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Piyasa Yorumu 

BİST-100 endeksi günü %0,9’luk yükselişle 111.815 puandan 

tamamladı. Endeksteki yükselişe hizmet sektörü hisseleri öncülük 

ederken, bankacılık hisseleri olumsuz ayrışmaya devam etti. 

Avrupa’da koronavirüs vakalarının ve virüs kaynaklı ölümlerin artması 

ile birlikte küresel piyasalarda güvenle limanlara kaçış hızlandı. 

Bununla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi rekor düşük seviyelere 

inerken, ons altın yeniden 1675 seviyesi üzerine çıktı. Bununla birlikte 

dün küresel borsalarda satıcılı bir seyir vardı.  ABD endekslerinde 

dün %3’lerin üzerinde düşüşler yaşanırken, Avrupa borsaları da günü 

düşüşle tamamladı.  

Bugün yurt içi piyasalarda Şubat Nakit Bütçe verileri açıklanacak. Yurt 

dışında ise Almanya Ocak Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Şubat Ayı 

Ortalama Saatlik Kazançlar, ABD Şubat Ayı İşsizlik Oranı ve ABD 

Şubat Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi verileri takip edilecek. 

Bunların yanı sıra bugün sona erecek olan OPEC toplantısı 

sonucunda petrol üretiminde bir kesinti kararı alınıp alınmayacağı da 

yakından izlenecek. Mevcut görünüme baktığımızda piyasalardaki 

panik havasının sürmekte olduğunu görüyoruz. Asya piyasaları bu 

sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izlerken, ABD vadelilerinde de 

%’1’iin üzerinde satışlar söz konusu. Bu görünüm çerçevesinde BİST-

100 endeksinin güne satıcılı bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz.  

Teknik görünüme bakacak olursak: 112.000/112.500 direnç bölgesi 

ikinci gününde geçilemedi. Son iki gün yukarı açılış sonrasında 

ortalamalardan gelen satışlar ile kapanıyoruz. Kısa vadede 

ortalamaların geçilememesi 109.000’de bulunan desteğimize geri 

çekilmeye yol açacaktır. Hafta başından bu yana verdiğimiz 

109.000/112.500 bandının içerisinde olmak kısa vadede kazanımların 

korunmasını sağlayabilir ama 109.000 kırılması tutunma eğilimini 

sonlandırır. Hala ortalamalar seviyesinde olduğumuz için kısa vadede 

sat-al tercih edilebilinir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri  

▪ Türkiye ve Rusya görüşmelerinde İdlib’de ateşkes kararı aldı. 

▪ Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat Nakit Bütçe verilerini 

açıklayacak. 

▪ TÜİK dün uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı. 

▪ 21 – 28 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri. 

Şirket ve Sektör Haberleri  

▪ Bankacılık Sektörü – BDDK 28 Şubat haftasına ait bankacılık 

sektörü verilerini açıkladı.   

▪ SOKM, MPARK, THYAO, ULKER – 4Ç19 sonuçlarını açıkladı. 

▪ EREGL – Temettü teklifi ve geri alım program hk. 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

6 Mart      Şubat Nakit Bütçe verileri 

10 Mart    Aralık Dönemi İşgücü İstatistikleri

11 Mart    Ocak Ödemeler Dengesi İstatistikleri

12 Mart    Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (28 Şub.- 6 Mar.)

                Haftalık Para & Banka İstatistikleri (28 Şub. - 6 Mar.)

