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Piyasa Yorumu 

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,57 

değer artışı ile 102.715 seviyesinden kapattı. Bankacılık sektörü değer 

artışı en önemli katkıyı sağlarken diğer sektörlerin katkısı sınırlı kaldı. 

Bugün yurtiçinde bugün ve yarın yapılacak Hazine ihaleleri önemli 

olacak olup, yurtdışında önemli bir veri açıklaması bulunmamakta. 

Küresel piyasalara baktığımızda genele yayılan iyimserlik havasının 

devam ettiğini görüyoruz. Etkili olan faktörler ise küresel faiz 

görünümüne ve ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik 

iyimser hava olduğunu görüyoruz. Bu sabah Asya piyasaları alıcılı 

işlem görmekte olup, GOÜ para birimleri ABD dolarına karşı değer 

kazanmakta. Cuma günü güçlü yükseliş kaydeden ABD piyasasından 

sonra bu sabah ABD vadeli işlemlerinde hafif yükselişler söz konusu. 

Küresel piyasalardaki olumlu havaya bağlı olarak, Borsa İstanbul’un 

haftaya hafif alıcılı başlamasını beklemekteyiz. 

Teknik analiz tarafına baktığımızda; Perşembe günü 8,8 milyar TL 

gibi bir işlem hacmi ile iki günlük satışlar sonrasında düşüş 

durmuştu. Cuma günüde gün içerisinde gelen satışlar karşılandı ve 

gün içi en yüksek seviyeye yakın bir noktadan kapanış gerçekleşti. 

Düşüş durdu demek mümkün ama yükseliş başladı demek için 

görüntü net değil. Yardımcı göstergeler kısa vadede sat konumuna 

geçti bu nedenle yukarı yönlü tepkilerde satışların gelmesi ve yatay 

kanal içerisinde konsolidasyon daha yüksek ihtimal görünüyor. 

100.500-105.000 bandı yeni yatay kanalımız olabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ TCMB TL ZK’larda indirim kararı aldı 

▪ Hazine bugün 6 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi 

gerçekleştirecek. 

▪ Bugün Konut Satışları ve Konut Fiyat Endeksi verileri 

açıklanacak. 

▪ S&P Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi. 

▪ Kasım dönemi işsizlik oranı %12,3 olarak açıklandı. 

▪ Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 5,1 milyar TL fazla verdi. 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ DGATE, KCHOL, SASA, USAK – 4Ç18 sonuçlarını açıkladı. 

▪ BOSSA, TSPOR – Bugün bedelli sermaye artırımında 

bulunacak. 

▪ ARCLK temettü dağıtmayacak. 

▪ OTKAR – Yönetim Kurulu, pay başına 3 TL nakit temettü 

dağıtımı teklif etti. Temettü verimi %2,7. 

▪ FTSE Global Endeks değişiklikleri açıklandı ve değişiklikler 15 

Mart kapanışıyla geçerli olacak. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

15 Şubat   Kasım 2018 dönemi işgücü istatistikleri

                   Ocak merkezi bütçe büyüklükleri

                   S&P Türkiye kredi notu gözden geçirme

18 Şubat    Hazine ihalesi (6 yıl)

                   Ocak Konut Satış İstatistikleri

                   Aralık Konut Fiyat Endeksi

19 Şubat    Hazine ihalesi (2 yıl, 5 yıl)

20 Şubat    Şubat Tüketici Güven Endeksi

21 Şubat    Haftalık Para & Banka İstatistikleri (8-15 Şub.)

                   Haftalık Yabancı PortföY Hareketleri (8-15 Şub.)

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 102,715 %0.6 %0.3

BIST-30 129,612 %0.6 %0.7

Banka 135,211 %0.8 %0.9

Sanayi 118,562 %0.1 %0.1

Hizmet 77,264 %0.2 -%0.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 25.50 25.50 25.50

