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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Satışların devamı ile birlikte BİST-100 dün günü %1,47 aşağıda 

110,246 puandan kapadı. Gözler Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan 

Yardımcısı Pence arasındaki toplantıda idi. Toplantı sonrası 

açıklamalarda yapıcı bir söylemin kullanıldığı dikkat çekti. 

Gün içerisinde gerek yurtdışı gerekse yurtiçi tarafta herhangi önemli 

bir veri akışı olmadığını görüyoruz. Kur tarafına bakıldığında dünkü 

toplantı sonrasında 3,83 seviyelerine kadar gerileyen USD/TL’nin 

sabah saatlerinde tekrar 3,86 seviyelerinde düne göre yatay bir 

görünüm çizdiği görülüyor.  

ABD vadelilerin de yatay bir resmi işaret ettiği noktada BİST’te de 

benzer bir açılış bekliyoruz. 

BIST 100’ün 110.700 üzerinde taban oluşumu demesi başarısız 

sonuçlandı. Seans içi grafiklerde dip noktasının yenilenmesi ile 

birlikte düşen trende girildi. Yeni oluşan düşen trendin kanal direnci 

111.650’den, desteği ise 109.000’den geriliyor. 109.000-111.650 ana 

dalgalanma bandının ara direnç noktasının 110.700 ve ara destek 

noktasının 109.800 olmasını bekleyebiliriz. Dünkü düşüş sonrasında 

bugün 110.700’e tepki denemesi olabilir. Gün için düşen trend 

içerisinde olduğumuz için bu tür tepkilerin satışla karşılanmasını, 

109.800 ve 109.000 desteklerin kısa vadede ön plana çıkmasını 

bekleyebiliriz.    

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence dün bir araya 

geldi.    

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ ADANA, ANELE, AYEN, BANVT, BTCIM, CLEBI, DOAS, GENTS, 

GLYHO, GOLTS, GUBRF, KATMR,  NETAS, ODAS, NUHCM, 

PGSUS, PETKM, TRCAS, TMSN, ULUUN, YAZIC – 3Ç17 

sonuçlarını açıkladı. 

 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

13 Kasım      Eylül Ödemeler Dengesi İstatistikleri

                     Kasım Beklenti Anketi

14 Kasım      Hazine İhaleleri (2yıl, 10yıl)

15 Kasım      Ağustos İşgücü İstatistikleri

                     Ekim Merkezi Bütçe verileri

20 Kasım      Ekim Merkezi Yönetim Borç Stoku

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 110,246 -%1.5 -%2.4

BIST-30 134,827 -%1.7 -%3.1

Banka 164,401 -%1.9 -%7.2

Sanayi 126,634 -%1.8 -%0.9

Hizmet 74,784 -%0.6 -%0.7

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.96 11.95

2 yıllık bono faizi 13.58 13.62 13.04

10 yıllık bono faizi 12.25 12.33 11.90

Kur

USD/TL 3.85 %1.2 %4.3

EUR/TL 4.47 %0.9 %3.1

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.16 %1.1 %3.7

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 216 222 207

Ortalama işlem hacmi * 2.21 2.39 1.95

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 9.1x 8.1x

PD/DD 1.10x 1.34x 1.21x

PD/DD (Banka) 0.78x 0.82x 0.73x

FD/Satışlar 1.32x 1.49x 1.33x

FD/FAVÖK 7.9x 8.3x 7.5x

Kar büyümesi %13.5 %43.1 %13.2

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.3 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.6 %4.1

İletişim:

Müşteri Memnuniyeti Merkezi

destek@tacirler.com.tr

+90 212 355 4646

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım

% değişim
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Ekonomi ve Politika Haberleri 

Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence dün bir araya geldi  

Kritik toplantı sonrasındaki ilk açıklama Beyaz Saray’dan geldi. Söz konusu açıklamada 

her iki liderin de görüşmenin ABD-Türkiye arasında yeni bir sayfa açacağını ümit 

ettiklerini belirterek, yapıcı bir diyalogun olması gerektiği hususunda fikir birliğine 

varıldığı belirtildi.  

