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Piyasa gündemi ve veri takvimi

Piyasa Yorumu
BİST-100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %1,7’lik yükselişle 1.421
puandan tamamladı. Dolar endeksi dün Cuma günkü kazançlarının
bir kısmını silerek 91 seviyesi altına inerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi
ise %1,65 üzerinden %1,60 altına geriledi. GOÜ para birimlerinde
karışık bir seyir hakimken, TL’nin dolar karşısında %0,54’lük değer
kazancı ile en iyi performans kaydeden GOÜ para birimleri arasında
yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte dün 8,33 seviyesi üzerinden
8,2464 seviyesine kadar inen USDTRY paritesi, günü 8,2518
seviyesinden düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 418,56
baz puan, 10 yıllık tahvil faizi ise %18,32 oldu. Küresel hisse senedi
piyasalarında bu sabahki görünüme baktığımızda Asya borsalarının
ve ABD endeks vadelilerinin satıcılı bir seyir izlediğini görmekteyiz.
Bugün yurt içi piyasalarda Hazine ihaleleri ve Nisan Reel Efektif Kur
Endeksi verisi takip edilecek. Yurt dışında ise İngiltere Nisan Ayı
Markit İmalat PMI Endeksi (Nihai), ABD Mart Ayı Fabrika Siparişleri &
Dayanıklı Mal Siparişleri verileri ve San Francisco Fed Başkanı Daly'nin
Konuşması (FOMC’de oy sahibi) izlenecek.
Teknik görünüme baktığımızda, dün alıcılı seyreden BIST-100 endeksi
öğleden sonra gelen alımlarla günün en yüksek seviyesi olan
1.421’den tamamladı. 60 dakikalık göstergeler aşırı alım bölgesinde
bulunmakta olup günlük göstergeler ise yukarı yönlü hareket
etmektedirler. Bugün 50 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği
1.430 seviyesi yakından takip edilecek olup bu seviyenin geçilmesi
durumunda yükseliş hareketinin 1.438’e kadar devam etmesi
beklenebilir. Satışlarda takip edilecek destek seviyeleri ise 1.409 ve
1.402’de bulunmaktadır.
Ekonomi ve Politika Haberleri
▪

TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayınlayacak.

▪

Saat 14:30’da Nisan Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak.

▪

Hazine bugün iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

▪

Yıllık TÜFE artışı %17,14’e yükseldi.

▪

İSO/Markit PMI Nisan ayında 52,6 seviyesinden 50,4’e hızlı bir
gerileme kaydetti.

▪

Ticaret Bakanlığı Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

▪

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Nisan’da 57,35’e geriledi.

Şirket ve Sektör Haberleri
▪

AFYON, ARDYZ, FONET, TSKB, THYAO – 1Ç21 sonuçlarını
açıkladılar.

▪

CCOLA, CIMSA ve ENJSA – Bugün 1Ç221 sonuçlarını
açıklayacaklar.
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Nisan Reel Efektif Kur Endeksi
Hazine ihaleleri
TCMB Mayıs Beklenti Anketi sonuçları
Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (22 - 30 Nisan)
Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (22 - 30 Nisan)
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
Hazine Nisan Nakit Bütçe verileri

Hisse senedi piyasası
BIST-100
BIST-30
Banka
Sanayi
Hizmet

Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi
AOFM
2 yıllık bono faizi
10 yıllık bono faizi
Kur
USD/TL
EUR/TL
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR)

Kapanış
1.421
1.483
1.121
2.645
1.123

%1,7
%1,8
%1,9
%1,5
%1,9

%3,4
%2,7
%2,4
%3,1
%2,1

Kapanış
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1 ay

20,50
20,50
19,00 #N/A N/A
17,94
9,79
18,32
18,74

8,29
9,99
9,14

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri *
170
Ortalama işlem hacmi *
2,43
* milyar ABD doları
BIST-100
F/K
PD/DD
PD/DD (Banka)
FD/Satışlar
FD/FAVÖK
Kar büyümesi
Özsermaye karlılığı
Temettü verimi

% değişim
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2020
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0,57x
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-%7,0
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-%0,5
-%0,8
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Ekonomi ve Politika Haberleri
TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayınlayacak
TCMB bugün 10:00’da aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınlayacak. Söz konusu rapor
teknik nitelikte olup politika mesajı içermez. Ancak TCMB’nin temel enflasyon eğilimi
yolundaki değerlendirmeleri ve kısa vade enflasyon dinamikleri konusundaki analizleri
yakından takip edilecek.