13 Mart     Ocak Sanayi Üretim Endeksi

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 111.815 %0,9 %1,3

BIST-30 133.595 %0,9 %1,5

Banka 152.051 -%0,4 %1,8

Sanayi 137.172 %0,9 -%0,7

Hizmet 89.499 %2,6 %4,0

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 12,25 12,25 15,50

AOFM 10,56 10,50 13,94

2 yıllık bono faizi 10,93 10,10 12,34

10 yıllık bono faizi 11,42 11,56 15,70

Kur

USD/TL 6,08 -%1,3 %1,7

EUR/TL 6,78 %0,6 %2,8

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 6,43 -%0,3 %2,3

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 190 180 208

Ortalama işlem hacmi * 2,17 2,32 3,02

* milyar ABD doları 

BIST-100 2019T 2020T 2021T

F/K 9,1x 6,0x 5,2x

PD/DD 1,01x 0,84x 0,74x

PD/DD (Banka) 0,63x 0,51x 0,45x

FD/Satışlar 0,86x 0,88x 0,81x

FD/FAVÖK 6,1x 4,8x 4,3x

Kar büyümesi -%12,3 %47,8 %16,6

Özsermaye karlılığı %11,9 %14,8 %15,2

Temettü verimi %3,3 %4,0 %5,0

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  

Türkiye ve Rusya görüşmelerinde İdlib’de ateşkes kararı aldı  

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, dün gerçekleştirilen yüz-yüze ve 

heyetler arası toplantı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı 

Putin açıklamasında, kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak 

her zaman uzlaşıldığını ve çözümler üretildiğini, dünkü toplantılar ile de çözüme 

ulaşıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle en kısa sürede ateşkesi 

gerçekleştirecek ardından birlikte kararlaştırılacak adımların süratle atılacağını belirtti. 

Ateşkesin dün gece 01.00 itibariyle yürürlüğe gireceği açıklandı.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat Nakit Bütçe verilerini 

açıklayacak 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat Nakit Bütçe verilerini saat 17:30’da açıklayacak. Şubat 

ayında nakit bütçenin 18 milyar Tl civarında açık vereceğini tahmin ediyoruz. Ocak ayında 

nakit bütçe dengesi 22,8 milyar TL fazla vermişti. Faiz dışı denge ise 30,3 milyar TL fazla 

kaydetmişti. Ocak ayı verileri ile beraber 12 aylık nakit bütçe açığı 131,2 milyar TL’den 

(GSYH’nin %2,9’u), 111,4 milyar TL’ye (GSYH’nin %2,5’i) geriledi. 

TÜİK dün uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı  

Açıklanan verilere göre Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerine göre, hizmet ihracatı 

2016 yılında 27,6 milyar dolar iken, 2017 yılında %12,4 artarak 31,0 milyar dolar, 2018 

yılında ise %9,0 artarak 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmet ithalatı 2016 yılında 

21,0 milyar dolar iken, 2017 yılında %6,2 artarak 22,3 milyar dolar, 2018 yılında ise %4,5 

artarak 23,3 milyar dolar oldu. 

• Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre 2019 verilerinin de 

gelecek hafta açıklanacak ocak ayı Ödemeler Dengesi ile takip edileceğini 

düşünüyoruz.  

• 2016, 2017 ve 2018 yılları için genişletilmiş rakamların hizmet dengesini sırasıyla 4,9 

milyar dolar, 6,1 milyar dolar ve 5,2 milyar dolar kadar yükselttiğini hesaplıyoruz.  

21 – 28 Şubat haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri  

Yerleşik olmayan yatırımcının standard portföy kanallarından çıkışı Şubat ayının son 

haftasında da devam etti. Buna göre hisse senedi piyasasından 250 milyon dolar net çıkış 

takip edilirken, yılbaşından beri toplam net çıkışın 1 milyar dolar olduğu görüldü. Tahvil 

piyasasında da çıkışlar devam ederken, 21-28 Şubat haftasında çıkış (repo işlemleri hariç) 

211 milyon dolar oldu. Şubat ayı içerisinde söz konusu piyasadan toplam net çıkış 1,8 

milyar dolar olurken, yılbaşından beri 2,3 milyar dolar’a ulaştı. Söz konusu çıkışlarla 

beraber yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı %8,5’e geriledi. 

(Yılbaşından söz konusu oran %10,5 idi) 
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Şirket ve Sektör Haberleri  

Bankacılık Sektörü – BDDK 28 Şubat haftasına ait bankacılık sektörü verilerini açıkladı. 