• Görüşmede ABD’ye, YPG’ye silah verilmesi konusunda duyulan rahatsızlık ve 

desteğin sona erdirilmesi yönündeki beklentiler hatırlatıldı.  

• İkili zirvede ayrıca Zarrab davası da konuşulurken, New York'ta görülen ve 

ilişkilere zarar veren davalardaki sözde delillerin sahte olduğu, yasalara uygun 

olmayan yöntemlerle toplandığı hatırlatıldı.  

• Vize konusunda Başbakan Yıldırım bundan sonra ilişiklerin normal seviyesine 

dönmesini beklediklerini Pence’in de olumlu bir bakış açısı olduğu izlenimi 

edindiğini belirtti.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

Adana Çimento (A) - 3Ç17 sonuçlarını 34 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net 

kar rakamı, 25 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %17 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %75 arttı. Net satışlar 121 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 arttı. Şirket, 

3Ç17'de 26 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %10 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 26 milyon 

TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 850 baz 

puan azalarak %21.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %147 artarak 26 

milyon TL olarak gerçekleşti. 

Anel Elektrik - 3Ç17 sonuçlarını 20.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %203 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %5 azaldı. Net 

satışlar 269 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %99 

arttı. Şirket, 3Ç17'de 23 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %218 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 326 baz puan artarak %8.7 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 37 milyon 

TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 20 milyon TL olarak 

kaydedilmiştir.  

Ayen Enerji - 3Ç17 sonuçlarını 30.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de, 18.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 106 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 yükseldi. Şirket, 3Ç17'de 14 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 

düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1798 baz puan azalarak 

%12.9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 yükselerek 1,551 milyon TL 

olarak gerçekleşti.  

Banvit - 3Ç17 sonuçlarını 111.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %584 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %52 arttı. Net satışlar 642 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 arttı. Şirket, 

3Ç17'de 144 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %145 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1016 
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baz puan artarak %22.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %32 gerileyerek 

191 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 233 milyon TL (3Ç16: 205 

milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %9.7 (3Ç16: 

%10.9) olarak kaydedildi.  

Batı Çimento - 3Ç17 sonuçlarını 2.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %1081 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %65 azaldı. Net 

satışlar 163 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 

büyüdü. Şirket, 3Ç17'de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %98 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 607 baz puan artarak %20.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %2 büyüyerek 735 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Çelebi - 3Ç17 sonuçlarını 54.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

53.0 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda 

yüzde %148 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %135 arttı. Net satışlar 282 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 yükseldi. Açıklanan 

net satış rakamı piyasa beklentisi olan 279 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 

3Ç17'de 87 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %105 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 89 milyon 

TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 890 baz 

puan artarak %30.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %23 azalarak 225 

milyon TL olarak gerçekleşti.        

Doğuş Otomotiv (TUT, hedef fiyat : 9.4 TL) - 3Ç17 sonuçlarını 72.5 milyon TL net kar 

ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 29.4 milyon TL olan piyasa beklentisi ve 32 milyon 

TL Tacirler Yatırım beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde 

%147 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %75 arttı. Net satışlar 3,287 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 yükseldi. Şirket, 3Ç17'de 164 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %95 

büyüme gösterdi. Açıklanan net satış ve FAVÖK rakamları beklentilerin üzerinde 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 175 baz puan artarak 

%5.0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 2,490 milyon TL olarak 

gerçekleşti.  

Gentaş - 3Ç17 sonuçlarını 13.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %209 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %36 arttı.  

Global Yatırım Holding - 3Ç17 sonuçlarını 21.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen 

yılın aynı döneminde de, 17.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 248 milyon TL 

olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 büyüdü. Şirket, 

3Ç17'de 90 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %5 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 834 

baz puan azalarak %36.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 yükselerek 

1,458 milyon TL olarak gerçekleşti.             