AOFM 24.00 24.00 24.00

2 yıllık bono faizi 18.60 18.53 17.99

10 yıllık bono faizi 14.92 15.04 16.36

Kur

USD/TL 5.26 %0.3 -%3.3

EUR/TL 5.93 -%0.2 -%4.7

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 5.60 %0.1 -%4.0

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 163 164 147

Ortalama işlem hacmi * 1.67 1.56 1.67

* milyar ABD doları 

BIST-100 2017 2018T 2019T

F/K 9.2x 7.0x 7.0x

PD/DD 1.36x 1.04x 0.97x

PD/DD (Banka) 0.88x 0.60x 0.56x

FD/Satışlar 1.43x 1.11x 0.96x

FD/FAVÖK 7.9x 6.2x 5.6x

Kar büyümesi %49.2 %15.9 %0.1

Özsermaye karlılığı %15.4 %14.8 %12.0

Temettü verimi %2.7 %4.1 %4.7

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 

TCMB TL ZK’larda indirim kararı aldı 

TCMB TL zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat / katılım fonları ile 3 

yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade 

gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verdi. Ayrıca, TL zorunlu karşılıkların yurt içi 

yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis 

edilmesi imkânı üst sınırı %5’ten %10’a yükseltildi. 

• Söz konusu ZK indirimleri ile piyasaya 3,3 milyar TL likiditesi, yaklaşık 2,5 milyar 

dolar’da döviz likiditesi sağlandığını hesaplıyoruz. Bankacılık sektörü karlılığı 

üzerinde sınırlı olumlu etkisinin olacağını düşünüyoruz. 

• TCMB Başkanı geçene hafta AA’ya verdiği röportaj’da finansal istikrarı 

destekleyecek bir adımın gelebileceğini işaret etmiş ancak söz konusu adımın 

para politikasında bir gevşeme sinyali olmayacağını belirtmişti.  

• Kredilerde son dönemde bir toparlanma işareti görülse dahi, toplam bankacılık 

sektöründe halen trend kredi büyümesinin negatif bölgede kalmaya devam 

ettiğini görüyoruz. Söz konusu adımın buradaki canlanmayı hızlandırmak 

amaçlı olduğu görülüyor 

Hazine bugün 6 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi 

gerçekleştirecek 

Bugün gerçekleşecek olan ihalenin ardından Hazine yarın 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 

5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli iki ihale daha gerçekleştirerek Şubat ayı borçlanma 

programını tamamlayacak. Hazine’nin Şubat ayında piyasa geri ödemesi 17,9 milyar TL 

kadar. Buna karşılık ise piyasadan ihale yoluyla 10,5 milyar TL borçlanmayı planlıyor. 

Konut Satışları ve Konut Fiyat Endeksi verileri açıklanacak 

Bugün saat 10:00’da Ocak Konut Satışları açıklanacak. Konut satışları Aralık ayında 

toplam 136.845 adet olurken, Kasım ayına göre %53, bir önceki ayılın aynı ayına göre 

ise %3’lük yüksek bir düşüş kaydetti.  

Saat 14:30’da ise Aralık Konut Fiyat Endeksi açıklanacak. Kasım ayında Konut Fiyat 

endeksi aylık %0,37 oranında düşük bir artış kaydederken, yıllık artışı %10,48 ile 

enflasyonun oldukça altında bir yeri işaret etti. 

S&P Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi 

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Cuma günü açıkladığı değerlendirmesi sonucunda 

Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", görünümünü ise durağan 

olarak teyit etti.   

• Sıkı finansal koşullar ve yüksek enflasyonu işaret ederek Türkiye ekonomisinin 

2019'da %0,5 küçülmesini bekleyen S&P, ekonominin 2020 yılında %3,4, 2021 

ve 2022 yıllarında %3,2 büyüme kaydetmesini öngörüyor. 

• Kurumun açıklamasında ekonomiye olan güveni artıracak, cari açığı azaltıp 

enflasyonu kontrol altına alacak şeffaf bir ekonomi programının uygulanması 

durumunda Türkiye’nin notunun yükseltilebileceğinin altı çizildi. 

• Ayrıca olası bir not indirimi için ekonomik büyüme performansının kurum 

beklentisinin altında gerçekleşmesi ihtimaline dikkat çekildi. 
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Kasım dönemi işsizlik oranı %12,3 olarak açıklandı 

Kasım dönem arındırılmamış işsizlik oranı %12,3 olarak açıklandı. 2017 yılının aynı 

döneminde işsizlik oranının %10,3 olduğu görülüyor. Mevsimsel etkilerden arındırdığımızda 

işsizlik oranının bir önceki dönemdeki %11,6 seviyesinden %12’ye yükseldiği görülüyor. 

