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Piyasa Yorumu  

BİST-100 endeksi dünü %1,1’lik düşüşle 1.552 puandan tamamladı. Para 

Politikası Kurulu (PPK) dünkü toplantısı sonucunda politika faizinde 

değişikliğe gitmeyerek faizi %17 seviyesinde sabit tuttu. PPK’nın faizi 

sabit tutmasına karşın karar notunda güçlü bir sözel yönlendirme 

yaptığı, bu çerçevede de TL’nin olumlu yönde etkilendiği takip edildi. 

Diğer yandan, dün 90,05 seviyesine kadar gerileyerek düşüşünü 

sürdüren dolar endeksi de GOÜ para birimlerinin alıcılı bir seyir 

izlemesini sağladı. Bu gelişmeler ışığında TL dün GOÜ para birimleri 

arasında en iyi performans gösteren para birimi olurken PPK kararı 

öncesinde 7,40 seviyelerinin bir miktar üzerinde olan USDTRY paritesinin 

kararın ardından 7,35 seviyesi altını test ettiği görüldü. Günü 7,3683 

seviyesinden tamamlayan kur düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Türkiye 5 

yıllık CDS primi 323,75 baz puana gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise 

%13,36’ya indi. Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda Asya 

borsaları ve ABD endeks vadelilerinde satıcılı bir resmin ön plana çıktığı 

görmekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda S&P’nin Türkiye değerlendirmesi takip 

edilecek. Yurt dışında ise Avrupa ve ABD’den gelecek olan Ocak ayına 

ilişkin Öncü PMI verileri izlenecek.  

BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dünkü 

yorumumuzda; “Bugün hafif alıcılı bir açılış ile 1574-1585 arasında bir 

açılış ve ardından yeniden satış baskısının geldiğini görebiliriz. Denge 

arayışının yatay band içerisinde devam etmesini, 1528- 1578 aralığının 

etkili olmasını beklemekteyiz.” demiştik. Dün en yüksek 1582 gördükten 

sonra 1551’e gerileyerek gün içi en düşük seviyeden kapanış 

gerçekleştirdik. Dünkü düşüş sonrasında bugün tepki ile açılış görebiliriz 

ama tepkinin 1558 ile sınırlı kalmasını, 1535-1558 arasında dengelenme 

sonrasında ise 1570’e doğru toparlanma bekleyebiliriz. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ S&P’nin Türkiye değerlendirmesi bekleniyor.  

▪ Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi sabit tutuldu.  

▪ 8 – 15 Ocak haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklandı. 

▪ Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında 80,1’den 83,3’e yükseldi. 

Şirket ve Sektör Haberler  

▪ AEFES – Lüleburgaz’daki gayrimenkul satışı hk. 

▪ AKSEN - Kongo Cumhuriyeti ile imzalanan imtiyaz söleşmesi hk. 

▪ Bankacılık Sektörü – 4Ç20 kar tahminleri 

▪ Beyaz Eşya Sektörü – TURKBESD Aralık ayı verilerini açıkladı. 

▪ DOCO – 100 milyon Avro paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etti. 

▪ TURSG – 2020 prim verilerini açıkladı. 

▪  

 

 

 

 

 

 
Piyasa gündemi ve veri takvimi

22 Ocak  S&P Türkiye değerlendirmesi

25 Ocak   Ocak Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı 

28 Ocak   Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (15 - 22 Ocak)

                Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (15 - 22 Ocak)

                Ocak Ekonomik Güven Endeksi

                TCMB Çeyrek dönemli Enflasyon Raporu 

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 1.552 -%1,1 %0,3

BIST-30 1.666 -%1,5 -%0,9

Banka 1.550 -%0,2 -%2,3

Sanayi 2.564 -%0,9 %2,8

Hizmet 1.243 -%1,2 -%0,1

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 18,50 18,50 16,50

AOFM 17,00 17,00 15,00

2 yıllık bono faizi 14,78 9,79 9,29

10 yıllık bono faizi 13,36 13,27 12,99

Kur

USD/TL 7,44 %0,7 -%3,1

EUR/TL 9,02 %0,5 -%3,5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,23 %0,6 -%3,3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 201 197 220

Ortalama işlem hacmi * 6,15 6,06 5,82

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019 2020T 2021T

F/K 8,9x 7,8x 5,8x

PD/DD 1,00x 1,01x 0,89x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,48x 0,43x