Saat 14:30’da Nisan Reel Efektif Kur Endeksi açıklanacak
TCMB Mart ayı Reel Efektif Kur Endeksini (REKE) 65,71 olarak açıkladı. Kasım 2020Şubat 2021 arasında kümülatif olarak %15 oranında değer artışı kaydeden REKE, Mart
ayında bir önceki aya göre %5,4 oranında geriledi. 2019 yılsonunda REKE 76,2
seviyesindeydi .2020 yılında % 18,2 oranında reel değer kaybı kaydedilmişti.
•

Nisan ayı ortalama Sepet/TL seviyesi ve enflasyon tahminleri göz önüne
alındığında REKE’nin 62 seviyesine doğru geri çekilebileceğini, Eylül 2018’deki
en düşük seviyesi olan 62,5’un altına gerileyebileceğini düşünüyoruz.

Hazine bugün iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 13 ay vadeli kuponsuz ve 4 yıl vadeli TÜFE’ye
endeksli iki tahvil ihalesi düzenleyecek. Hazine dün gerçekleştirdiği 2 yıl vadeli sabit
kuponlu tahvil ihalesi ile birlikte piyasalardan ROT satışlar dahil toplam 1,3 milyar TL
borçlandı. Hazine Mayıs ayında 55,1 milyar TL’lik bir iç borç servisi gerçekleşecek.
Bunun karşılığında ise 7 ihale ve 4 doğrudan satış ile birlikte toplam 44 milyar TL iç
borçlanma öngörülüyor.

Yıllık TÜFE artışı %17,14’e yükseldi
Nisan ayında TÜFE artışı %1,68 olarak açıklanırken piyasa medyan beklentisi ve kurum
tahminimiz olan %1,8’in altında bir gerçekleşme kaydetti. TÜFE yıllık artışı %16,2
seviyesinden %17,14’e yükseliş gösterdi. Nisan ayında TÜFE-B ve TÜFE-C’de yıllık
artışlarının %18,11 ve %17,77 olarak gerçekleşirken, sırasıyla %17,49 ve %16,88
seviyelerine göre önemli bir artış kaydetmiş olduklarını, trend eğilimin ise hafif
yükseldiğini izliyoruz. ÜFE tarafına bakıldığında ise maliyet baskılarının güçlenerek
devam ettiği aylık %4,34 oranındaki artışın yıllık ÜFE artışını %31,2’den %35,2’ye
taşıdığını takip ediyoruz.
•

Mayıs ayı yıllık enflasyonun Nisan ayı üzerinde olma ihtimalinin halen yüksek
olduğunu düşünüyoruz. Yılsonu TÜFE tahminimizi yakın dönemde %13
seviyesinden %14’e revize ettik. 2022 yılı sonu tahminimiz ise %11
seviyesinde.