Tarım-dışı işsizlik oranında da %13,5 seviyesinden %14,1 seviyesine yükseliş yaşadı.  

• Tarım dışı istihdam kasım döneminde 174.000 kişi azalış gösterdi. İnşaat 

sektöründeki istihdam azalışı devam ederken gerek hizmet gerekse sanayi 

sektöründe de istihdam tarafında azalışlar takip edildi. 

• Gerek işsiz sayısı beklentilerine ilişkin endeks gerekse KKO gibi öncü 

göstergeler istihdam sektöründeki olumsuz görünümü işaret ediyor.  

Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 5,1 milyar TL fazla verdi 

Merkezi yönetim bütçesi Ocak ayında 5,1 milyar dolar bütçe fazlası (%204 yıllık artış) ve 

12,4 milyar TL faiz dışı fazla (%61 artış) kaydetti. Gelirler tarafında özellikle TCMB kar 

transferinin önemli etkisi olurken, vergi gelirleri artışının yıllık %7 ile nispeten sınırlı 

kaldığı görüldü. Harcamalar tarafında ise %67,5 oranında oldukça ciddi oranda bir artış 

dikkat çekti. Faiz dışı harcamalar %67,5 artış gösterirken, faiz harcamaları %20,8 yükseldi.  

• 12 aylık kümülatif bütçe ve faiz dışı denge verilerine bakıldığında sırasıyla 

GSYİH’nin %1,9’u ve %0,2 seviyesinde olduğunu görüyoruz.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

Arçelik yönetimi 2019’da temettü dağıtmama kararı aldı. 2009’dan bu yana Arçelik ilk defa 

temettü dağıtmamaktadır. Bloomberg konsensus beklentisi hisse başına 0,588 TL 

temettüydü. Haberi olumuz olarak algılıyoruz 

Bossa – Bugün %87,80612 bedelli sermaye artırımında bulunacak. Rüçhan referans fiyatı 

3,301 TL. 

Datagate Bilgisayar - 4Ç18 sonuçlarını 6.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı, yıllık bazda yüzde %45 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %147 arttı. Net satışlar 

103 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %82 düştü. 

Şirket, 4Ç18'de 4 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde %71 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 142 baz puan 

artarak %3.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 406 baz puan 

yükseldi ve %7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 267 

baz puan yükseldi ve %3.2 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %2 düştü. 

Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %19 yükseldi. Şirketin net nakit pozisyonu 11 

milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 31 milyon TL 

olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 71 milyon TL (4Ç17: 71 milyon TL) olarak 

gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %9.6 (4Ç17: %4.5) olarak 

kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.4 F/K çarpanından ve 8.3 FD/FAVÖK 

çarpanından işlem görmektedir.  

FTSE Global Endeks değişiklikleri açıklandı ve değişiklikler 15 Mart kapanışıyla geçerli 

olacak. Türkiye’deki şirketlerden Emerging Europe endeksine eklenen hisseler şunlardır: 

FROTO, ASELS ve ISCTR büyük piyasa değerli endeksten çıkarıldı ancak orta büyüklükte 

piyasa değerli endekse dahil edildi. KORDS ve POLHO küçük piyasa değerli endekse dahil 

edildi. AVISA, AVOD, DGKLB, GEREL, IZDMC, KERVT, NUHCM, ULUSE ve VERUS mikro 

piyasa değerli endekse dahil edilirken, ADEL, CLEBI, CEMAS, DYOBY, FLAP, KAREL, KATMR, 
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KLGYO, KORDS, KRON, PETUN, TEKTU endeksten çıkartıldı. KORDS ve POLHO FTSE tüm 

piyasa değerli (All-cap) endekse dahil edildi. AVISA, AVOD, DGKLB, GEREL, IZDMC, KERVT, 

NUHCM, POLHO, ULUSE ve VERUS toplam piyasa değerli (Total-cap) endekse dahil 

edilirken,ADEL, CLEBI, CEMAS, DYOBY, FLAP, KAREL, KATMR, KLGYO, KORDS, KRON, 

PETUN, TEKTU endeksten çıkartıldı. 