FD/Satışlar 0,87x 1,05x 0,90x

FD/FAVÖK 5,9x 6,1x 5,2x

Kar büyümesi -%9,0 %55,5 %35,2

Özsermaye karlılığı %12,0 %13,9 %14,9

Temettü verimi %3,3 %3,8 %4,6

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  

S&P’nin Türkiye değerlendirmesi bekleniyor 

Raporun açıklanması durumunda, değerlendirmenin bugün piyasa kapanışının ardından 

gelmesi bekleniyor. Değerlendirmenin kredi notunda ya da görünümde herhangi bir 

değişiklik getirmesini beklemiyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P en son 24 

Temmuz 2020’da yaptığı değerlendirmesinde Türkiye'nin notunu “B+”da teyit etti, not 

görünümünü değiştirmeyerek “durağan” olarak belirlemişti.  

• S&P yayınladığı takvimde bu yıl içerisinde üç değerlendirme yapacağını belirtti. 

Bilindiği üzere takvim referans niteliğinde olup, belirtilen tarihlerde değerlendirme 

olmayabileceği gibi, farklı tarihlerde de not değerlendirmesi gerçekleştirilebiliyor. 

Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi sabit tutuldu 

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeme kararı alarak 

%17 seviyesinde sabit tuttu. Karar, piyasa medyan beklentisi ve kurum beklentimiz 

doğrultusunda gerçekleşti. PPK’nın faizi sabit tutmasına karşın karar notunda güçlü bir 

sözel yönlendirme yaptığı, bu çerçevede de TL’nin olumlu yönde etkilendiği takip edildi. 

Karar öncesinde 7,40 seviyelerinin bir miktar üzerinde olan USD/TL’nin 7,35 seviyelerine 

kadar gerilediği izlendi. 

Karar notundaki önemli noktalar:  

• Sıkı duruşu güçlendiren sözel yönlendirme. Karar notunda en dikkat çeken 

noktalardan biri PPK’nın sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla “uzun bir 

müddet” sürdürüleceğine ilişkin ifadesi oldu. Bu vurgu, özellikle erken faiz indirimi 

risklerini yok etmeye yönelik önemli bir söylem olarak öne çıkıyor. Buna ek olarak 

ileriye yönelik sözel yönlendirme çerçevesinde “Gerekmesi durumunda ilave 

parasal sıkılaşma yapılacaktır” söylemini ekleyerek, gelecek döneme ilişkin 

duruşun da faiz artırımı yönünde eğilimli olduğunu işaret etti. Söz konusu 

söylemlerin güçlü iletişim politikası noktasında önemli değerlendirmeler 

olduklarını düşünüyoruz.  

• PPK bekleyip görmek istiyor. Komite karar notunda, “Kasım ve Aralık PPK 

toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep 

üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, 

böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli 

olarak zayıflayacağı öngörülmektedir” ifadesi ile beraber Ocak ayı toplantısında 

politika faizini sabit tutma nedenlerinden biri olarak, atılan para politikası 

adımlarının parasal aktarım mekanizması üzerindeki gecikmeli etkilerini takip 

etmeyi isteğine işaret ediyor. 

• 2021 yılsonu tahminine atıfta bulunuluyor. Gelecek hafta yayınlanacak çeyrek 

dönemli Enflasyon Raporu oldukça yakından takip edilecek bir gündem maddesi. 

Söz konusu raporda TCMB’nin orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri 

izlenecek. Bugünkü karar notunda, PPK, 2021 yılsonu tahmin hedefinin dikkate 

alındığına dair ibareler kullanırken, diğer taraftan enflasyona ilişkin bazı risk 

faktörlerini sıralayarak, uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmelerin, bazı 

sektörlerde belirginleşen arz kısıtlarının ve gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat 

ayarlamalarının, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini koruduğunu 

iletiyor. Bilindiği üzere TCMB bir önceki raporunda “ara hedef” olarak da 

değerlendirdiği enflasyon tahminini 2021 yılsonu için %9,4 olarak paylaşmıştı. 