•

6 Mayıs’da gerçekleştirilecek PPK toplantısında politika faizinin %19 olarak
sabit bırakılacağını tahmin ediyoruz. 17 Haziran’da gerçekleştirilecek PPK
toplantısında ise faiz indirimi olasılığının düşük olmadığını ancak o toplantıya
kadar kur ve risk primi göstergelerinin ve enflasyon gerçekleşmelerinin
belirleyici faktörler olarak takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
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İSO/Markit PMI Nisan ayında 52,6 seviyesinden 50,4’e hızlı bir
gerileme kaydetti
İSO/Markit PMI Nisan ayında 52,6 seviyesinden 50,4’e hızlı bir gerileme kaydetti. Nisan
ayında Reel Sektör Güven Endeksinde görülen düşüşün, PMI verileri ile desteklendiği
takip edildi.Nisan PMI seviyesi geçen yılın Mayıs ayından beri en düşük yeri işaret
ediyor. Buna ek olarak 3 aylık HO’ya göre 52,9’dan 51,6’ya gerileme izleniyor.
İSO/Markit tarafından yayınlanan ilgili nota bakıldığında Nisan ayında COVID-19
enfeksiyonlarında yeniden başlayan yükselişin imalat sektörünü olumsuz etkilediğine
işaret ediliyor. Nisan’da hem üretim hem de yeni siparişler yavaşlama yaşandığı
kaydediliyor. Poziitif bir gelişme olarak ise toplam yeni siparişlerde yaşanan
yavaşlamaya karşılık, uluslararası talepte güçlenme sinyalleri gözlendiği ve yeni ihracat
siparişlerinin üst üste dördüncü ay artış gösterdiği iletiliyor. Notta ayrıca enflasyonist
baskıların ikinci çeyreğin başında yüksek düzeyini koruduğu, girdi maliyetlerinde
keskin artış kaydedilirken firmaların bu artışı genellikle TL’deki değer kaybına ve ham
madde fiyatlarındaki yükseliş eve bazı durumlarda da arz eksikliklerine bağladığı
paylaşıldı.
Yılın ilk çeyreğinde ekonomik aktivitenin trend üstü bir büyüme kaydettiği takip edildi.
Mayıs sonunda açıklanacak 1Ç21 GSYİH’nın %6 civarında yıllık reel büyüme
kaydedebileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede 2021 GSYİH beklentimizi yakın
dönemde %4 seviyesinden %4,7’e yükselttik. Ancak son dönemde finansal koşullar
endeksinde yaşanan sıkılaşma ile beraber yılın ikinci çeyreğinde aktivite koşullarında
bir zayıflama görülebilir. Yıllık büyüme rakamları baz etkisi dolayısıyla güçlü bir resim
çizecekken, çeyrek dönemli olarak bir gerileme bekliyoruz.

Ticaret Bakanlığı Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı
Ticaret Bakanlığı Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Covid-19 salgının
geçen yıl Mart ayından itibaren özellikle dış ticaret kanalları üzerinde yarattığı baskı,
2021 yılına gelindiği pandeminin devam eden olumsuz etkilerine rağmen, olumlu bir
baz yılı etkisi oluşturuyor. Bu çerçevede Nisan ayında ihracat verilerinde %109
oranında yıllık artış görülürken, ithalattaki yıllık artışın da %61,4 olarak gerçekleştiği
izleniyor. Daha güçlü bir ihracat artışı ile Nisan dış ticaret açığının yıllık %32 oranında
daralma kaydettiği izleniyor. 12 aylık kümülatif verilere bakıldığında ihracat bir önceki
döneme göre %8,2 oranında artış ile 186,8 milyar dolar, ithalat ise %10,5 oranında
artış ile 233,2 milyar dolar oldu. Altın kalemine bakıldığında,altın ihracatının fasıl
verilerine göre sıralamada ilk beş arasında yer aldığı ve 1 milyar dolar’a yakın bir yeri
işaret ettiği izleniyor.
Dış ticaret verileri Nisan ayında yıllık cari işlemler açığının düşüş sergileyebileceğini
sinyalliyor. Mart ayına ilişkin Ödemeler Dengesi verileri 11 Mayıs Çarşamba günü
gelecek. Mart ayı dış ticaret verilerini ve turizm gelir/gider verilerini de göz önüne
aldığımızda, cari işlemler dengesinin 4 milyar dolar kadar açık vermesini bekliyoruz.
Beklentilerimiz doğrultusunda bir cari işlemler açığı gelmesi durumunda yıllık açık 37,8
milyar dolar’dan 36,3 milyar dolar’a gerileme kaydedecek.) Dün gelen veriler
sonrasında ise yıllık açığın Nisan ayı itibariyle düşüş trendine girebileceğini
düşünüyoruz. Bu çerçevede aylık yaklaşık 2,5 milyar dolar kadar cari açık
oluşabileceğini, bu gerçekleşmenin de yıllık açığı 33,5 milyar dolar seviyesine
taşıyabileceğini hesaplıyoruz. 2021 yılında özellikle pandeminin etkilerinin kademeli
hafiflemesi ve turizm gelirlerinin bir miktar arttırması, hane halkı portföy tercihlerinin
altın tarafındaki ilgisinin göreceli olarak azalması beklentileri çerçevesinde cari işlemler
açığının GSYİH’ya oranının %3’e gerileyebileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan emtia
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fiyat artışlarının ve pandemiye ilişkin son dönemde artan vakaların ise cari işlemler
açığı üzerinde yukarı yönlü riskler oluşturduğunu gözden kaçırmamak gerekir.
Nisan ayı dış ticaret verileri sanayi üretimi tahminleri açısından da önemli bir ışık
tutuyor. Sanayi üretimi verilerinde de Nisan ayında yıllık değişimlerde oldukça yüklü
bir baz yılı etkisi yansımasına tanık olacağız. Ara malları ithalatının (enerji ve altın hariç,
Euro bazında) Nisan ayında %100 civarında yıllık oranda artış kaydettiğini tahmin
ediyoruz. (Altın ithalatının fasıl verilerine göre sıralamada ilk beş madde içinde
olmaması dolayısıyla net rakam paylaşılamamasına rağmen, altın hariç İhracatın
ithalatı karşılama oranından tahmini çıkarımımızla). Diğer taraftan İSO/Markit PMI
verisi Nisan ayında 52,6 seviyesinden 50,4’e hızlı bir gerileme kaydederken, arındırılmış
verilerde bir önceki aya göre üretimde bir gerilemeyi işaret ediyor.

