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Piyasa Yorumu   

BİST-100 endeksi %0,1’lik sınırlı bir değer kaybı ile günü 1.408 

puandan tamamladı. Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi faizini 

beklentiler dahilinde %19 seviyesinde sabit tuttu. PPK “Gerekmesi 

durumunda ek sıkılaştırma yapılacaktır” ifadesini kaldırıldığı görüldü. 

PPK kararının ardından USDTRY paritesi 8,15 seviyesi üzerine yükselse 

de TL daha sonra kayıplarını telafi etti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün 

%1,5280 seviyesine kadar gerilerken, GOÜ para birimlerinde alıcılı bir 

seyir izlendi ve TL dolar karşısında en iyi performans gösteren GOÜ 

para birimleri arasında yer aldı. Akşam saatlerinde 8,0134 seviyesine 

kadar inen USDTRY paritesi günü 8,0206 seviyesinden kapattı. Türkiye 

5 yıllık CDS primi 411,33 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi %18,04 

oldu. Küresel hisse senedi piyasalarında bu sabahki görünüme 

baktığımızda Asya borsalarının karışık, ABD endeks vadelilerinin ise 

satıcılı bir seyir izlediğini görmekteyiz.   

Bugün yurt içi piyasalarda Şubat Kısa Vadeli Dış Borç Stoku ve Şubat 

Konut Fiyat Endeksi verileri açıklanacak.  Yurt dışında ise Euro Bölgesi 

Mart Ayı TÜFE verileri, ABD Mart Ayı Yapı Ruhsatları, ABD Mart Ayı 

Konut Başlangıçları ve ABD Nisan Ayı Michigan Tüketici Güven 

Endeksi (Öncü) verileri izlenecek.  

Teknik görünüme baktığımızda, dün dalgalı seyir izleyen BIST-100 

endeksi günü 1.408’den tamamladı. Saatlik göstergeler aşırı alım 

bölgesinden aşağı yönlü hareket etmekte olup günlük bazlı 

göstergeler ise aşırı satım bölgesinden yukarı yönlü hareket etmeye 

başladılar. Bugün yükseliş hareketlerinde takip edilecek ilk direnç 

seviyesi 1.421’de olup bir sonraki direnç seviyesi 1.435’te 

bulunmaktadır. Satışlarda takip edilecek destek seviyeleri ise 1.402 ve 

1.391’de bulunmaktadır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Faiz sabit tutuldu, karar notunda değişiklikler var. 

▪ Saat 10:00’da Şubat Kısa Vadeli Dış Borç Stoku verileri açıklanacak.  

▪ Saat 14:30’da Şubat Konut Fiyat Endeksi açıklanacak. 

▪ Yıllık Bütçe açığı /GSYİH %2,3’e geriledi. 

▪ 2 – 9 Nisan haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklandı. 

▪ Mart ayında toplam 111.241 adet konut satıldı. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ ESEN - %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji’nin halka arz kararı hk. 

▪ QUAGR - Kar payından %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı 

▪ THYAO - Boeing Filo Planı Tadili 

▪ TRILC - Umman Anlaşması hk. 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

16 Nisan   Şubat Kısa Vadeli Dış Borç Stoku

                  Şubat Konut Fiyat Endeksi (KFE)

19 Nisan   Hazine ihaleleri

20 Nisan   Hazine ihaleleri ve doğrudan satışları

                  Mart Merkezi Yönetim Borç Stoku

22 Nisan   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (9 - 16 Nisan)

                  Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (9 - 16 Nisan)

                  Nisan Tüketici Güven Endeksi

                  Para Politikası Toplantı özetleri 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.408 -%0,1 -%0,6

BIST-30 1.466 %0,7 %1,0

Banka 1.134 %2,4 %3,9

Sanayi 2.614 -%0,6 -%1,2

Hizmet 1.145 -%0,5 -%3,6

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 20,50 20,50 18,50

AOFM 19,00 19,00 17,00

2 yıllık bono faizi 18,24 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 18,04 18,28 14,33