Koç Holding – 4Ç18 sonuçlarını 1,710 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar 

rakamı %59 büyümeyi işaret etmekte olup, piyasa beklentisi olan 1,5 milyar TL’nin 

üzerinde gerçekleşti. 4Ç18’de Koç Holding’in konsolide satışları enerji segmentinin satış 

büyümesi eşliğinde yıllık bazda %40 arttı. Konsolide faaliyet karı ise %49 artış kaydetti ve 

finans ve dayanaklı tüketim segmentlerinin katkıları ön planda oldu. 2018 yıl sonu 

itibariyle, Koç Holding’in solo net nakit pozisyonu 429 milyon ABD doları olup, bu rakam 

9A18’de 330 milyon ABD doları idi. Cuma günü kapanış fiyatı olan 17.65 TL’ye göre, Koç 

Holding net aktif değerine göre 3% iskontolu işlem görmekte olup, son bir yıldaki 

ortalama net aktif değeri iskonto oranı %9 olarak kaydedildi. 

Otokar – Yönetim Kurulu pay başına 3 TL nakit temettünün 25 Mart 2019 tarihinde 

ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırıldı. Teklif edilen temettü miktarı 

%2,7 temettü verimini işaret etmektedir. 

Sasa - 4Ç18 sonuçlarını 185.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık 

bazda yüzde %246 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %29 arttı. Net satışlar 575 milyon 

TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 büyüdü. Şirket, 

4Ç18'de 53 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre 

yüzde %33 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 965 

baz puan azalarak %9,3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 920 

baz puan geriledi ve %14.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık 

bazda, 28 baz puan büyüdü ve %5.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, 

%48 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %29 büyüdü. Şirketin net borcu 

çeyreksel bazda yüzde %11 gerileyerek 1,985 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme 

sermayesi ise 1,094 milyon TL (4Ç17: 796 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme 

sermayesinin satışlara oranı %50.2 (4Ç17: %48.1) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına 

göre, şirket 10.8 F/K çarpanından ve 17.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.  

Trabzonspor – Bugün %200 bedelli sermaye artırımında bulunacak ve ödenmiş 

sermayesini 100 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkaracak. Rüçhan referans fiyatı 0,126 TL. 

Uşak Seramik - 4Ç18 sonuçlarını 2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı 

döneminde, 0,1 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 71 milyon TL olarak açıklandı ve 

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 büyüdü. Şirket, 4Ç18'de 20 milyon TL 

FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 büyüme 

gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 618 baz puan artarak 

%28,6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 297 baz puan 

büyüdü ve %31 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 206 

baz puan büyüdü ve %11,5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %32 

büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %22 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel 

bazda yüzde %12 gerileyerek 215 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 

147 milyon TL (4Ç17: 131 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin 

satışlara oranı %46,6 (4Ç17: %47.9) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 

24.7 F/K çarpanından ve 5.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Şubat 2019 

 

 

 

Günlük Bülten   5 

 

Teknik Analiz 

USD/TL 

Cuma günü öğleden sonra 5,31 seviyesi üzerine yükselerek hedef bölgemize giriş 

yapan kur, daha sonra dolar endeksinde görülen sert düşüş ile birlikte yönünü yeniden 

aşağı çevirdi. Cuma günü ABD’den gelen Ocak ayı Sanayi Üretimi verisi %0,1 olan 

beklentilerin altında gelerek %0,6’lık bir daralmayı işret etti. Veri öncesinde 97,36 

seviyesine kadar yükselerek Aralık ortasından bu yana en yüksek seviyesine çıkan dolar 

endeksi, zayıf Sanayi Üretimi verileri sonrasında kazançlarını geri vererek 97 seviyesi 

altına indi. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte USDTRY paritesi ise 5,31 seviyesi 

üzerinden 5,25’e doğru geri çekildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçtiğimiz hafta 

ABD ve Çin üst düzey yetkilileri arasında gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinin 

oldukça verimli geçtiğini belirtti ve müzakerelerin bir sonraki adımı için hazır 

olduklarını ifade etmesi üzerine bu sabah saatlerinde küresel piyasalardaki risk algısının 

önemli ölçüde iyileşmiş olduğunu görüyoruz.  Dolar endeksi ise artan risk iştahı ile 

birlikte yeni haftaya zayıf bir başlangıç yapmış durumda. USDTRY paritesinin ise bu 

sabah saatleri itibarıyla 5,28 seviyesi civarında hareket ettiğini görüyoruz.  Bu noktada, 

dolar endeksindeki zayıf seyre rağmen, TCMB’den gelen ZK indirim kararı ile birlikte TL 