Göltaş Çimento - 3Ç17 sonuçlarını 0.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de 4.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 91 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 büyüdü. Şirket, 3Ç17'de 09 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 düştü. 
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FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 499 baz puan azalarak %9.4 oldu. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 300 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Gübre Fabrikaları - 3Ç17 sonuçlarını 15.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar 

rakamı -1.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de 32.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 482 milyon TL olarak 

açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 düştü. Açıklanan net satış 

rakamı piyasa beklentisi olan 738 milyon TL'nin altında gerçekleşti. Şirket, 3Ç17'de 21 

milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 

yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 15 milyon TL'nin üzerinde 

gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 115 baz puan artarak 

%4.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %29 düşerek 401 milyon TL olarak 

gerçekleşti.  

Katmerciler Araç Üstü Ekipman - 3Ç17 sonuçlarını 2.8 milyon TL net kar ile açıkladı. 

Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %78 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %19 

azaldı. Net satışlar 43 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %52 büyüdü. Şirket, 3Ç17'de 13 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen 

senenin aynı dönemine göre yüzde %123 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemine göre 962 baz puan artarak %30.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %20 yükselerek 283 milyon TL olarak gerçekleşti., net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %178.3 (3Ç16: %86.0) olarak kaydedildi. 

Netaş Telekom - 3Ç17 sonuçlarını 4.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de 5.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 195 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 azaldı. Şirket, 3Ç17'de 08 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 azalış 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 223 baz puan azalarak 

%4.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 azalarak 220 milyon TL olarak 

gerçekleşti.  

Odaş Elektrik - 3Ç17 sonuçlarını 13.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde de 2.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 134 milyon TL olarak açıklandı 

ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 büyüdü. Şirket, 3Ç17'de 10 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 düştü. 

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 267 baz puan azalarak %7.7 oldu. 

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 artarak 803 milyon TL olarak gerçekleşti.  

Nuh Çimento - 3Ç17 sonuçlarını 31.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %22 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %39 azaldı. Net 

satışlar 238 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 

arttı. Şirket, 3Ç17'de 53 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %12 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 858 baz puan azalarak %22.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %7 düşerek 197 milyon TL olarak gerçekleşti.  
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Pegasus Hava Taşımacılığı - (AL, Hedef Deger: TL30,8) 3Ç17 sonuçlarını 536.8 milyon 

TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 507.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin 

üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %121 artarken, çeyreksel bazda 

ise yüzde %234 arttı. Net satışlar 2,053 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %50 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 

2,011 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17'de 768 milyon TL FAVÖK açıkladı ve 

bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %92 büyüme gösterdi. Açıklanan 

FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 712 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK 

marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 829 baz puan artarak %37.4 oldu. Şirketin 

net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 azalarak 1,203 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Pegasus’un FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin %8 üzerinde (Tacirler’in %16 üzerinde) ve 

net kar rakamı ise %6 üzerinde (%15 Tacirler beklentisinin üzerinde) gerçekleşti. Güçlü 

gelen 3Ç verileri ertesinde şirket 2017 beklentilerini de yukarı doğru revize etti. FAVÖKK 

marjı beklentisi %21-22 seviyesinden %23-24 seviyesine yükseltildi (Tacirler beklentisi 

%20.3). Açıklanan sonuçlar şirket için olumlu olan görüşümüzü desteklemektedir. 

Beklentilerden yüksek gelen bu sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.                             

Petkim - 3Ç17 sonuçlarını 374.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

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

bazda yüzde %174 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %24 arttı. Net satışlar 1,775 

milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 yükseldi. 

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,813 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 

Şirket, 3Ç17'de 423 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %138 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 431 

milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

550 baz puan artarak %23.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 azalarak 

1,125 milyon TL olarak gerçekleşti. 3Ç’de ham petrol ve özellikle nafta fiyatlarında 

yükseliş eğilimleri görülmüş, gerek mevsimsel yüksek talep, gerekse küresel petrokimya 

ünitelerinin bakım duruşlarını artırmaları ve kapasite kullanım oranlarını talebe duyarlı bir 

seviyede tutma stratejileri, petrokimyasal ürün fiyatlarını desteklemiştir. Bu fiyat 

seviyeleri, 3Ç’de de bu senenin ilk yarısında görülen yüksek marj ve karların devamlılığını 

sağlamıştır.      