Kur

USD/TL 8,06 -%1,2 %6,9

EUR/TL 9,65 -%0,3 %7,3

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,85 -%0,8 %7,1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 173 175 205

Ortalama işlem hacmi * 3,44 3,19 3,85

* milyar ABD doları 

BIST-100 2020 2021T 2022T

F/K 12,4x 6,7x 5,2x

PD/DD 1,17x 0,89x 0,78x

PD/DD (Banka) 0,57x 0,35x 0,31x

FD/Satışlar 1,18x 0,92x 0,79x

FD/FAVÖK 7,8x 5,4x 4,6x

Kar büyümesi -%7,0 %75,6 %29,7

Özsermaye karlılığı %9,5 %13,8 %14,9

Temettü verimi %1,1 %4,4 %5,1

İletişim:

Yurtiçi Satış Operasyon

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

% değişim

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
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Ekonomi ve Politika Haberleri  

Faiz sabit tutuldu, karar notunda değişiklikler var   

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini beklentiler 

dahilinde %19’da sabit tuttu. TCMB, Başkan değişimi sonrasında sıkı duruş gerekliliği 

yolundaki söylemlerini devam ettirirken, erken bir faiz indirimi beklentilerini ortadan 

kaldırıcı iletişime yer vermişti. Diğer taraftan TCMB Başkanı Kavcıoğlu Bloomberg'e 

verdiği yazılı röportajında "şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini 

gözlemleyeceğiz" diyerek, politika faizinde sabit kalınacağı sinyalini paylaşmıştı. 

Toplantıda faiz seviyesi kadar yakından takip edilen unsur ise "sözel yönlendirme" idi. 

Bu noktada PPK’nın “Gerekmesi durumunda ek sıkılaştırma yapılacaktır" söylemini 

kaldırıldığı ve bu çerçevede “sıkılaşma-eğilimini” öne çıkaran yönlendirmenin sona 

erdiğini takip ettik. Karar sonrasında ilk reaksiyonlara bakıldığında en net 

fiyatlamaların tahvil piyasasında yaklaşık 20-25 baz puanlık artışlar, kur tarafında ise 

Sepet/TL’nin 8,8 seviyelerinden 8,9’ların üzerine yükselmesi şeklinde olduğunu izledik.    

• Bu noktada gelecek dönemde enflasyonunun nasıl ilerleyeceği en yakından 

takip edilecek konu olacak. TCMB 29 Nisan’da çeyrek dönemli Enflasyon 

Raporu’nu açıklayacak. Rapora ilişkin olarak TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun 

sunum yapması ve soru&cevap seansı düzenlemesi bekleniyor. Raporda 

özellikle enflasyon ve çıktı açığı tahmin patikalarının ne yönde oluşacağı takip 

edilecek. Bilindiği üzere mevcut noktada TCMB’nin yılsonu enflasyon tahmini 

%9,4. Bu çerçevede enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar 

bekleniyor. TCMB’nin en son gerçekleştirdiği Beklenti Anketi sonuçlarına göre 

piyasa katılımcıları TÜFE’nin yılı %13,1 seviyesinde kapamasını bekliyor. Bu 

tahmin kurum beklentimize paralel bir yeri işaret etse de tahminimiz üzerinde 

önemli oranda yukarı yönlü risklerin olduğunu belirtmekte fayda var. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız. 

Saat 10:00’da Şubat Kısa Vadeli Dış Borç Stoku verileri açıklanacak  

Ocak Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 140.3 milyar dolar olarak açıklandı. 2020 sonu 

itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 138,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla 

bir önceki aya göre 1,8 milyar dolar artış olduğu bunun da kamu bankaları kaynaklı 

olduğu izleniyor. Söz konusu stok rakamının GSYİH’ya oranı ise %19 civarında. 

• Burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam “kalan vadeye göre Kısa 

Vadeli Dış Borç Stoku”. Diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın 

vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Bu rakam Ocak 2021 itibariyle 

190,3 milyar dolar. Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkardığımızda 

borç stokunun 170,9 milyar dolar olduğu görülüyor. (Bu rakamın 54,3 milyar 

dolar gibi önemli bir kısmını da ticari krediler oluşturuyor) Vadesine bir yıl ve 

daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 12 aylık cari açık beklentisini de 

ekliyoruz ve Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını 

193,6 milyar dolar civarında hesaplıyoruz. Türkiye’nin yıllık dış finansman 

ihtiyacının GSYİH’ye oranını Ocak 2021 itibariyle %26,8 hesaplıyoruz. 

• TCMB Kısa vadeli döviz borcunu hesaplarken, bankalar dışında yurtdışı 

yerleşiklerin yurtiçindeki mevduat hesaplarını, bankalardaki DTH hesaplarını, 

özel sektörün TL mevduat ve ticari kredilerini hesaplama dışında 

bulunduruyor. Bu hesaplamaya göre ise cari işlemler açığı tarafını eklemeden 

yapılan bir hesaplamada Ocak 2021 kısa vadeli döviz cinsi finansal borç 99 

milyar dolar olarak hesaplanıyor. Söz konusu finansal borcun rezervlere 

oranının ise %97 olduğu görülüyor. 

tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/PPK_toplanti_karari_-_Nisan_2021.pdf
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Saat 14:30’da Şubat Konut Fiyat Endeksi açıklanacak  

Konut Fiyat Endeksi Ocak ayında 157,7 olurken; bir önceki aya göre %1,8, yıllık bazda 

ise %30,4’lük bir artışı işaret etti. 

Yıllık Bütçe açığı /GSYİH %2,3’e geriledi 

Mart merkezi yönetim bütçesi 23,8 milyar TL, faiz dışı denge ise 37,8 milyar TL fazla 

kaydetti.  Bütçe dinamiklerindeki söz konusu olumlu performansı beraberinde getiren 

unsurlar; gelirler kaleminde yaşanan %185 oranındaki güçlü artış oldu. Bu artışta ise 

özellikle TCMB kar transferinin bütçe hesaplarına girmesinin etkisi de izlendi. Mart 

verileri ile 12-aylık bütçe açığı 187,9 milyar TL’den (GSYİH’nin %3,6’si) 120,4 milyar 

TL’ye (GSYİH’nin %2,3’ü) önemli bir gerileme gösterdi. Yine yıllık faiz dışı dengenin 

46,1 milyar TL’lik açıktan 24,2 milyar TL fazla ’ya (GSYİH’nin %0,5’i) geçtiği izlendi. 

2020 yılında bütçe açığı / GSYİH oranı geçen yıl Ekim ayında yayınlanan Yeni Ekonomi 

Programı’ndaki hedeflerin oldukça altında gerçekleşerek %3,5 oldu. 2021 sonu için ise 

%4,3 olan bütçe açığı / GSYİH hedefinin %3,5’a çekildiğini takip etmiştik. Yıla oldukça 

olumlu bir başlangıç yapılırken, borç yapılandırma programından kaynaklı gelir 

beklentisinin ve olası kurumlar vergisi oranı artışlarının gelecek dönemde ek destek 

faktörleri olabileceği izleniyor. Ancak gerek pandemi koşullarının devamının destekleri 

öne çıkarma olasılıkları gerekse artan faiz harcamalarını da göz önüne aldığımızda, 

bütçe açığının GSYİH’nin %3,5-4 aralığında olması yönündeki tahminimizi koruyoruz. 

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.  