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Nisan’da 57,35’e geriledi
BloombergHT Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında aylık bazda %11,91 düşüş
kaydederek 57,35 seviyesine geriledi ve Eylül 2018’den bu yana en düşük seviyeye
indi. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki aya göre %9,42 azalarak 70,79
değerini alırken, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil
ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi
Endeksi ise %18,80 düşüşle 30,49 oldu.
•
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Veri ile birlikte açıklanan notta pandemi vaka sayılarındaki sert artışların ve
buna bağlı olarak önce kısmi sonra tam kapanmaya gidilmesinin, finansal
piyasalardaki iç ve dış kaynaklı stresin ve enflasyondaki yükselme eğiliminin
güveni olumsuz etkilediği ifade edildi.
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Şirket ve Sektör Haberleri
Afyon Çimento - 1Ç21 sonuçlarını 33.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen
yılın aynı döneminde, 12.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 81 milyon TL olarak
açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %86 arttı. Şirketin yurtdışı
satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %54
oldu. (1Ç20: %77) Şirket, 1Ç21'de 14 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen
senenin aynı dönemine göre yüzde %168 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre 538 baz puan artarak %17.6 oldu. Detaylarına baktığımızda,
şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1200 baz puan arttı ve %11.8 olarak gerçekleşti.
Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 140 baz puan azaldı ve %3.7 olarak
gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 35 milyon TL (1Ç20: 18 milyon TL ve 4Ç20: 16
milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %11.4
(1Ç20: %9.7 ve 4Ç20: 6.0%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda
yüzde %25 azalarak 67 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.3
olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En
son kapanış fiyatına göre, şirket 25.6 F/K çarpanından ve 32.8 FD/FAVÖK çarpanından
işlem görmektedir.
ARD Yazılım - 1Ç21 sonuçlarını 18.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar
rakamı, yıllık bazda yüzde %170 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %50 azaldı. Net
satışlar 33 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde
%135 arttı. Şirket, 1Ç21'de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin
aynı dönemine göre yüzde %83 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre 1416 baz puan azalarak %49.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin
brüt marjı, yıllık bazda, 1073 baz puan arttı ve %77.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet
giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 2275 baz puan arttı ve %36.0 olarak
gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 60 milyon TL (1Ç20: 38 milyon TL ve 4Ç20: 56
milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %41.4
(1Ç20: %58.8 ve 4Ç20: 45.0%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel
bazda yüzde %2 artarak 18 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına
göre, şirket 18.3 F/K çarpanından ve 17.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.
Coca-Cola İçecek - Bugün 1Ç21 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 289
milyon TL olup, yıllık bazda %127 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış
beklentisi 3,493 milyon TL olup, yıllık bazda %33 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK
beklentisi 640 milyon TL olup, yıllık bazda, %65 artışı işaret etmektedir.
Çimsa - bugün 1Ç21 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 53 milyon TL
olup, şirket 1Ç20’de 8 milyon TL zarar açıklamıştı. Konsensus net satış beklentisi 549
milyon TL olup, yıllık bazda %33 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 110
milyon TL olup, yıllık bazda, %135 artışı işaret etmektedir.
Enerjisa - bugün 1Ç21 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 449 milyon
TL olup, yıllık bazda %31 artışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 5,897
milyon TL olup, yıllık bazda %2 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 1,438
milyon TL olup, yıllık bazda, %36 artışı işaret etmektedir.
Fonet Bilgi - 1Ç21 sonuçlarını 6.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar
rakamı, yıllık bazda yüzde %86 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %36 azaldı. Net
satışlar 17 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde
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%26 arttı. Şirket, 1Ç21'de 08 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin
aynı dönemine göre yüzde %34 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre 284 baz puan artarak %46.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin
brüt marjı, yıllık bazda, 97 baz puan arttı ve %44.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet
giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 147 baz puan azaldı ve %9.4 olarak
gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 15 milyon TL (1Ç20: 05 milyon TL ve 4Ç20: 12
milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %22.2
(1Ç20: %8.9 ve 4Ç20: 18.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel
bazda yüzde %9 artarak 07 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına
göre, şirket 19.6 F/K çarpanından ve 17.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.
Türk Havayolları – Şirket 1Ç21 sonuçlarını 438 milyon TL net kar ile açıkladı. Piyasa
beklentisi şirketin 235 milyon TL zarar açıklaması yönünde idi. Şirketin faaliyet
performansı beklentilerin altında gerçekleşti ancak beklentilerden daha yüksek
gerçekleşen kur farkı geliri ve 209 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi gelirinin net
kardaki sapmanın altındaki ana nedenler olduğunu düşünüyoruz.
TSKB – 1Ç21 sonuçlarını 226 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı
beklentimiz olan 220 milyon TL ile uyumlu gerçekleşmiş olup piyasa beklentisi olan
210 milyon TL’den %8 daha yüksek gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar rakamı
çeyreksel bazda %9 ve yıllık bazda %47 artışı işaret etmektedir.
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Teknik Analiz
USD/TRY
Haftanın ilk işlem gününde Cuma günkü kazançlarının bir kısmını silen dolar endeksi,
91,30 seviyesi üzerinden 90,86 seviyesine kadar geri çekildi ve günü 91,02
seviyesinden düşüşle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizinde de dün aşağı yönlü bir
hareket izlendi. Bu çerçevede %1,65 üzerinden %1,60 seviyesi altına inene ABD 10
yıllık tahvil faizi, günü %1,5976 seviyesinden düşüşle tamamladı. Gelişmekte olan ülke
para birimlerinde gün karışık bir seyir hakimken, TL’nin dolar karşısında %0,54’lük
değer kazancı ile en iyi performans kaydeden gelişen ülke para birimleri arasında yer
aldığı takip edildi. Bununla birlikte dün 8,33 seviyesi üzerinden 8,2464 seviyesine
kadar inen USDTRY paritesi, günü 8,2518 seviyesinden düşüşle tamamladı. Türkiye 5
yıllık CDS primi 418,56 baz puan, 10 yıllık tahvil faizi ise %18,32 oldu.
USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 8,2657 seviyesinden işlem görüyor. Dolar
endeksinin ise 91,15 seviyesinden işlem gördüğü, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise
%1,60 seviyesinin hemen altında hareket ettiği takip ediliyoruz. Teknik görünümü
analiz ettiğimizde göstergelerin USDTRY paritesinin kısa vadede 8,20 – 8,40 bandında
işlem görebileceğinin sinyalini verdiğini görmekteyiz.
Bugün yurt içi piyasalarda Hazine ihaleleri ve Nisan Reel Efektif Kur Endeksi verisi
takip edilecek. Yurt dışında ise İngiltere Nisan Ayı Markit İmalat PMI Endeksi (Nihai),
ABD Mart Ayı Fabrika Siparişleri & Dayanıklı Mal Siparişleri verileri ve San Francisco
Fed Başkanı Daly'nin Konuşması (FOMC’de oy sahibi) izlenecek.

