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Piyasa Yorumu 

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da, banka ve holding 

endekslerindeki satışlar hizmet endeksindeki değer artışıyla 

karşılandı ve BİST-100 endeksi günü %0,25 değer kaybı ile 90.814 

seviyesinden kapattı. 

Bugün haber ve veri açısından zayıf bir gün olacak olup, 

yatırımcıların ana dikkat edeceği hususun TCMB Başkanı 

Çetinkaya’nın Denizli’de yapacağı konuşma olacağını düşünüyoruz. 

Para politikası patikasına ilişkin verebileceği mesajlar yakından takip 

ediliyor olunacak. Bunun yanı sıra ABD tarafında ADP istihdam 

verileri özellikle Cuma günü açıklanacak olan tarım-dışı istihdam 

verileri öncesinde piyasada hareketliliğe neden olabilir.  

Bugün GOÜ hisse senetleri piyasasında hafif satıcılı bir seyir söz 

konusu olup, GOÜ para birimlerinde ise ABD dolarına karşı hafif 

değer kazançları görülüyor. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir izlemesini bekliyor ve 

gün için 90.500 seviyesinin kırılması durumunda satışların artmasının 

söz konusu olabileceğini düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 

endeksinde 91.283, 91.753 ve 92.084 dirençlerini ve 90.483, 90.151 

ve 89.682 desteklerini takip ediyor olacağız. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

 Dün gerçekleştirilen Hazine ihalelerinde daha iyi bir talep görüldü. 

 Şubat ayı nakit açığı 20,2 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

 İş Bankası - Yönetim Kurulu, 4 Nisan’da hisse başına brüt 

0,2611752TL nakit temettü dağıtmayı teklif edecek. 

 Ülker Bisküvi – 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. 

 

 
 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

8 Mart - Ocak Sanayi Üretimi verileri

              TCMB Başkanı Çetinkaya'nın Denizli'de basın toplantısı 

9 Mart - Haftalık yabancı portföy hareketleri 

              TCMB haftalık para ve banka göstergeleri

13 Mart - Ocak Ödemeler Dengesi

                TCMB Mart Beklenti Anketi

15 Mart - Şubat merkezi bütçe verileri

                Aralık dönemi işgücü istatistikleri

16 Mart - PPK toplantısı

                Ocak Kısa vadeli dış borç stoku

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 90,814 -%0.3 %3.8

BIST-30 111,608 -%0.4 %3.9

Banka 154,384 -%1.1 %3.9

Sanayi 96,150 -%0.3 %2.9

Hizmet 57,664 %1.4 %4.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 10.62 10.62 10.39

2 yıllık bono faizi 11.39 11.45 11.09

10 yıllık bono faizi 11.17 11.31 10.88

Kur

USD/TL 3.68 %2.1 -%0.7

EUR/TL 3.90 %2.0 -%1.6

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 3.79 %2.0 -%1.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 186 183 179

Ortalama işlem hacmi * 1.24 1.24 1.32

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016T 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.1x 7.7x

PD/DD 1.09x 1.13x 1.02x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.82x 0.73x

FD/FAVÖK 8.1x 7.7x 6.8x

Kar büyümesi %13.6 %18.0 %17.9

Özsermaye karlılığı %12.6 %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 

Dün gerçekleştirilen Hazine ihalelerinde daha iyi bir talep görüldü 

Bugün gerçekleştirilen 2 ve 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalelerinde düne göre daha 

iyi bir talep olduğunu görüyoruz. Özellikle 2 yıllık tahvil ihalesinde talep/satış rasyosu 

2,5x’un üzerinde gerçekleşti. Toplam piyasaya satış tutarına bakıldığında 5,7 milyar TL 

olduğu görülüyor. Dünkü satış tutarları ile toplandığında Hazine bu hafta dört faiz 

ihalesi ile piyasadan 11 milyar TL kadar borçlanma gerçekleştirmiş oldu.  

 Mart ayı toplamında Hazine’nin  14,1 milyar TL kadar piyasa itfası bulunuyor 

– bugün 11 milyar TL piyasa itfası gerçekleştirilecek. Hazine Mart ayında 

%100’ün biraz üzerinde geri çevirme oranı planlıyor. Bu çerçevede ayın geri 

kalan kısmında Hazine’nin planladığı iki ihale ile piyasadan 3-3,5 milyar TL 

arası borçlanması beklenebilir. Hazine gelecek hafta 5 yıllık değişken faizli 

tahvil ihalesi, bir sonraki hafta ise 13 aylık kuponsuz tahvil ihalesi ile Mart ayı 

borçlanmasını tamamlayacak.  

