesini 

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

itibariyle 3,5481 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,55 seviyesi 

direnç, 3,5430 seviyesi ise destek konumunda. 3,55 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,5606, 3,5430 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,5296. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

1,12 seviyesi üzerindeki seyrine devam etmekte olan EURUSD paritesinde, yükseliş 

hareketinin büyük ölçüde ivme kaybettiğini ve paritenin 1,1285 direncini yukarı kırmakta 

zorlandığını görüyoruz.  Bugün gerçekleşecek olan toplantısı sonucunda Avrupa Merkez 

Bankasından, herhangi bir hamle beklenmiyor, ancak Başkan Mario Draghi’nin 

genişlemeci tavrını sürdürmesi beklenebilir. Ayrıca Draghi’nin büyüme üzerindeki aşağı 

yönlü risklere ve zayıf enflasyon görünümüne de vurgu yapması beklentilerimiz arasında. 

Draghi’nin, beklendiği üzere ekonomik zayıflıklara vurgu yapması ve genişlemeci 

duruşunu koruması durumunda euronun değer kaybettiğini ve dolar endeksindeki 

toparlanma çabasının hız kazandığını görebiliriz. Diğer taraftan, bugün gerçekleşecek on 

Eski FBI Başkanı James Comey’in ifadesi, küresel risk iştahı ve dolar endeksindeki gidişat 

açısından önemli olabilir. Gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. EURUSD paritesinin 

mevcut seviyelerdeki seyrinin kalıcı olmasını beklememekle birlikte, paritenin kısa vadede 

ilk etapta 1,11 seviyesine doğru geri çekilebileceğini düşünmekteyiz. Yatırımcılarımıza 

paritedeki olası satış fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyoruz. Paritedeki güncel teknik 

seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1256 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 

Bugünün yoğun gündemi öncesinde piyasalardaki gergin bekleyiş sürüyor. Bugün 

gerçekleşecek olan İngiltere seçimleri ve FBI Direktörü Comey’in ifadesi gibi önemli 

gelişmeler 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. May’in 

tek başıma çoğunluğu sağlayamaması orta – uzun vadede beklendiği kadar olumsuz bir 

sonuç yaratmayabilir. Muhafazakâr Parti’nin Parlamento’da çoğunluğu elde edememesi, 

hali hazırda kanlı ve yorucu geçmesini beklediğimiz Brexit sürecinin yumuşamasını 

sağlayacak bir faktör olabilir. Ancak seçimin ardından böyle bir sonucun çıkması kısa 

vadede risk iştahı ve gelişmekte olan ülke para birimleri açısından olumsuz olacaktır. 

Bugünkü yoğun gündem içerisinde piyasadaki güvenli liman talebinin 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 1284,93 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 

1283,88 seviyesi destek, 1287,90 seviyesi ise direnç konumunda. 1287,90 direncinin 

yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1292,67, 1283,88 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1277,76. 

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 2,433 %0.2 %0.9 %1.4 %8.3 %8.7

DAX 12,672 -%0.1 %0.6 -%0.2 %13.4 %10.4

FTSE 7,479 -%0.6 -%0.5 %2.4 %7.9 %4.7

Nikkei 19,985 %0.0 %0.7 %0.5 %6.5 %4.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 97,617 -%0.7 %0.1 %4.0 %28.6 %24.9

Çin 3,140 %0.1 %1.3 %2.1 -%2.2 %1.3

Hindistan 31,271 %0.3 %0.4 %4.5 %17.1 %17.4

Endonezya 5,717 %0.0 -%0.4 %0.1 %7.8 %7.9

Rusya 1,868 -%0.1 -%1.7 -%6.7 -%15.3 -%16.3

Brezilya 63,171 %0.3 %0.7 -%3.6 %4.1 %4.9

Meksika 49,275 %0.1 %1.0 -%0.5 %6.3 %8.0

Güney Afrika 52,118 -%0.3 -%2.7 -%2.9 %3.1 %2.9

Oynaklık Endeksleri

VIX 10 -%0.6 -%0.2 %6.3 -%15.0 -%26.0

EM VIX 16 -%0.1 -%5.5 -%0.4 -%19.4 -%27.8

MOVE 55 %3.0 %1.6 -%1.1 -%25.4 -%23.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.5503 %1.0 %0.6 -%1.0 %4.7 %0.8

Brezilya 3.2697 -%0.3 %1.3 %2.2 -%3.6 %0.6

Güney Afrika 12.8348 %0.1 -%2.2 -%5.8 -%4.7 -%6.6

Çin 6.7958 %0.0 -%0.3 -%1.6 -%1.2 -%2.1

Hindistan 64.3338 -%0.1 -%0.3 %0.0 -%4.9 -%5.3

Endonezya 13305 %0.1 -%0.1 %0.0 -%0.2 -%1.2

CDS *

Türkiye 197.0 4.0 -4.6 -7.9 -49.8 -28.0

Brezilya 238.8 1.4 1.0 21.8 -77.2 44.8

Güney Afrika 184.5 -2.3 -4.5 -4.6 a.d. a.d.

Endonezya 120.1 -0.4 -4.4 -0.4 -35.5 25.9

Rusya 154.3 1.6 -0.7 -3.8 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %10.5 0.2 0.7 0.0 -0.6 -0.9

Brezilya %10.8 0.0 0.1 0.6 -1.1 a.d.

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

Hindistan %6.6 -0.1 -0.1 -0.4 0.2 0.1

Endonezya %6.9 0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.0 0.06 0.53 -0.18 -0.67 -0.85

Brezilya %4.8 0.07 0.01 0.06 -0.56 -0.69

Güney Afrika %4.5 0.00 0.03 -0.11 -0.35 -0.42

Endonezya %3.6 0.00 -0.10 -0.23 -0.64 -0.71

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 48.06 -%4.1 -%4.5 -%2.6 -%9.3 -%15.4

Ham Petrol - WTI USD/varil 45.72 -%5.1 -%5.4 -%1.5 -%8.1 -%14.9

Altın - USD / oz 1290.1 -%0.3 %1.4 %5.1 %9.8 %12.0

Gümüş - USD / t oz. 17.62 -%0.5 %1.2 %8.8 %2.4 %10.2

Commodity Bureau Index 435.34 %0.0 %0.3 %1.9 %2.8 %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. 

 