Buna göre kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık kredi büyümesi (Trend Büyümesi), 21 – 

28 Şubat haftasında %19,5’ten %20,8’e yükseldi.  Sektör detayına baktığımızda kamu 

bankalarındaki büyüme %20,9’dan %22,9’a çıkarken, öel bankalardaki büyüme %18,3’ten 

%19,1’e yükseliş kaydetti. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık ticari kredilerdeki 

büyüme ise aynı hafta içerisinde %14,6’dan %16,6’ya çıktı. Kamu bankalarında ticari kredi 

büyümesi %21’den %23,2’ye doğru hızlanırken, özel bankalardaki büyüme ise %8,7’den 

%10,5’e yükseldi. Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık tüketici kredileri büyümesi ise 

bankacılık sektörü genelinde %32,8’den %32,2’e inerken; kamu bankalarındaki 

büyümenin %20,9’dan %21,8’e yükseldiğini ve özel bankalardaki büyümenin ise 

%40,8’den %39,2’ye düştüğünü gözlemledik. Mevduat tarafına gelindiğinde ise 13 

haftalık kur etkisinden arındırılmış ortalamalarda büyümenin %26,7’den %24,7’ye doğru 

bir yavaşlama kaydettiğini görüyoruz. Sektör detayına baktığımızda; kamu bankalarında 

büyüme %39,2’den %36,7’ye inerken, özel bankalardaki büyüme ise %18,3’ten %16,8’e 

düştü.   

Eregli Demir Çelik - Şirket yönetim kurulu pay başına 1,2 TL nakit temettünün 24 Nisan 

2020 tarihinde ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen 

temettü miktarı, %13,7 temettü verimini işaret etmektedir. Bunun yanı sıra, yönetim 

kurulu pay geri alım programı başlatmayı ve bu program dahilinde pay fiyatı en fazla 

11,16 TL olmak üzere ödenmiş sermayesinin %10’una kadar geri alımda bulunmayı 

Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. 

Medical Park Saglik Hizmetleri - 4Ç19 sonuçlarını 83.3 milyon TL net kar ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı, -18.2 milyon TL olan piyasa beklentisinden daha iyidir. Net kar 

rakamındaki sapmanın altında yatan ana sebep şirketin 17 Aralık 2019 tarihinde satın 

aldığı hastaneyle ilgili olarak kaydettiği 128,7 milyon TL değerleme geliridir. Açıklanan 

net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %174 artarken, şirket 3Ç19'de 4.3 milyon TL zarar 

açıklamıştı. Net satışlar 988 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %12 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 971 milyon TL ile 

uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç19'de 211 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %97 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa 

beklentisi olan 216 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 920 baz puan artarak %21.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin 

brüt marjı, yıllık bazda, 803 baz puan yükseldi ve %23.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 4 baz puan düştü ve %9.2 olarak gerçekleşti. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 2,043 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net borç/FAVÖK rasyosu 2.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 8.9 

olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 339 milyon TL (4Ç18: 202 milyon TL ve 

3Ç19: 349 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %9.1 

(4Ç18: %6.4 ve 3Ç19: 9.7%) olarak kaydedildi.  

Netaş - 4Ç19 sonuçlarını 38.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 38.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 495 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, 

yıllık ve ABD doları bazında, %4 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %10 oldu. (4Ç18: 

%12) Şirket, 4Ç19'de 35 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %122 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 339 baz puan artarak %7.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Mart 2020 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

marjı, yıllık bazda, 16 baz puan yükseldi ve %15.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet 

giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 208 baz puan düştü ve %11.6 olarak gerçekleşti. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 azalarak 465 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Net borç/FAVÖK rasyosu 15.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 

olarak kaydedilmiştir.  

Sok Marketler Ticaret - 4Ç19 sonuçlarını 147.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan 

zarar rakamı, -23.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 54.9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 4,230 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 arttı. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 4,312 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç19'de 370 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %112 

artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 390 milyon TL'nin altında 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 353 baz puan artarak 

%8.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 125 baz puan düştü 

ve %23.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 283 baz 

puan düştü ve %18.2 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 

artarak 1,644 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.1 olarak 

gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu -58.0 olarak kaydedilmiştir. Net işletme 

sermayesi ise -2,185 milyon TL (4Ç18: -1,707 milyon TL ve 3Ç19: -1,969 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%13.6 (4Ç18: -%14.1 ve 3Ç19: -

13.0%) olarak kaydedildi. 