üzerinde bir miktar baskı oluştuğunu görmekteyiz. TCMB’nin ZK indirimleri ile piyasaya 

3,3 milyar TL likiditesi, yaklaşık 2,5 milyar dolar da döviz likiditesi sağlandığını 

hesaplıyoruz. Bununla birlikte kurda bugün içerisinde düşüş hareketlerinin sınırlı 

kalabileceğini ve kurun 5,25 seviyesi altına inmekte zorlanabileceğini düşünüyoruz. 

Dolayısı ile kurun kısa vadede 5,25 seviyesi üzerinde tutunmasını ve 5,25 – 5,31 

seviyeleri arasında hareket etmesini beklemekteyiz. Bugün ABD’de resmî tatil nedeniyle 

piyasalar kapalı olacak. Yurt dışı piyasalarda ise önemli bir veri akışı bulunmamakta. 
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EUR/USD 

ABD ve Çin arasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen ticaret müzakerelerinin ardından ABD 

Başkanı Donald Trump’ın yaptığı olumlu açıklamalar küresel piyasalardaki risk algısını 

iyileştirirken, dolar endeksinin ise azalan güvenli liman talebi ile birlikte değer 

kaybetmesine neden oldu. Bunun yanı sıra, Cuma günü açıklanan ve piyasa beklentilerinin 

oldukça altında gerçekleşen ABD Sanayi Üretimi verileri de dolar endeksindeki gerilemede 

etkili oldu. Bununla birlikte Cuma günü öğle saatlerinde 97,36 seviyesine kadar yükselerek 

Aralık ortasından bu yana en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, zayıf Sanayi Üretimi 

verileri ve piyasalarda iyileşen risk iştahı ile birlikte 97 seviyesi altına indi. Dolar 

endeksindeki zayıflama ile birlikte yeniden 1,13 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran 

EURUSD paritesi ise bu sabah saatlerinde 1,1310 seviyesinin hemen üzerinde hareket 

ediyor. EURUSD paritesinin bugün içerisinde1,1290 – 1,1340 seviyeleri arasında bir hareket 

etmesini beklemekteyiz. Bugün ABD’de resmî tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Yurt 

dışı piyasalarda ise önemli bir veri akışı bulunmamakta. 
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XAUUSD 

Cuma günkü altın analizimizde, gerek teknik göstergeler gerekse de küresel piyasalarda 

yüksek seyretmeye devam eden altın ve güvenli liman talebinin, ons altının önümüzdeki 

dönemde 1325 – 1330 bandını yeniden deneyebileceğini ve bu banda yerleşebileceğini 

işaret ettiğini belirtmiştik. Piyasalarda iyileşen risk algısı ve azalan güvenli liman talebine 

rağmen, dolar endeksindeki gerilemeden nemalanarak yükseliş eğilimini sürdüren altın 

fiyatları, Cuma günü1325,37 seviyesini test ederek hedef bölgemize giriş yaptı. Cuma günü 

ABD’den gelen Ocak ayı Sanayi Üretimi verisi %0,1 olan beklentilerin altında gelerek 

%0,6’lık bir daralmayı işret etti. Veri öncesinde 97,36 seviyesine kadar yükselerek Aralık 

ortasından bu yana en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, zayıf Sanayi Üretimi verileri 

sonrasında kazançlarını geri vererek 97 seviyesi altına indi. Bunun ardından ABD Başkanı 

Donald Trump, geçtiğimiz hafta ABD ve Çin üst düzey yetkilileri arasında gerçekleştirilen 

ticaret müzakerelerinin oldukça verimli geçtiğini belirtti ve müzakerelerin bir sonraki adımı 

için hazır olduklarını ifade etti. Trump’ın bu ifadeleri ile birlikte küresel piyasalardaki risk 

algısı önemli ölçüde iyileşirken, dolar endeksinin artan risk iştahı ile birlikte yeni haftaya 

zayıf bir başlangıç yaptığı görüldü. Tüm bu gelişmelerin etkisi ile birlikte zayıflayan dolar 

endeksi, altın fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürmesini ve yeniden 1325 seviyesi üzerine 