USD/TRY
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EUR/USD
EURUSD paritesi Cuma günü yaşadığı sert satış baskılarının ardından haftanın ilk
işlem gününde ayıplarının ufak bir kısmını telafi etti. Bununla birlikte dün 1,2078
seviyesine yükselen parite, günü 1,2065 seviyesinden sınırlı da olsa yükselişle
tamamladı. Paritede dün kaydedilen bu yükselişle, yeniden 91 seviyesi altına
gerileyerek Cuma günkü kazançlarının bir kısmını silen dolar endeksi etkili oldu.
EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2035 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki
grafik üzerinden görülebileceği gibi EURUSD paritesi kısa vadeli yükseliş kanalını
aşağı yönlü kırması sonrasında düşüş eğilimini sürdürmekte. Teknik göstergeler,
paritedeki aşağı yönlü hareketin sürmesi durumunda kısa vadede 1,20 seviyesi altının
hedef alınabileceğini işaret ediyor. Kısa vadeli işlem bandı olarak ise teknik
göstergelerin 1,1975 – 1,2055 bandını ön plana çıkardığını görmekteyiz.
Bugün yurt dışında İngiltere Nisan Ayı Markit İmalat PMI Endeksi (Nihai), ABD Mart
Ayı Fabrika Siparişleri & Dayanıklı Mal Siparişleri verileri ve San Francisco Fed Başkanı
Daly'nin Konuşması (FOMC’de oy sahibi) izlenecek.