Ülker - 4Ç19 sonuçlarını 164.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

121.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %28 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %35 azaldı. Net satışlar 2,147 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 arttı. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,055 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %2 azalış kaydetti ve net 

satışlardaki payı %24 oldu. (4Ç18: %28) Şirket, 4Ç19'de 340 milyon TL FAVÖK açıkladı ve 

bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK 

rakamı piyasa beklentisi olan 322 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 35 baz puan artarak %15.8 oldu. Detaylarına 

baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 169 baz puan yükseldi ve %27.7 olarak 

gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 111 baz puan yükseldi ve 

%13.9 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %57 azalarak 855 

milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.7 olarak gerçekleşmiş olup, net 

borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 2,074 

milyon TL (4Ç18: 1,622 milyon TL ve 3Ç19: 2,467 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net 

işletme sermayesinin satışlara oranı %26.6 (4Ç18: %27.2 ve 3Ç19: 33.1%) olarak 

kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.4 F/K çarpanından ve 6.9 FD/FAVÖK 

çarpanından işlem görmektedir. 

Ayrıca, şirket yönetimi pay başına 0,3947368 TL nakit temettünün 30 Haziran 2020 

tarihinde ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen 

temettü miktarı, %1,8 temettü verimini işaret etmektedir.  

Türk Hava Yolları - 4Ç19 sonuçlarını 1948.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 1020.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 38.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 18,967 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Açıklanan net satış 
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rakamı piyasa beklentisi olan 18,893 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı 

satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %88 oldu. 

(4Ç18: %89) Şirket, 4Ç19'de 4,880 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %211 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa 

beklentisi olan 2,863 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre 1620 baz puan artarak %25.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, 

şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 413 baz puan yükseldi ve %16.1 olarak gerçekleşti. 

Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 11 baz puan yükseldi ve %11.9 olarak 

gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 64,834 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye 

rasyosu 1.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise -3,220 milyon TL (4Ç18: -

2,387 milyon TL ve 3Ç19: -3,009 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı -%4.3 (4Ç18: -%3.8 ve 3Ç19: -4.1%) olarak kaydedildi. En son 

kapanış fiyatına göre, şirket 6.3 F/K çarpanından ve 7.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem 

görmektedir.  
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Teknik Analiz 

USD/TL  

Avrupa’da koronavirüs vakalarının ve virüs kaynaklı ölümlerin artması ve ABD Başkanı 

Donald Trump’ın dün ABD ekonomisinin koronavirüs salgını yüzünden bir darbe 

alabileceğini ifade etmiş olması ile birlikte dün küresel piyasalarda güvenli limanlara kaçış 

hızlandı. Bununla birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri, piyasalarda azalan risk iştahı 

ile birlikte  dün dolar karşısında satış baskılarına maruz kaldı. Güney Afrika randı, Rus 

rublesi ve Meksika pezosu gelişmemekte olan ülke para birimlerindeki düşüşe öncülük 

ederken, TL ise orta sıralarda yer aldı. Dolar karşısında değer kaybeden Türk lirası ile 

birlikte 6,13 seviyesi üzerini test eden USDTRY paritesi, Asya seansında 6,12 seviyesi 

civarında dalgandı. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,1215 seviyesinden işlem görüyor.  Kurdaki genel 

görünüme ve teknik göstergelerin ürettiği sinyallere baktığımızda, kurun kısa vadede 

6,06 – 6,15 seviyeleri arasındaki seyrini korumasını bekleyebiliriz. Ancak bu noktada, yurt 

içi piyasalarda İdlib kaynaklı risklerin sürmesi ve TL’deki olumsuz ayrışmanın devam 

etmesi durumunda kurun 6,15 – 6,16 bandının altında kalıcı olmakta zorlanabileceği 

görüşündeyiz. 