 2y tahvil faizi ikincil piyasada %11,41 seviyesinde, 10y tahvil faizi ise %11,16 

seviyesinde işlem görüyor. Hazine bugün iki tahvil ihalesi daha düzenleyecek: 

2 yıl vadeli sabit kuponlu & 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli. Söz konusu tahvil 

ihaleleri sonrasında yarın günü Hazine’nin piyasaya itfası 11 milyar TL olacak. 

Mart ayı toplamında ise 14,1 milyar TL kadar piyasa itfası bulunuyor. Hazine 

Mart ayında %100’ün biraz üzerinde geri çevirme oranı planlıyor.  

Hazine İhaleleri 

 
Kaynak: Hazine, Tacirler Yatırım 

Şubat ayı nakit açığı 20,2 milyar TL olarak gerçekleşti  

Hazine Şubat ayı nakit bütçe verileri 20 milyar TL’nin bir miktar üzerinde aylık nakit 

açığına işaret etti. Faiz dışı açık ise 14,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Gelirler tarafında 

bir önceki yılın aynı ayına göre sadece %6,8 oranında bir artış olurken, giderler 

tarafında %28,6 oranında bir artış dikkat çekti.  

 Gelecek hafta açıklanacak olan merkezi bütçe verileri bu anlamda önemli 

olacak. Ocak ayına oldukça güçlü bir başlangıç yapan merkezi bütçe tarafında, 

Şubat ayında bir miktar bozulma görmemiz mümkün. Nakit gerçekleşmeleri 

içerisinde ayrıntıları göremediğimiz gibi, bazı gelir tahsilatlarının bir sonraki 

ayda muhasebeleştirilmesi dolayısıyla farklılıklar oluşabiliyor.  

 

(milyon TL)

5y TL sabit 

kuponlu

(02.03.2022)

9y TÜFE'ye 

endeksli

(14.01.2026)

2y TL sabit 

kuponlu

(11.07.2018)

10y TL sabit 

kuponlu

(24.02.2027)

Toplam

İhalede net satış 1,929 993 1,106 2,189 6,217

Talep/Satış Rasyosu 1.40 1.46 2.84 2.15 -

Piyasaya yapılan ROT satış 1,301 1,038 801 1,562 4,702

Ortalama bileşik faiz 11.49% 2.65% 11.44% 11.31% -

Piyasaya toplam satış 3,230 2,032 1,907 3,751 10,919

2 yıllık tahvil 

ihalesinde talep/satış 

rasyosu 2,5x’un 

üzerinde gerçekleşti. 

Ocak ayına oldukça 

güçlü bir başlangıç 

yapan merkezi bütçe 

tarafında, Şubat ayında 

bir miktar bozulma 

görmemiz mümkün. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

İş Bankası - 4 Nisan’da dağıtılmak üzere hisse başına brüt 0,2611752TL nakit kar payı 

dağıtımını Genel Kurul’un onayına sunulacağını açıkladı. Temettü verimi %4. 

Ülker Bisküvi – Ülker Bisküvi 4Ç16’da 2 milyon TL zarar elde etti. Tacirler Yatırım 

beklentisi 48 milyon TL ve konsensus 51 milyon TL’ydi. Operasyonel sonuçlar 

beklentiler dahilinde açıklansa da şirket 133 milyon TL kur farkı gideri elde etti. Bizim 

kur farkı gideri beklentimiz 50 milyon TL seviyesindeydi. Net satışlar fiyat artışlarının 

katkısıyla %7 1.126 milyon TL seviyesine yükseldi. 2016’da konsolidasyona dahil 

edilmeyen Ak Gıda ürün ihracatının etkisini göz ardı ettiğimize %8,4 ciro büyümesi 

gözlemleniyor. Yurtdışı satışları konsolide cironun 4. Çeyrekte %37,3’ünü kapsamıştır. 

Toplam hacimler 4. Çeyrekte %5,7 yıllık bazda daralmıştır. Brüt marjda 150 baz puan 

%24,7 seviyesine iyileşme gerçekleşirken, faaliyet giderlerindeki artış nedeniyle FAVÖK 

marjı 190 baz puan düşüşle %12,5 seviyesine geriledi. Ülker Biskuvi’nin yönetim kurulu 

hisse başına 0,1871345 TL brüt temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %1’dir. 
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da, banka ve holding endekslerindeki 

satışlar hizmet endeksindeki değer artışıyla karşılandı ve BİST-100 endeksi günü 

%0,25 değer kaybı ile 90.814 seviyesinden kapattı. 