EUR/USD
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XAU/USD
Değerli metallerde haftanın ilk işlem gününde yükseliş eğilimi hakimdi. Dolar endeksi
ve ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki geri çekilme hareketine paralel olarak dün
1797,96$ seviyesine kadar yükselen ons altın, günü 1793,07$ seviyesinden yükselişle
kapattı.
Altını ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1786,17$ seviyesinden işlem görüyor. Ons
altında yukarı yönlü hareketlerde 1800$ direncini yakından izlemeye devam ediyoruz.
Aşağıda ons altının haftalık grafiğini paylaştık. Haftalık grafikte Ağustos 2020’den bu
yana devam eden düşüş kanalının üst çizgisinde, yani kanal direncinde bulunan 1800$
seviyesi aynı zamanda günlük grafikte 100 günlük hareketli ortalama çizgisine de
denk geliyor. Dolayısı ile altın fiyatlarındaki yükselişin istikrar kazanması açısından
1800$ direnç seviyesinin aşılması önem arz ediyor. Altın fiyatlarının 1800$ seviyesini
yukarı yönlü kırması durumunda ilk etapta 1815$ direnci ön plana çıkabilecekken,
1800$ direncinin aşılamaması durumunda ise kısa vadede 1750$ – 1800$ bandındaki
hareketin sürmesi beklenebilir.
Bugün yurt dışında İngiltere Nisan Ayı Markit İmalat PMI Endeksi (Nihai), ABD Mart
Ayı Fabrika Siparişleri & Dayanıklı Mal Siparişleri verileri ve San Francisco Fed Başkanı
Daly'nin Konuşması (FOMC’de oy sahibi) izlenecek.

XAUUSD
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XAG/USD
Dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde etkili olan düşüş paralelinde değerli
metaller değer kazandı. Bununla birlikte 26,30$ ve 26,60$ dirençlerini yukarı yönlü
kırmayı başaran gümüş, 26,99$ seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 26,88$
seviyesinden yükselişle kapattı.
Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 26,75$ seviyesinde işlem görüyor. Gümüş
fiyatlarındaki yükseliş hareketinin sürmesi durumunda yukarıda ilk etapta 27$
direncinin aşılıp aşılamayacağı izlenecek. Bu direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması
durumunda 27,35$, 27,60$ ve 27,90$ dirençleri ön plana çıkabilir. Fiyatların 27$
direncini aşamaması durumunda ise aşağıda 26,60$ ve 26,30$ destekleri izlenecek.
Bugün yurt dışında İngiltere Nisan Ayı Markit İmalat PMI Endeksi (Nihai), ABD Mart
Ayı Fabrika Siparişleri & Dayanıklı Mal Siparişleri verileri ve San Francisco Fed Başkanı
Daly'nin Konuşması (FOMC’de oy sahibi) izlenecek.