Bugün yurt içi piyasalarda Şubat Nakit Bütçe verileri açıklanacak. Yurt dışında ise 

Almanya Ocak Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Şubat Ayı Ortalama Saatlik Kazançlar, ABD 

Şubat Ayı İşsizlik Oranı ve ABD Şubat Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi verileri takip 

edilecek. Bunların yanı sıra bugün sona erecek olan OPEC toplantısı sonucunda petrol 

üretiminde bir kesinti kararı alınıp alınmayacağı da yakından izlenecek. 
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EUR/USD 

Avrupa’da koronavirüs vakalarının ve virüs kaynaklı ölümlerin artması ile birlikte küresel 

piyasalarda güvenli limanlara kaçış hızlandı. Dün yetkililerden gelen açıklamalara göre 

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm yaşanırken, Avustralya’da vaka sayısının 61’e 

yükseldiği belirtildi. Bunun yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün ABD 

ekonomisinin koronavirüs salgını yüzünden bir  darbe alabileceğini ifade etmiş olması de 

piyasalardaki endişeleri artırdı. Bununla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,9 seviyesinin 

altını test ederek rekor düşük seviyelere inerken, dolar endeksi ise, Fed’in faiz indirimine 

devam edeceğine ilişkin artan beklentiler ile birlikte değer kaybına devam etti. Dolar 

endeksindeki düşüş eğilimi istikrarlı bir şekilde devam ederken, endeks 96,46 seviyesine 

kadar inerek yaklaşık son iki ayın en düşük seviyesine indi. Dolar endeksindeki düşüşün 

sürüyor olması ile birlikte EURUSD 1,12 seviyesi üzerine çıktı. 

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,1235 seviyesinden işlem görmekte. Aşağıdaki 

grafik üzerinden de görülebileceği üzere kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran 

parite, kanal kırılması sonrasında oluşması beklenen düşüş eğilimini gerçekleştirmeyerek 

dolar endeksindeki gerileme nedeniyle yukarı yönlü hareketine kaldığı yerden devam 

etti. Kısa vadeli teknik göstergeler EURUSD paritesinin bir süre 1,1140 – 1,1270 seviyeleri 

arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün Almanya Ocak Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Şubat Ayı Ortalama Saatlik Kazançlar, 

ABD Şubat Ayı İşsizlik Oranı ve ABD Şubat Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi verileri takip 

edilecek. Bunların yanı sıra bugün sona erecek olan OPEC toplantısı sonucunda petrol 

üretiminde bir kesinti kararı alınıp alınmayacağı da yakından izlenecek. 
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XAUUSD 

Bültenlerimizde, mevcut riskten kaçış ortamında ons altındaki geri çekilmelerin alım 

fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini ve altın fiyatlarının yeniden 1675 seviyesi üzerine 

çıkmasını beklediğimizi sıklıkla ifade ediyorduk. Beklediğimiz hareketi dün itibarıyla 

gerçekleştiren ons altın, piyasalarda riskten kaçış hareketinin hızlanması ile birlikte 1675 

seviyesi üzerine yükseldi. Avrupa’da koronavirüs vakalarının ve virüs kaynaklı ölümlerin 

artması ile birlikte dün küresel piyasalarda güvenli limanlara kaçış hızlandı. Bunun yanı 

sıra, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün ABD ekonomisinin koronavirüs salgını yüzünden 

bir darbe alabileceğini ifade etmiş olması de piyasalardaki endişeleri artırdı. Bununla 

birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,9 seviyesinin altını test ederek rekor düşük seviyelere 

inerken, ons altın fiyatları da bu sabah saatlerinde 1680 seviyesini test etti.  

Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1678,15 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik 

göstergeler, ons altın fiyatlarının bugün içerisinde 1650 seviyesi üzerinde tutunmaya 

devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Altın fiyatlarının bir süre 1650 – 1685 seviyeleri 

arasında hareket etmesi beklenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda ise yükseliş 

eğiliminin 1700 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir.  