2 – 9 Nisan haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklandı 

2 – 9 Nisan haftasında hisse senedi piyasasında 46 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı 

satışı görülürken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 84 milyon dolarlık net 

yabancı girişi yaşandı.  Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasındaki 

yabancı çıkışının 2,07 milyar dolara yükseldiği, tahvil piyasasında ise repo işlemleri 

hariç toplam yabancı girişinin 584 milyon dolara çıktığı takip ediliyor. Son bir sene 

içerisinde ise hisse senedi ve tahvil piyasalarında sırasıyla 3,9 milyar dolar ve 797 

milyon dolar kadar bir yabancı çıkışı olduğu gözlemleniyor. Yabancı yatırımcının 

toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 2 – 9 Nisan haftasında %4,9 seviyesinde sabit 

kaldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise söz konusu oran %6,2 idi.     

2 – 9 Nisan haftasında yerleşiklerin DTH’larında 0,91 milyar dolarlık bir artış görüldü. 

(altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) Kurumlar DTH’ları 0,94 milyar dolar 

artarken, hane halkı DTH’larında ise 0,03 milyar dolarlık oldukça sınırlı bir düşüş 

kaydedildi. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında ise 0,51 milyar 

dolarlık bir düşüş yaşandı. Dolayısıyla yerleşiklerin altın dahil DTH’larında fiyat 

hareketlerinden arındırılmış olarak 0,4 milyar dolar sınırlı bir yükseliş yaşandı. 

Mart ayında toplam 111.241 adet konut satıldı 

Konut satışları Mart ayında toplam 111.241 adet olurken; aylık bazda %37, yıllık bazda 

ise %2 artış kaydetti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam 108.670 adet konut 

satılmıştı. İpotekli konut satışları Mart ayında 21.815 adet ile aylık bazda %49 artış 

kaydederken, yıllık bazda ise %50’lik bir daralmayı işaret etti. Konut kredi faizi Mart 

ayında aylık bazda bir miktar gerilerken, yıllık bazdaki yüksek görünümünü ise 

sürdürdü. Mart 2020’de aylık ortalama %11,40 olan konut kredi faizi Mart 2021’de 

ortalama %17,73 oldu. Konut kredi faizi Şubat ayında ise ortalama %17,98 

seviyesindeydi. 12 aylık toplam konut satışları Mart ayında aylık bazda %0,18’lik sınırlı 

bir artış kaydederken, yıllık bazdaki yükseliş ise %0,7 seviyesinde sabit kaldı. 

tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Merkezi_Yonetim_Butcesi___Mart_2021.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Esenboğa Elektrik - Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ve Margün Enerji Üretim Sanayi 

ve Ticaret A.Ş.'nin (Margün Enerji) Yönetim Kurulu toplantılarında, Margün 

Enerji'nin halka açılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi 

amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar 

verilmiştir. Margün Enerji başta güneş enerjisi olmak üzere, 

yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik elde etmek için yurt dışında proje 

geliştirme, EPC, işletme - bakım, elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin 

satışı konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, 2019 yılının son çeyreğinde, 

Nevşehir, Yozgat, Bilecik ve Afyon'da 22,35 MWp gücünde güneş elektrik santrali 

satın alımı gerçekleştirmiş, 2020 yılının son çeyreğinde ise Afyon ilinde 

12,27 MWp güneş elektrik santrali alımı ile Ankara ilinde toplam 10,29 MWp gücünde 

güneş elektrik santrali alımı yapmıştır. Şirket 2021 yılına gelindiğinde Ankara ilinde 

kurulu olan 11,44 MWp güneş elektrik santrali alımı ve en son olarak da 

12.03.2021 tarihinde Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde 61,68 

MWp güneş elektrik santrali alımı yaparak mevcut kapasitesini 118,03 MWp gücüne 

çıkarmıştır. Toplam yıllık elektrik üretim miktarının yaklaşık 190.096.750 kW/h olması 

beklenmektedir. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin; yurt içi 

ve yurt dışı güneş elektrik santrali proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri 

haricinde, yalnızca güneş elektrik santrali yatırımlarından yaklaşık 25.282.868 USD 

yıllık toplam satış geliri ve 23.580.000 USD net gelir elde etmesi öngörülmektedir. 