yükselmesini sağladı. Bu sabah saatleri itibariyle 1323 seviyesi civarında hareket eden atlın 

fiyatlarının, kısa vadede 1320 seviyesi üzerinde tutunmasını beklemekteyiz. Gerek teknik 

göstergeler gerekse de küresel piyasalarda yüksek seyretmeye devam eden altın talebi, 

ons altının önümüzdeki dönemde 1325 – 1330 bandını yeniden deneyebileceğini ve bu 

banda yerleşebileceğini işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde 1330 seviyesinin aşılması 

durumunda ise 1350 seviyesinin hedef olacağı görüşündeyiz. Bugün ABD’de resmî tatil 

nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Yurt dışı piyasalarda ise önemli bir veri akışı 

bulunmamakta. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,776 %1.1 %2.5 %3.9 -%2.6 %10.7

DAX 11,300 %1.9 %3.6 %0.8 -%7.5 %7.0

FTSE 7,237 %0.6 %2.3 %3.9 -%4.3 %7.6

Nikkei 20,901 %1.8 %4.7 %3.0 -%4.4 %6.3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 102,715 %0.6 %0.3 %4.3 %15.8 %12.5

Çin 2,682 %1.8 %2.9 %5.2 %2.3 %9.5

Hindistan 35,809 -%0.5 -%2.1 -%2.1 -%6.2 -%1.3

Endonezya 6,389 %1.2 -%0.4 %0.3 %11.8 %4.4

Rusya 2,490 %1.2 -%0.5 %0.7 %10.4 %5.1

Brezilya 97,526 -%0.5 %2.3 %1.5 %28.3 %11.0

Meksika 42,989 %0.6 -%0.4 -%2.8 -%10.9 %3.2

Güney Afrika 54,628 %0.2 %2.6 %1.7 -%3.6 %3.6

Oynaklık Endeksleri

VIX 15 -%8.1 -%5.2 -%19.8 %1.8 -%41.3

EM VIX 18 -%1.2 -%6.4 -%11.4 -%23.4 -%28.9

MOVE 46 -%3.1 -%7.8 -%13.7 -%11.2 -%31.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.2838 %0.2 %0.7 -%3.0 -%11.1 -%0.1

Brezilya 3.7014 -%0.5 -%0.8 -%0.5 -%5.2 -%4.5

Güney Afrika 14.0811 -%0.3 %3.4 %2.5 -%3.3 -%1.9

Çin 6.7732 %0.0 a.d. %0.2 -%2.3 a.d.

Hindistan 71.2275 %0.1 -%0.1 %0.3 a.d. %2.1

Endonezya 14149 %0.4 %1.3 %0.4 -%3.1 -%1.7

CDS *

Türkiye 314.1 -1.3 -1.8 -53.5 -145.5 -186.0

Brezilya 163.2 -7.4 -3.2 -8.8 -35.5 -51.8

Güney Afrika 189.9 -6.0 10.9 -18.4 6.2 -74.3

Endonezya 112.8 1.6 -4.9 -12.7 22.2 -49.8

Rusya 143.6 -5.7 10.4 -1.3 -13.7 -39.2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %14.9 -0.1 0.3 -1.4 -6.5 -1.5

Brezilya %8.8 0.0 -0.3 -0.5 -2.9 a.d.

Hindistan %7.4 0.0 0.0 0.1 a.d. 0.0

Endonezya %8.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6.9 0.01 0.02 -0.44 -1.84 a.d.

Brezilya %5.4 -0.02 -0.02 -0.27 -0.22 0.28

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.01

Endonezya %4.2 0.03 0.08 -0.20 -0.16 -0.31

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 66.25 %2.6 %6.7 %9.3 -%6.4 %23.1

Ham Petrol - WTI USD/varil 55.59 %2.2 %5.4 %6.7 -%14.5 %22.4

Altın - USD / oz 1318.1 %0.6 %0.3 %2.3 %11.9 %2.9

Gümüş - USD / t oz. 15.743 %1.4 -%0.4 %0.8 %8.9 %1.3

Commodity Bureau Index 413.36 %0.4 %0.1 %0.5 -%0.2 %1.0

* 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 ADANA

(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

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

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

(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 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(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
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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. 

 

 

 

 

 