Bugün haber ve veri açısından zayıf bir gün olacak olup, yatırımcıların ana dikkat 

edeceği hususun TCMB Başkanı Çetinkaya’nın Denizli’de yapacağı konuşma 

olacağını düşünüyoruz. Para politikası patikasına ilişkin verebileceği mesajlar 

yakından takip ediliyor olunacak. Bunun yanı sıra ABD tarafında ADP istihdam 

verileri özellikle Cuma günü açıklanacak olan tarım-dışı istihdam verileri öncesinde 

piyasada hareketliliğe neden olabilir.  

Bugün GOÜ hisse senetleri piyasasında hafif satıcılı bir seyir söz konusu olup, GOÜ 

para birimlerinde ise ABD dolarına karşı hafif değer kazançları görülüyor. 

Bugün Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir izlemesini bekliyor ve gün için 90.500 

seviyesinin kırılması durumunda satışların artmasının söz konusu olabileceğini 

düşünüyoruz. Gün içinde BİST-100 endeksinde 91.283, 91.753 ve 92.084 

dirençlerini ve 90.483, 90.151 ve 89.682 desteklerini takip ediyor olacağız. 

BIST-100 (Günlük, TL) 
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USD/TL 

Fed Başkanı Janet Yellen’ın Cuma günkü açıklamalarının ardından düşüşe geçen 

USDTRY paritesi, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki ayrışmanın sürüyor olması ile 

birlikte düşüş eğilimini koruyor. Bu sabah saatleri itibariyle gelişmekte olan ülke para 

birimlerinin dolar karsısında güçlü bir görünüm sergiledikleri görülüyor. Türk lirası ile 

%0,02’lik kazançlar orta sıralarda yer alıyor.  Dün 3,70 seviyesinin altına sarkan USDTRY 

paritesi, bu sabah saatlerinde zayıf görünümünü sürdürüyor. Ancak, dolar endeksinin 

50 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmaya devam ettiğini göz önünde 

bulunduracak olursak, kurdaki mevcut düşüş hareketinin istikrar kazanmasının zor 

olduğunu belirtebiliriz. Kurda, 3,70 seviyesi altındaki hareketlerin kalıcı olmasının zor 

olduğunu düşünüyoruz. Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki pozitif ayrışmanın 

temel bir sebebe dayanmıyor oluşu ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin devam 

etmesi, kurdaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmasına neden olabilir. 

Bugün öğle saatlerinde ABD cephesinden gelecek olan ADP Tarım Dışı İstihdam 

Değişimi verisi yakından takip edilecek. Kurdaki güncel teknik seviyelere bakacak 

olursak: Bu sabah saatlerinde 3,6761 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 

3,6633 seviyesi destek, 3,6786 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. 3,6630 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 3,6484, 3,6786 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 3,7000 olarak 

karşımıza çıkıyor. 

USD/TL (Günlük, TL) 
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EUR/USD 

1,06 seviyesi üzerinde tutunamaması sonrasında yönünü aşağı çeviren EURUSD paritesi, 

beklediğimiz geri çekilme hareketini gerçekleştirdi. Bu sabah saatleri itibariyle zayıf 

seyrini sürdüren EURUSD paritesinin, dünkü düşüş hareketi ile birlikte 20 günlük 

hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmış olduğunu görüyoruz. Bu da bize, paritedeki 

düşüş eğiliminin sürebileceğini gösteriyor. Dolar endeksinin de 50 günlük hareketli 

ortalaması üzerinde tutunmaya devam ettiğini göz önünde bulunduracak olursak, 

EURUSD paritesindeki yükseliş hareketlerinin satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam 

edebileceğini belirtebiliriz. Bugün içerisinde öğle saatlerinde açıklanacak olan ve Cuma 

günkü Tarım Dışı İstihdam Değişimi verinin öncü göstergesi olarak kabul edilen ADP 

Tarım Dışı İstihdam verisi paritedeki kısa vadeli gidişat açısından önemli olabilir. Kısa 

vadeli teknik göstergelerin aşırı satımı işaret ettiği EURUSD paritesinde, bu sabah 

saatlerinde 1,0580 seviyesine doğru bir yükseliş çabası görebiliriz. Ancak bu direncin 

aşılamaması yükseliş çabalarının satış fırsatı olarak sınırlı kalmasına neden olabilir. 