Tahminin %11 civarında seyreden piyasa beklentilerinin oldukça altında bir 

seviyeyi işaret ettiği görülüyor. 
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8 – 15 Ocak haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & 

banka istatistikleri açıklandı 

Ocak ayının ikinci haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net alıcı 

konumundayken, tahvil piyasasında ise net yabancı çıkışı gerçekleşti.  Buna göre söz 

konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 31,4 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı 

girişi görülürken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 111,5 milyon dolarlık net 

yabancı çıkışı yaşandı.   

• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasından 3,94 milyar dolar, tahvil 

piyasasından ise 5,9 milyar dolar net yabancı çıkışı yaşandı. 

• Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise 8 – 15 Ocak 

haftasında %5,5 seviyesinde sabit kaldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise söz 

konusu oran %10,4 idi.      

Ocak ayının ikinci haftasında yerleşiklerin DTH’larında 0,87 milyar dolar artış görüldü. (altın 

hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar)  

• Söz konusu hafta içerisinde hane halkı DTH’larında önemli bir değişim 

görülmezken, artışın tamamının kurumlar DTH’ları kaynaklı olduğu takip edildi.  

• Kıymetli maden mevduat hesaplarında ise fiyat etkisinden arındırılmış olarak 

bakıldığında 0,16 milyar dolar sınırlı bir düşüş  yaşandı. Söz konusu düşüşün 

neredeyse tümünün hanehalkı kıymetli maden hesaplarındaki artıştan 

kaynaklandığı görülüyor. (Söz konusu hafta içerisinde altının ons fiyatı 1900 

seviyesi üzerinden 1820 seviyesi altına doğru sert bir gerileme kaydetmiş ve 

haftayı düşüşle tamamlamıştı.) 

Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında 80,1’den 83,3’e yükseldi 

TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında 80,1’den 83,3’e yükseldi. 

Tüketim eğilimi açısından yakından takip ettiğimiz gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı 

tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Aralık ayında 92,6 iken, Ocak ayında 

%5,1 oranında artarak 97,3 oldu. Otomobil satın alma ihtimali endeksi ise Ocak ayında 

%31,1’lik oldukça güçlü bir yükseliş kaydederek 15,6 seviyesine yükseldi.  

• Geçen 12 aylık döneme göre hane halkının mevcut dönemdeki maddi durumu 

endeksi Aralık ayında 66,1 iken, Ocak ayında %3,6 oranında gerileme kaydederek 

63,7 oldu.  

• Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık 

ayında 78,9 iken, Ocak ayında %6,3 oranında artarak 83,8 oldu.  

• Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık 

ayında 82,9 iken, Ocak ayında %6,5 oranında artarak 88,2 oldu. 
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Aksa Enerji - 21 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı 

ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti arasında, Pointe-Noire 

şehrinde bulunan 50 MW kurulu güce sahip doğalgaz santralinin 30 yıl süre ile işletme 

hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. Bahsi geçen anlaşma 

çerçevesinde, 50 MW kurulu güç, Aksa Energy Company Congo tarafından kapasite 

artışı yatırımı yapılarak 100 MW'a çıkarılacaktır. Doğalgaz tedariğinin Kongo'dan 

çıkarılan yerli doğalgazdan yapılması planlanmaktadır. Üretilen elektriğin ise mevcut 

iletim sistemi üzerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ihraç edilmesi 

planlanmaktadır.   

Anadolu Efes - Yönetim Kurulu tarafından 22 Ocak 2021 tarihinde, Şirket tarafından 

üretim ağının optimizasyonuna ilişkin başlatılan program çerçevesinde, 2014 yılında 

bira üretim faaliyetlerinin durdurulduğu ve o dönemden bu yana satış, dağıtım 

ve lojistik faaliyetleri için kullanılmakta olan Kırklareli/Lüleburgaz'daki fabrikasının 

bulunduğu sanayi parseli ve çevresindeki tarım parsellerinden oluşan taşınmazların, 

KDV hariç toplam 60.000.000 TL (Altmış Milyon Türk Lirası) bedel ile Toybox Gıda 

Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına satılmasına ve satışa konu gayrimenkullerin 

satış işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verildiği 

açıklandı. 