Elektrik satışlarının tamamı YEKDEM kapsamında, devlet alım garantisi ile 13,3 

USDcent/kWh fiyat ile gerçekleşmekte ve bu alım garantisi santrallerin geçici kabul 

tarihinden itibaren 10 yıl süre ile devam etmektedir. 

Qua Granite – Yönetim Kurulu, Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 

pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere tamamı dağıtılabilir net dönem karından 

olmak üzere toplam 120.000.000 TL'nin (%100) bedelsiz pay olarak dağıtılmasının 

Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi 

düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Türk İlaç ve Serum - Şirket ile Umman' da yerleşik Al-ARKAN Holding 

Firması  tarafından Umman Serbest Bölge ‘de kurulacak olan  IV PARENTERAL 

Solüsyon üretim tesisi  için kurulum ,danışmanlık ve know-how hizmetlerini içeren 

anahtar teslim proje teklifi kabul edilmiş ve anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın 

toplam bedeli 17.500.000 Euro dur. Projenin tamamlanma süresi 12 aydır. 

Türk Havayolları - Yönetim Kurulu, dar gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 

ilgi açıklamamızda toplam 75 adet B737-MAX uçağının Boeing firmasından satın 

alınmasına karar verilmişti. Koronavirüs (Covid-19) küresel salgınının havacılık sektörü 

üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durumu göz önünde bulunduran Şirket, filo 

planlarını gözden geçirmiş ve yapılan müzakereler sonucunda Boeing firmasıyla 

mutabık kalarak 75 adet B737 Max uçağın 10 adedinin kesin iptaline, 40 adet uçağın 

ise 21 Aralık 2021 tarihine kadar opsiyona çevrilmesine karar vermiştir. Şirket, 

Boeing'e 21 Aralık 2021 tarihinde veya öncesinde yazılı bildirimde bulunarak opsiyon 

hakkını kullanabilecektir.  Aynı zamanda, mevcutta teslim edilmemiş 13 adet B737 

MAX uçağının teslim tarihleri şirketin operasyonel ve finansal kapasitesi 

doğrultusunda yeniden planlanmıştır.  
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Teknik Analiz  

USD/TRY 

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi faizini beklentiler dahilinde %19’da sabit 

tuttu. PPK’nın “Gerekmesi durumunda ek sıkılaştırma yapılacaktır" söylemini 

kaldırıldığı ve bu çerçevede “sıkılaşma eğilimini” öne çıkaran yönlendirmenin sona 

erdiğini takip ettik. PPK kararının ardından 8,15 seviyesi üzerine yükselen USDTRY 

paritesi, günün ilerleyen saatlerinde yönünü aşağı çevirdi. ABD 10 yıllık tahvil 

getirisinde hızlanan düşüş eğiliminin de etkisi ile birlikte akşam saatlerinde 8,0134 

seviyesine kadar inen USDTRY paritesi günü 8,0206 seviyesinden kapattı. Türkiye 5 

yıllık CDS primi 411,33 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi %18,04 oldu. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,05 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin 91,75 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,5830 

civarında seyrettiği takip ediliyor. Kurdaki teknik görünüme baktığımızda 8,00 

psikolojik seviyesinin kısa vadede önemli bir destek seviyesi olduğunu görmekteyiz. 

Kurun 8,00 seviyesi altına inmesi durumunda 7,95 ve 7,90 desteklerini takip edeceğiz. 

8,00 seviyesi üzerinde bir tutunma görmemiz durumunda ise, teknik göstergelerin 

ürettikleri sinyaller doğrultusunda, kısa vadede 8,00 – 8,20 bandında bir seyir görmeyi 

bekleriz.  

Bugün yurt içi piyasalarda Şubat Kısa Vadeli Dış Borç Stoku ve Şubat Konut Fiyat 

Endeksi verileri açıklanacak.  Yurt dışında ise Euro Bölgesi Mart Ayı TÜFE verileri, ABD 

Mart Ayı Yapı Ruhsatları, ABD Mart Ayı Konut Başlangıçları ve ABD Nisan Ayı 

Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

ABD’den gelen güçlü verilerin de etkisi ile birlikte düşüş hareketine ara veren dolar 

endeksi, dün 91,50 üzerinde tutundu ve 91,50 – 91,75 seviyeleri arasında seyretti. 