EURUSD paritesindeki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,0562 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,0580 seviyesi 

destek, 1,0608 seviyesi ise direnç konumunda. 1,0580 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

halinde bir sonraki destek seviyemiz 1,0553, 1,0608 direncinin yukarı yönlü kırılması 

halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 1,0645. 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dün sabahki bültenimizde, dolar endeksindeki yükseliş çabalarının devam etmesi 

nedeniyle altın fiyatlarındaki yükseliş hareketlerinin sınırlı olabileceğini belirtmiş, 

yatırımcılarımıza olası yükselişlerde oluşabilecek satış fırsatlarını değerlendirmelerini 

önermiştik.  Dün öğle saatlerinde 1225 direncini aşamaması ile birlikte yönünü aşağı 

çeviren altın fiyatları, 1215 seviyesi altına kadar inerek yatırımcılarımıza satış fırsatları 

verdi.  Bu sabah saatleri itibariyle 1216 – 1220 seviyeleri arasında hareket eden altın 

fiyatlarının, düşüşü eğilimini bir süre daha devam ettirmesi beklenebilir. Bugün öğle 

saatlerinde ABD cephesinden gelecek olan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi kısa 

vadeli gidişat açısından önemli olabilir. Altın fiyatlarındaki güncel teknik görünüme 

bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1217,13 seviyesinden işlem görmekte olan 

altın fiyatlarında 1216 seviyesi destek, 1220 seviyesi ise direnç konumunda. 1220 

direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1225, 1216 

desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1213. 

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 2,368 -%0.3 %0.2 %3.2 %8.6 %5.8

DAX 11,966 %0.1 %1.1 %3.7 %12.1 %4.2

FTSE 7,339 -%0.2 %1.0 %2.1 %7.0 %2.7

Nikkei 19,344 -%0.6 -%0.9 %1.2 %13.4 %0.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 90,814 -%0.3 %3.8 %2.9 %16.7 %16.2

Çin 3,242 %0.0 -%0.1 %2.4 %4.8 %4.5

Hindistan 29,000 -%0.1 %0.0 %2.4 -%0.2 %8.8

Endonezya 5,403 -%0.1 %0.7 %0.7 %0.5 %1.9

Rusya 2,025 -%1.1 -%0.5 -%7.5 -%1.3 -%9.3

Brezilya 65,742 -%0.9 -%1.4 %1.4 %9.1 %9.2

Meksika 47,419 -%1.0 %1.2 %1.1 %0.0 %3.9

Güney Afrika 51,378 -%0.2 %0.5 -%0.8 -%3.5 %1.4

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %1.9 -%11.4 %1.4 -%4.1 -%18.4

EM VIX 17 -%4.7 -%10.5 -%3.9 -%14.9 -%25.2

MOVE 66 %1.0 -%7.4 -%3.0 %3.1 -%7.8

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.6801 -%0.8 %0.9 -%1.7 %25.3 %4.4

Brezilya 3.1189 -%0.6 a.d. %0.0 a.d. -%4.0

Güney Afrika 12.973 -%0.4 -%1.2 -%3.5 -%7.5 -%5.6

Çin 6.9025 %0.1 %0.5 %0.2 %3.6 -%0.6

Hindistan 66.6725 -%0.1 %0.0 -%1.1 %0.5 -%1.8

Endonezya 13347 %0.0 %0.1 %0.1 %2.0 -%0.9

CDS *

Türkiye 236.3 -6.5 1.4 -15.4 50.5 6.8

Brezilya 218.6 -0.8 -3.2 -17.2 48.5 126.2

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

Endonezya 126.3 -1.8 -1.7 -12.7 25.3 49.3

Rusya 161.9 -2.1 -3.9 -11.7 a.d. a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.2 -0.1 1.4 0.2 1.6 -0.2

Brezilya %10.2 0.0 a.d. -0.2 a.d. a.d.

Güney Afrika %8.6 0.0 -0.2 -0.2 0.0 -0.3

Hindistan %6.8 0.0 0.0 0.4 -0.2 0.3

Endonezya %7.4 0.0 -0.1 -0.1 0.6 -0.5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.7 -0.08 1.26 0.21 1.38 -0.12

Brezilya %5.0 0.14 0.13 0.09 0.65 -0.51

Güney Afrika %4.5 -0.03 0.08 -0.06 0.28 -0.36

Endonezya %4.0 0.02 0.11 0.03 0.69 -0.37

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 55.92 -%0.2 %0.6 %1.6 %16.5 -%1.6

Ham Petrol - WTI USD/varil 53.14 -%0.1 -%1.6 %1.9 %16.8 -%1.1

Altın - USD / oz 1216.1 -%0.8 -%3.0 -%1.5 -%9.6 %5.6

Gümüş - USD / t oz. 17.492 -%1.3 -%5.0 -%1.5 -%11.5 %9.4

Commodity Bureau Index 432.65 -%0.2 %0.0 %0.0 %6.4 %2.3

* 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. 

 