Bankacılık Sektörü – Bankacılık sektörünün 4Ç20 mali tablolarını açıklama dönemi 28 

Ocak’ta Garanti Bankası’nın sonuçlarını açıklaması ile başlıyor. Bankaların 4Ç20 

sonuçlarında net kar rakamının, çeyreksel bazda %26 azalmasını ve yıllık bazda ise %9 

gerilmesini tahmin ediyoruz. Detaylarına baktığımızda, özel bankaların net karının 

çeyreksel bazda %28 azalmasını ve kamu bankalarının net karının da çeyreksel bazda 

%14 azalmasını tahmin ediyoruz. 4Ç20’de öz kaynak karlılığının %8,2 olarak 

gerçekleşmesini ve çeyreksel bazda 316 baz puan gerilemesini bekliyoruz. 

4Ç20 sonuçlarına baktığımızda ön plana çıkmasını beklediğimiz unsurlar ise şöyledir: 1) 

Kredi büyümesinin çeyreksel bazda yaklaşık %1 olarak gerçekleşmesi ve kamu ve özel 

bankalarının kredi büyümesinde herhangi bir farklılaşma olmaması, 2) Menkul kıymet 

portföylerinde %2 artış gerçekleşmesi, 3) TÜFE endeksli menkul kıymetlerden daha 

fazla gelir elde edilecek olmasına rağmen daralan kredi-mevduat makası ve artan swap 

maliyetlerinin (4Ç20T: 6,975 milyar TL, 3Ç20: 4,164 milyar TL) düzeltilmiş net faiz 

marjında 105 baz puanlık azalmaya neden olmasını bekliyoruz. Swap maliyetlerine göre 

düzeltilmiş net faiz gelirlerinde, çeyreksel bazda, %20 azalma olacağını tahmin 

ediyoruz. 4) Net komisyon ve ücret gelirlerinde çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %3 ve 

%13 azalma olmasını bekliyoruz. 5) Toplam provizyon giderlerinde çeyreksel bazda 

%34 azalma olacağını tahmin ediyoruz. Net kredi maliyetleri tahminiz 189 baz puan 

olup, çeyreksel bazda 23 baz puan gerilemeyi işaret etmektedir. Kamu bankalarının net 

kredi maliyetlerinde çeyreksel bazda 5 baz puan iyileşme olmasını ve 101 baz puan 

olarak gerçekleşmesini tahmin ederken, özel bankaların ise net kredi maliyetlerinde 

çeyreksel bazda 35 baz puan azalma olmasını ve 250 baz puan olarak gerçekleşmesini 

bekliyoruz. 
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Beyaz Eşya Sektörü – TURKBESD Aralık ayı satış verilerini açıkladı. Aralık ayında altı 

ana ürünün yurtiçi satışları yıllık bazda %21 artarken ihracat ise %37 arttı. Böylelikle, 

4Ç20’de altı ana ürünün yurtiçi satışları yıllık bazda %22 artarken ihracat ise %19 arttı. 

2020 yılının genelinde ise altı ana ürünün yurtiçi satışları yıllık bazda %16 artarken 

ihracat ise yaklaşık %1 azaldı. 

Doco – Şirket 100 milyon Avro tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etti. 

Türkiye Sigorta – Şirket 2020 yılında brüt primlerinde %24 artış kaydetti ve 8,9 milyar 

TL olarak gerçekleşti. 4Ç20’de brüt primlerde %20 artış kaydetti ve 2,6 milyar TL olarak 

kaydedildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankacılık Sektörü - 4Ç20 net kar tahminleri

milyon TL 4Ç19 3Ç20 4Ç20T Çeyreksel değişim Yıllık değişim 2019 2020T Yıllık değişim

Akbank 1,330 1,523 1,756 %15 %32 5,417 6,175 %14

Garanti Bankası 1,222 1,896 1,123 -%41 -%8 6,159 6,250 %1

Halkbank 797 315 503 %60 -%37 1,720 2,593 %51

İş Bankası 2,310 2,149 1,631 -%24 -%29 6,068 6,815 %12

Vakıfbank 1,280 1,100 720 -%35 -%44 2,802 5,062 %81

Yapı Kredi Bankası 263 1,854 751 -%60 %185 3,600 5,065 %41

TSKB 129 204 197 -%3 %52 702 723 %3

Toplam 7,331 9,040 6,681 -%26 -%9 26,468 32,683 %23

Kaynak: Tacirler Yatırım
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Teknik Analiz  