Bugün Almanya Ocak Ayı Fabrika Siparişleri, ABD Şubat Ayı Ortalama Saatlik Kazançlar, 

ABD Şubat Ayı İşsizlik Oranı ve ABD Şubat Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi verileri takip 

edilecek. Bunların yanı sıra bugün sona erecek olan OPEC toplantısı sonucunda petrol 

üretiminde bir kesinti kararı alınıp alınmayacağı da yakından izlenecek. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.024 -%3,4 %1,5 -%9,6 %1,5 -%6,4

DAX 11.945 -%1,5 -%3,4 -%12,0 -%2,0 -%9,8

FTSE 6.705 -%1,6 -%1,3 -%10,7 -%7,9 -%11,1

Nikkei 21.329 -%3,3 -%2,5 -%13,6 -%2,7 -%12,8

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 111.815 %0,9 %1,3 -%8,6 %13,0 -%2,3

Çin 3.072 -%1,0 %5,6 %6,1 %1,4 -%0,3

Hindistan 38.471 -%2,7 -%2,3 -%9,4 %1,2 -%9,3

Endonezya 5.638 -%2,2 %1,2 -%7,9 -%12,6 -%12,4

Rusya 2.817 -%0,4 -%3,4 -%9,0 %0,7 -%7,5

Brezilya 102.233 -%4,7 -%0,7 -%11,2 -%0,7 -%11,6

Meksika 42.345 -%2,4 %1,8 -%4,8 -%0,8 -%2,7

Güney Afrika 52.936 %0,0 -%1,0 -%8,0 -%4,8 -%7,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 40 %23,9 %1,2 %161,5 %143,5 %187,5

EM VIX 30 %14,0 -%9,3 %58,0 %69,1 %74,9

MOVE 90 -%13,0 %3,0 %31,4 %9,8 %53,7

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,1095 %0,5 -%1,6 %2,1 %7,3 %2,7

Brezilya 4,6167 %0,8 %2,8 %8,9 %12,3 %14,5

Güney Afrika 15,628 %2,4 %0,9 %5,8 %5,0 %11,6

Çin 6,9361 %0,2 -%1,0 -%0,5 -%3,0 -%0,4

Hindistan 73,3138 %0,1 %2,4 %2,9 %2,1 %2,7

Endonezya 14175 %0,4 %1,1 %3,5 %0,1 %2,2

CDS *

Türkiye 299,6 0,9 37,9 61,9 -121,9 17,5

Brezilya 129,0 18,4 11,2 32,4 4,1 29,4

Güney Afrika 178,6 0,0 9,4 1,3 -14,3 15,3

Endonezya 86,7 -1,6 12,7 25,1 6,4 a.d.

Rusya 64,6 0,0 5,0 2,6 -36,8 9,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,4 -0,1 -1,2 1,0 -4,1 -0,8

Brezilya %6,7 0,2 -0,1 0,3 -0,6 a.d.

Hindistan %6,2 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3

Endonezya %6,6 0,0 -0,2 -0,1 -0,8 -0,5

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5,8 0,07 -0,35 0,34 -1,14 -1,30

Brezilya %3,0 0,08 -0,39 -0,48 -0,80 -0,77

Güney Afrika %3,6 0,01 -0,08 -0,09 -0,07 -0,22

Endonezya %2,3 -0,10 -0,22 -0,40 -0,35 -0,57

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 49,99 -%2,2 -%4,2 -%9,6 -%18,0 -%24,3

Ham Petrol - WTI USD/varil 45,9 -%1,9 -%2,5 -%9,6 -%18,5 -%24,8

Altın - USD / oz 1668 %1,5 %1,6 %7,1 %9,8 %9,5

Gümüş - USD / t oz. 17,342 %0,9 -%1,8 -%1,5 -%7,0 -%3,2

Commodity Bureau Index 399,27 -%0,1 %0,9 -%1,2 %2,9 -%0,6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

Son Fiyat / 

Değer

Değişim
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

  

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 14 (Eski No D:10) Beşiktaş-İSTANBUL

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

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 ADANA
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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. 

 

 

 

 

 