Turcas-  3Ç17’de 44 milyon TL net kar açıkladı. Şirket geçen senenin aynı döneminde 3 

milyon TL net kar ve 2Ç17’de ise 18 milyon TL net zarar açıklamıştı. Shell&Turcas ve 

RWE&Turcas’ın karlılığında gözlenen yüksek artış Turcas’in karını olumlu yönde 

etkilemiştir. 

Tümosan - 3Ç17 sonuçlarını 4.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %49 azaldı. Şirket, 2Ç17'da 1.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 

136 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 

yükseldi. Şirket, 3Ç17'de 07 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı 

dönemine göre yüzde %61 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 963 baz puan azalarak %5.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda 

yüzde %38 gerileyerek 36 milyon TL olarak gerçekleşti.  
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Ulusoy Un - 3Ç17 sonuçlarını 0.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 

yıllık bazda yüzde %75 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %76 azaldı.  

Yazıcılar Holding - 3Ç17 sonuçlarını 72.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %147 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %75 arttı. Net 

satışlar 3,287 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 

%26 yükseldi. Şirket, 3Ç17'de 164 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde %95 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 175 baz puan artarak %5.0 oldu.  

Teknik Analiz 

BIST-100 

Satışların devamı ile birlikte BİST-100 dün günü %1,47 aşağıda 110,246 puandan kapadı. 

Gözler Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasındaki toplantıda idi. 

Toplantı sonrası açıklamalarda yapıcı bir söylemin kullanıldığı dikkat çekti. 

Gün içerisinde gerek yurtdışı gerekse yurtiçi tarafta herhangi önemli bir veri akışı 

olmadığını görüyoruz. Kur tarafına bakıldığında dünkü toplantı sonrasında 3,83 

seviyelerine kadar gerileyen USD/TL’nin sabah saatlerinde tekrar 3,86 seviyelerinde düne 

göre yatay bir görünüm çizdiği görülüyor.  

ABD vadelilerin de yatay bir resmi işaret ettiği noktada BİST’te de benzer bir açılış 

bekliyoruz. BIST 100’ün 110.700 üzerinde taban oluşumu demesi başarısız sonuçlandı. 

Seans içi grafiklerde dip noktasının yenilenmesi ile birlikte düşen trende girildi. Yeni 

oluşan düşen trendin kanal direnci 111.650’den, desteği ise 109.000’den geriliyor. 

109.000-111.650 ana dalgalanma bandının ara direnç noktasının 110.700 ve ara destek 

noktasının 109.800 olmasını bekleyebiliriz. Dünkü düşüş sonrasında bugün 110.700’e 

tepki denemesi olabilir. Gün için düşen trend içerisinde olduğumuz için bu tür tepkilerin 

satışla karşılanmasını, 109.800 ve 109.000 desteklerin kısa vadede ön plana çıkmasını 

bekleyebiliriz.    

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Dün Başbakan Binali Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in görüşmesinin 

ardından Beyaz Saray'dan yapılan olumlu açıklamalar ile birlikte dolar TL karşısında 3,85 

seviyesi altına geriledi. Bunun yanı sıra, dün akşam saatlerinde ABD’de Cumhuriyetçiler 

tarafından açılanan vergi tasarısının, büyümeyi hızlandıracak olan vergi indirimlerinin 

uygulanma süresini 1 yıl geciktiriyor olması ile birlikte dolar endeksinin 94,50 seviyesi 

altına gerilediğini ve kurdaki düşüşün 3,83’lere kadar sürdüğünü gördük. ABD 

Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler hazırladıkları vergi reformu tasarısının detaylarını 

açıkladı. Cumhuriyetçilerin vergi tasarısının vergi indirimlerini 1 yıl erteliyor olması dolar 

endeksinin sert bir şekilde değer kaybetmesine neden oldu. Vergi tasarısının açıklanması 

sonrasında dolar endeksi sert bir şekilde değer kaybederken, USDTRY paritesi Başbakan 

Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence’in görüşmesi sonrasındaki düşüş hareketini 

devam ettirdi ve 3,83’lere kadar geriledi. Ancak, Türk lirasındaki değer kazancının uzun 

süreli olmadığını ve kurun ilerleyen saatlerde yeniden 3,85 seviyesi üzerine yükseldiğini 

gördük. Bu sabah saatleri itibariyle 3,85 seviyesi üzerindeki seyrini sürdüren kurda, ABD – 

Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşme sinyalleri vermesi ve Cumhuriyetçilerin vergi 

tasarısına ilişki hayal kırıklığının dolar endeksini zayıflatması ile birlikte dünkü iyileşme 

(düşüş) hareketinin bugün içerisinde d etkili olabileceğini düşünüyoruz. Ancak teknik 

görünüm bize, kurun 3,8550 – 3,86 bandı üzerinde tutunması durumunda kısa vadede 

3,90 üzerini hedef alabileceğini ve yeni rekor seviyeleri beraberinde getirebileceğini 

belirtiyor. Dolayısı ile kurun 3,8550 – 3 ,86 bandı civarındaki seyri izlenmeli.  Kurdaki 

teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 3,8678 seviyesinden işlem 

görmekte olan USDTRY paritesinde 3,8861 seviyesi direnç, 3,8678 seviyesi ise destek 

konumunda. 3,8861 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 3,8971, 3,8678 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 3,8502. 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

Dün akşam saatlerinde ABD’de Cumhuriyetçiler tarafından açılanan vergi tasarısının, 

büyümeyi hızlandıracak olan vergi indirimlerinin uygulanma süresini 1 yıl geciktiriyor 

olması ile birlikte dolar endeksinin 94,50 seviyesi altına gerilediğini ve EURUSD 

paritesindeki yükseliş çabasının hızlandığını gördük. Cumhuriyetçilerin vergi tasarısının 

vergi indirimlerini 1 yıl erteliyor olması ile birlikte dolar endeksi sert bir şekilde değer 

kaybederken, EURUSD paritesi ise geçtiğimiz haftaki kayıplarının bir kısmını telafi ederek 

1,1650 seviyesi üzerine çıktı. Dolar endeksinin sert satış baskısına maruz kalması ile 

birlikte yeniden 1,16 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran EURUSD paritesi, bu sabah 

saatleri itibariyle görece güçlü görünümünü koruyor. Bu noktada, dünkü sert düşüşüne 

rağmen kısa vadeli yükseliş trendi bünyesindeki hareketine devam eden dolar endeksinin 

94,30 seviyesi altına inmesini beklemiyoruz. Endeksin yükseliş trendi bünyesinde 

hareketine devam etmesi ve 94,30 seviyesi üzerimde kalıcı olması durumunda EURUSD 

paritesinin de mevcut yükseliş hareketinin satış fırsatı olarak sınırlı kalması beklenebilir. 

Bununla birlikte, bu sabah saatleri itibariyle 1,16 seviyesinin hemen üzerinde hareket 

eden EURUSD paritesinin de düşüş hareketini 1,15 seviyesine doğru devam 

ettirebileceğini düşünüyoruz. Bu sabah saatleri itibariyle 1,1643 seviyesinden işlem 

görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1640 seviyesi destek, 1,1711 seviyesi ise direnç 

konumunda. Paritede 1,1711 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki 

direnç seviyemiz 1,1758, 1,1640 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 1,1600. 

 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

ABD tahvil faizlerindeki yükselişin durulmuş olması ile birlikte canlanan altın fiyatları, 

dolar endeksinde dün görülen sert düşüşten de beslenerek 1288 seviyesi üzerini test etti. 

Dün akşam saatlerinde ABD’de Cumhuriyetçiler tarafından açılanan vergi tasarısının, 

büyümeyi hızlandıracak olan vergi indirimlerinin uygulanma süresini 1 yıl geciktiriyor 

olması ile birlikte dolar endeksinin 94,50 seviyesi altına gerilediğini ve altın fiyatlarının ise 