USD/TL 

Para Politikası Kurulu (PPK) dünkü toplantısı sonucunda politika faizinde değişikliğe 

gitmeyerek faizi %17 seviyesinde sabit tuttu. PPK’nın faizi sabit tutmasına karşın karar 

notunda güçlü bir sözel yönlendirme yaptığı, bu çerçevede de TL’nin olumlu yönde 

etkilendiği takip edildi. Bu gelişmeler ışığında USDTRY paritesinin kararın ardından 7,35 

seviyesi altını test ettiği görüldü. Günü 7,3683 seviyesinden tamamlayan kur düşüşünü 

üçüncü güne taşıdı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 323,75 baz puana gerilerken, 10 yıllık 

tahvil faizi ise %13,36’ya indi.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,3784 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 

ise 90,10 seviyesinde hareket ediyor. USDTRY paritesi dün 7,35 seviyesi altını test etmiş 

olmasına rağmen, 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmayı başaramadı ve 

bu ortalama çizgisi üzerinde bir günlük kapanış gerçekleştirdi. Kurdaki düşüş eğiliminin 

sürmesi açısından bugün itibarıyla 7,36 seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli 

ortalamanın aşağı yönlü kırılması ve kurun bu çizginin altında bir kapanış 

gerçekleştirmesi önem arz ediyor. Kısa vadeli teknik göstergeler kurun bugün içerisinde 

7,36 – 7,43 bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. Ancak 7,36 seviyesine denk 

gelen 200-günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü kırılması ve kurun bu seviye altında 

bir kapanış gerçekleştirmesi, düşüşün 7,30 seviyesine doğru hız kazanmasına neden 

olabilir.  

Bugün yurt içi piyasalarda S&P’nin Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. S&P 

tarafından raporun açıklanması durumunda, değerlendirmenin bugün piyasa 

kapanışının ardından gelmesi bekleniyor. Değerlendirmenin kredi notunda ya da 

görünümde herhangi bir değişiklik getirmesini beklemiyoruz. Yurt dışında ise Avrupa 

ve ABD’den gelecek olan Ocak ayına ilişkin Öncü PMI verileri izlenecek. 

USD/TL 
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EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerine paralel olarak para politikasında bir 

değişikliğe gitmedi. ECB Başkanı Lagarde, toplantı kararının açıklanmasının ardından 

gerçekleştirdiği basın toplantısında 1,85 trilyon euroluk PEPP’nin devam edeceğini 

aktararak, varlık alımlarının ECB’nin faiz artırmaya başlamasının hemen öncesine kadar 

süreceğine işaret etti. Euro Bölgesi’nde büyümeye yönelik risklerin halen daha aşağı 

yönlü olduğunu vurgulayan Lagarde, son gelen verilerin koronavirüs salgınında ikinci 

dalga etkisinin daha bariz olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. ECB Başkanı Lagarde’ın 

konuşmasının ardından EURUSD paritesinin 1,2135 – 1,2175 bandında dalgalandığı 

takip edildi. Dolar endeksindeki zayıf seyrin de etkisi ile birlikte EURUSD paritesi dünü 

1,2170 seviyesinden yükselişle tamamladı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2172 seviyesinden işlem görüyor. Paritedeki 

yükseliş eğiliminin sürmesi durumunda yukarıda 20 günlük hareketli ortalamaya denk 

gelen 1,22 seviyesini takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket 

oluşmaması paritedeki yükselişlerin satış fırsatı olarak sınırlı kalmasına ve paritenin 

yeniden 1,21 seviyesi altına doğru düşüşe geçmesine neden olabilir. Teknik görünüme 

baktığımızda aşağıda 1,20 seviyesinin önemli bir destek teşkil ettiğini görmekteyiz, zira 

söz konusu seviye haftalık grafikte Nisan 2020’den bu yana devam eden yükseliş 

kanalının alt sınırına (kanal desteğine) denk geliyor. Paritenin bu seviye üzerinde 

tutunması durumunda önümüzdeki dönemde 1,20 – 1,23 banında bir seyir görmeyi 

bekleyebiliriz. 

Bugün yurt dışında Avrupa ve ABD’den gelecek olan Ocak ayına ilişkin Öncü PMI 

verileri izlenecek. 