Bununla birlikte yükselişini durduran EURUSD paritesi, 1,1956 – 1,1994 bandında 

görmesinin ardından son üç günlük yükseliş hareketi sonrasında günü 1,1967 

seviyesinden düşüşle tamamladı.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1966 seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin ise 91,75 seviyesinden işlem gördüğü takip ediliyor. Teknik görünümü 

analiz ettiğimizde EURUSD paritesinde 1,20 seviyesinin güçlü bir direnç seviyesi 

olarak ön plana çıktığını görmekteyiz. Teknik göstergeler paritenin kısa vadede 1,20 

seviyesi altında hareket edebileceğinin sinyalini verirken, teknik göstergelerin 

ürettikleri sinyaller doğrultusunda paritenin 1,1920 – 1,20 bandının işlem görmeye 

devam edebileceği görüşündeyiz. Ancak bu noktada 1,20 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda paritedeki yükselişin hız kazanabileceğini belirtmemizde fayda 

var.  

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Mart Ayı TÜFE verileri, ABD Mart Ayı Yapı Ruhsatları, 

ABD Mart Ayı Konut Başlangıçları ve ABD Nisan Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi 

(Öncü) verileri izlenecek. 
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XAU/USD 

ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %1,5280 seviyesine kadar inerek yaklaşık son bir ayın en 

düşük seviyesine geriledi. ABD 10 yıllıklarında hızlanan düşüş eğilimi ile birlikte GOÜ 

para birimleri ve değerli metaller değer kazanırken, ons altın fiyatlarının ise 1750$ 

direnci ve 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1753$ seviyesini kapsayan 

1750$ – 1753$ direnç bölgesini yukarı yönlü kırdığı takip edildi. Bununla birlikte 

1769,65 seviyesine kadar yükselen altının ons fiyatı, günü 1764,02 seviyesinden 

yükselişle tamamladı.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1764$ seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 

91,75 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,5830 civarında 

işlem gördüğü takip ediliyor. Teknik görünümü incelediğimizde göstergeler ons 

altının bugün içerisinde 1750$ – 1785$ bandında işlem görebileceğinin sinyalini 

veriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1785$ seviyesinin teknik olarak güçlü bir direnç 

olduğu görülüyor. Aşağıda ise 1750$ seviyesi önemli bir teknik eşik olmaya devam 

ediyor. Bu bölge şu an için destek konumundayken, fiyatların yeniden bu seviye altına 

gerilemesi düşüş eğilimini hız kazanmasına yol açabilir.  

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Mart Ayı TÜFE verileri, ABD Mart Ayı Yapı Ruhsatları, 

ABD Mart Ayı Konut Başlangıçları ve ABD Nisan Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi 

(Öncü) verileri izlenecek. 
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XAG/USD 

ABD 10 yıllıklarında hızlanan düşüş eğilimi ile birlikte değerli metallerde yukarı yönlü 

hareketlerin ön plana çıktığı görüldü. ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %1,5280 seviyesine 

kadar inerek yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, gümüş fiyatlarının 

ise 100 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırdığı takip edildi. Bununla birlikte 

25,99$ seviyesine kadar yükselerek yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyesine çıkan 

gümüş, günü 25,84$ seviyesinden yükselişle tamamladı.  

Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 25,90$ seviyesinden işlem görüyor. Dolar 

endeksinin 91,75 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise %1,5830 

civarında işlem gördüğü takip ediliyor. Dün 100 günlük hareketli ortalamasını yukarı 

yönlü kıran gümüş fiyatları bu böğle üzerinde tutunmaya devam ediyor. Gümüş 

fiyatlarının, bugün itibariyle 25,73$ seviyesine denk gelen 100 günlük hareketli 

ortalaması üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda yukarıda 26,10$ seviyesine 

denk gelen 50 günlük hareketli ortalama takip edilecek. Diğer yandan teknik 

göstergeler, gümüş fiyatlarının 100 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmakta 

başarısız olması ve bu çizgi altına inmesi durumunda ise 25$ seviyesine doğru bir geri 

çekilme hareketi görülebileceğinin sinyalini veriyor. 