1288 seviyesi üzerini test ettiğini gördük. Altın fiyatları bu sabah saatleri itibariyle dünkü 

kazançlarının bir kısmını geri vermiş olsa da, görece güçlü görünümünü sürdürüyor. Bu 

noktada atının bugün içerisinde yükseliş eğilimini sürdürmesi ve 1285 – 1290 seviyeleri 

arasında hareket etmesi beklenebilir. Ancak bu noktada, dolar endeksindeki mevcut 

düşüşün sınırlı kalacağını ve endeksin 94,30 seviyesi altına sarkamayacağını düşünmekle 

birlikte, altındaki mevcut yükseliş hareketinindi sınırlı kalmasını ve kısa vadede satış fırsatı 

vermesini beklemekteyiz.  Bu sabah saatleri itibariyle 1284,51 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1283 seviyesi destek, 1285 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1285 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1287,90, 1283 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1277,76. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,585 -%0.4 %0.2 %1.3 %7.7 %15.4

DAX 13,183 -%1.5 -%1.9 %1.8 %3.3 %14.8

FTSE 7,484 -%0.6 -%0.9 -%0.7 %1.3 %4.8

Nikkei 22,869 -%0.8 %0.7 %9.0 %14.0 %18.7

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 110,246 -%1.5 -%2.4 %6.6 %14.6 %41.1

Çin 3,428 %0.0 %1.6 %1.3 %12.2 %10.4

Hindistan 33,251 -%0.2 -%1.5 %4.0 %9.7 %24.7

Endonezya 6,042 -%0.3 -%0.2 %2.0 %6.6 %13.8

Rusya 2,184 %1.0 %4.8 %4.6 %7.7 -%2.2

Brezilya 72,931 -%1.9 -%1.2 -%5.2 %8.3 %21.1

Meksika 48,714 -%0.3 %0.8 -%2.5 -%2.4 %6.7

Güney Afrika 59,862 -%0.4 %0.9 %3.9 %10.3 %18.2

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %7.4 %5.7 %1.6 %5.4 -%25.2

EM VIX 17 %5.2 %9.2 %6.9 %6.7 -%22.5

MOVE 45 %2.3 -%7.7 a.d. -%18.5 -%37.2

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.8677 %0.0 %1.9 %4.5 %6.7 %9.8

Brezilya 3.2504 %0.0 a.d. %1.9 %1.9 %0.0

Güney Afrika 14.2486 %0.7 %2.0 %3.2 %4.6 %3.7

Çin 6.6402 %0.2 %0.5 %0.2 -%3.9 -%4.4

Hindistan 64.9425 %0.0 %0.5 -%0.6 %0.5 -%4.4

Endonezya 13515 %0.0 -%0.3 %0.0 %1.2 %0.3

CDS *

Türkiye 212.9 5.0 17.2 7.9 -32.9 -2.6

Brezilya 179.4 1.6 7.4 -16.0 -13.4 -7.4

Güney Afrika 206.9 10.6 12.8 4.1 -17.7 a.d.

Endonezya 100.4 0.0 6.8 -7.3 -13.5 2.4

Rusya 141.0 2.8 8.2 -2.7 -4.1 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12.3 -0.1 2.5 0.7 1.7 0.9

Brezilya %10.1 0.0 a.d. 0.3 -0.1 a.d.

Güney Afrika %9.3 0.0 0.2 0.5 0.5 0.4

Hindistan %6.9 0.0 0.1 0.2 0.0 0.4

Endonezya %6.6 0.0 -0.1 0.1 -0.5 -1.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.6 0.01 1.09 a.d. 0.31 -0.29

Brezilya %4.8 0.02 0.12 a.d. -0.01 -0.73

Güney Afrika %4.8 0.00 -0.13 0.18 0.21 -0.09

Endonezya %3.5 0.02 0.02 a.d. -0.31 -0.79

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 63.93 %0.7 %5.5 %14.6 %31.2 %12.5

Ham Petrol - WTI USD/varil 57.17 %0.6 %4.8 %15.3 %24.6 %6.4

Altın - USD / oz 1287.5 %0.3 %0.7 %0.4 %5.9 %11.8

Gümüş - USD / t oz. 16.975 -%1.0 -%0.9 %0.0 %6.0 %6.2

Commodity Bureau Index 431.14 -%0.1 -%0.1 %1.0 %2.1 %1.9

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta 

olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında 

değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım 

Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile 

uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda 

bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice 

itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans 

verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz 

konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru 

olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

ve çalışanları sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 

 