 

EUR/USD  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Ocak 2021 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

XAUUSD 

Dün 1875 seviyesinden geri çekilen ons altın, 1860 seviyesinin altını test etmesinin 

ardından (1858,38) günü 1869 seviyesinden yatay bir seyirle tamamladı. Ons altının 

1875 seviyesi üzerine çıkmasının ardından yaşadığı geri çekilme hareketinde ABD 10 

yıllık tahvil faizindeki yükseliş eğilimi etkili oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %1,1230’u 

test etmesinin ardından %1,1 seviyesi üzerinde yükselişle kapandı ve ons altındaki 

yükseliş eğilimini baskıladı. 

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1863,22$ seviyesinden işlem görüyor. Teknik 

görünüme baktığımızda 1880 – 1885 önemli bir direnç bölgesi olduğunu görüyoruz. 

Altın fiyatlarının bu bandı aşamaması durumunda yükselişlerin satış fırsatı olarak sınırlı 

kalmasını bekleyebiliriz. Kısa vadeli görünüme baktığımızda teknik göstergeler ons 

altının bugün içerisinde 1850 – 1880 bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. 

Önümüzdeki dönemde ise ons altında 1815 – 1885 bandında bir seyir görmeyi 

bekliyoruz.  

Bugün yurt dışında Avrupa ve ABD’den gelecek olan Ocak ayına ilişkin Öncü PMI 

verileri izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.853 %0,0 %1,1 %4,5 %17,6 %2,6

DAX 13.907 -%0,1 -%0,6 %3,6 %6,1 %1,4

FTSE 6.715 -%0,4 -%1,3 %4,1 %8,2 %3,9

Nikkei 28.757 -%0,3 %0,5 %8,4 %26,0 %4,4

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.552 -%1,1 %0,3 %10,4 %31,4 %5,1

Çin 3.621 -%0,7 %0,8 %7,1 %7,9 %3,5

Hindistan 49.625 -%0,4 %0,8 %7,4 %30,5 %3,5

Endonezya 6.414 -%1,3 -%0,7 %5,1 %23,9 %5,9

Rusya 3.423 -%1,3 -%2,0 %5,8 %20,7 %4,1

Brezilya 118.329 -%1,1 -%4,2 %1,5 %13,5 -%0,6

Meksika 44.810 -%0,7 -%2,7 %5,2 %19,7 %1,7

Güney Afrika 64.175 %0,1 %0,5 %9,5 %14,9 %8,0

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 -%1,2 -%8,3 -%15,3 -%14,2 -%6,3

EM VIX 25 -%1,7 %6,1 %6,0 %7,9 %0,8

MOVE 43 -%6,0 -%6,7 -%4,7 -%9,2 -%13,2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,371 -%0,7 %0,1 -%3,7 %8,0 -%0,9

Brezilya 5,3605 %1,0 %3,0 %4,5 %3,6 %3,1

Güney Afrika 14,9431 %0,3 -%1,0 %2,4 -%8,9 %1,7

Çin 6,462 -%0,1 -%0,2 -%1,3 -%7,4 -%1,0

Hindistan 72,9975 %0,0 -%0,1 -%1,1 -%2,3 -%0,1

Endonezya 14000 -%0,2 -%0,4 -%0,9 -%5,0 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,4 -0,1 0,1 0,4 a.d. 0,5

Brezilya %7,8 0,2 0,4 0,6 1,2 a.d.

Hindistan %5,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Endonezya %6,3 0,0 0,1 0,2 -0,8 a.d.

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,7 -0,08 0,06 0,14 -0,92 0,34

Brezilya %3,6 0,02 0,06 0,27 -1,07 0,36

Güney Afrika %4,4 0,00 0,01 0,20 -0,98 a.d.

Endonezya %2,0 -0,01 -0,07 0,02 -0,43 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 56,1 %0,0 -%0,6 %10,2 %26,6 %8,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 53,13 -%0,2 -%0,8 %11,3 %26,6 %9,5

Altın - USD / oz 1865,9 %0,0 %0,8 -%0,7 %1,2 -%1,5

Gümüş - USD / t oz. 25,854 %0,3 %0,2 -%1,6 %20,3 -%2,1

Commodity Bureau Index 459,41 %0,2 %0,9 %5,0 %25,0 %3,5

* 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. 