XAGUSD
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Piyasalara Genel Bakış
Son Fiyat /
Değer

1 günlük

1 haftalık

Değişim
1 aylık

6 aylık

YBB

4.193
15.236
6.970
28.813

%0,3
%0,7
%0,1
-%0,8

%0,1
-%0,4
%0,5
-%1,3

%4,3
%0,9
%3,5
-%3,5

%21,8
%23,6
%20,4
%23,7

%11,6
%11,1
%7,9
%5,0

1.421
3.447
48.719
5.953
3.544
119.210
48.499
66.586

%1,7
-%0,8
%0,3
-%0,2
-%0,8
%0,3
%1,0
-%0,5

%3,4
-%0,8
-%0,2
-%0,4
-%1,5
-%1,1
-%0,9
-%1,1

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

%21,7
%5,4
%20,3
%16,3
%27,2
%21,8
%29,4
%24,1

-%3,8
-%0,8
%2,3
-%0,7
%7,8
%0,2
%10,1
%12,1

18
21
57

-%1,6
%3,7
-%1,4

%3,8
%3,1
-%6,0

a.d.
a.d.
-%10,0

-%48,5
-%34,5
-%10,9

-%19,5
-%13,5
%17,0

8,2506
5,4427
14,4027
6,4749
73,935
14450

-%0,5
%0,1
-%0,6
%0,0
-%0,2
%0,0

-%0,4
%0,1
%0,9
-%0,3
-%1,1
-%0,2

%1,0
a.d.
-%1,8
-%1,5
a.d.
a.d.

-%1,7
-%5,4
-%10,3
-%3,2
-%0,6
-%0,9

%10,9
%4,7
-%2,0
-%0,8
%1,2
a.d.

%18,3
%9,2
%6,0
%6,5

-0,2
0,1
0,0
0,0

-0,4
0,2
0,0
0,0

0,1
a.d.
a.d.
a.d.

a.d.
1,2
0,1
-0,1

5,4
a.d.
0,1
a.d.

%6,8
%4,0
%4,5
%2,3

0,00
-0,02
-0,01
-0,02

-0,10
0,00
0,13
0,12

-0,24
a.d.
-0,46
a.d.

-0,56
0,36
-0,63
0,08

1,37
0,76
a.d.
a.d.

%0,5
%1,4
%1,4
%4,2
%0,2

%2,9
%4,2
%0,7
%2,8
%1,0

a.d.
%4,9
%3,8
%8,0
a.d.

%70,1
%71,2
-%6,2
%10,7
%29,6

%30,4
%32,9
-%5,5
%2,0
%20,1

Hisse senedi endeksleri
Gelişmiş Piyasalar
S&P
DAX
FTSE
Nikkei
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye
Çin
Hindistan
Endonezya
Rusya
Brezilya
Meksika
Güney Afrika
Oynaklık Endeksleri
VIX
EM VIX
MOVE
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye
Brezilya
Güney Afrika
Çin
Hindistan
Endonezya
10 yıllık bono faizleri
Türkiye
Brezilya
Hindistan
Endonezya
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye
Brezilya
Güney Afrika
Endonezya

Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil
67,56
Ham Petrol - WTI USD/varil
64,49
Altın - USD / oz
1791,8
Gümüş - USD / t oz.
26,943
Commodity Bureau Index
533,12
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
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Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL
0 212 355 46 46

Adana
Akatlar İrtibat Bürosu
Ankara
Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4

(0 322) 457 77 55

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş

(0 212) 355 46 46

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya

(0 312) 435 18 36

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

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5

(0 342) 232 35 35

Gaziantep
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

Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak

(0 232) 241 24 50

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit

(0 262) 323 11 33

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit

(0 262) 260 01 01

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli

(0 372) 316 40 50

İzmir İrtibat Bürosu
İzmit
İzmit İrtibat Bürosu
Karadeniz Ereğli
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
Merkez Şube
Mersin
Trabzon İrtibat Bürosu

Günlük Bülten

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris

(0 252) 321 08 00

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş

(0 212) 355 46 46

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78

(0 324) 238 11 89

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.
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