Bugün yurt dışında Almanya Mart TÜFE verileri, ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD 

Mart Ayı Perakende Satışlar, ABD Nisan Ayı New York İmalat Endeksi, ABD Nisan Ayı 

Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ABD Mart Ayı Aylık Sanayi Üretimi & Kapasite 

Kullanım Oranı verileri ve bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları takip edilecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 4.170 %1,1 %1,8 %5,2 %19,7 %11,0

DAX 15.255 %0,3 %0,3 %4,8 %18,2 %11,2

FTSE 6.984 %0,6 %0,6 %2,6 %18,0 %8,1

Nikkei 29.643 %0,3 -%0,2 -%0,7 %26,9 %8,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.408 -%0,1 -%0,6 -%10,4 %18,0 -%4,7

Çin 3.399 %0,5 -%1,0 -%0,9 %2,3 -%1,7

Hindistan 48.804 %0,1 -%1,8 -%3,0 %22,2 %2,3

Endonezya 6.080 -%0,1 %0,1 -%3,7 %19,0 %1,6

Rusya 3.569 -%0,2 %1,7 -%0,6 %27,5 %8,5

Brezilya 120.701 %0,3 %2,0 %5,9 %22,8 %1,4

Meksika 48.514 %0,4 %0,7 %0,6 %28,1 %10,1

Güney Afrika 67.823 %0,0 %1,1 %0,8 %23,2 %14,2

Oynaklık Endeksleri

VIX 17 -%2,5 -%2,2 -%17,3 -%38,6 -%27,2

EM VIX 19 -%2,1 -%5,7 -%26,6 -%21,0 -%22,7

MOVE 59 -%1,7 -%1,7 -%16,6 %6,2 %20,6

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 8,0178 -%0,8 -%1,5 %6,4 %1,0 %7,8

Brezilya 5,6164 -%0,7 %0,8 %0,0 %0,0 %8,0

Güney Afrika 14,1677 -%1,6 -%2,4 -%4,7 -%14,9 -%3,6

Çin 6,5226 -%0,1 -%0,4 %0,3 -%3,0 -%0,1

Hindistan 74,9275 a.d. %0,5 %3,4 %2,1 %2,5

Endonezya 14615 %0,1 %0,6 %1,5 -%0,5 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,0 0,0 -0,2 3,7 a.d. 5,1

Brezilya %9,5 -0,1 0,1 0,9 1,5 a.d.

Hindistan %6,1 a.d. 0,1 -0,1 0,2 0,3

Endonezya %6,8 0,3 0,4 0,1 0,1 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,6 -0,19 -0,36 0,60 -0,30 1,16

Brezilya %4,1 -0,11 -0,10 -0,10 0,52 0,86

Güney Afrika %4,4 -0,10 -0,21 -0,44 -0,89 a.d.

Endonezya %2,2 0,00 -0,03 -0,52 0,13 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66,94 %0,5 %5,9 -%2,8 %55,1 %29,2

Ham Petrol - WTI USD/varil 63,46 %0,5 %6,5 -%3,0 %54,9 %30,8

Altın - USD / oz 1765,4 %1,8 %0,5 %2,1 -%7,2 -%6,8

Gümüş - USD / t oz. 25,964 %1,7 %1,5 -%1,1 %7,2 -%1,7

Commodity Bureau Index 516,17 %0,3 %1,1 %4,2 %25,4 %16,3

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz

Genel Müdürlük

Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55

Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36

Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70

Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20

Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59

Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10

Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85

Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82

Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35

Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56

İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61

İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50

İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50

Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06

Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00

Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46

Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 (0 324) 238 11 89

Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
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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. 

 


