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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün gün boyunca satıcılı izleyen BİST-100 endeksi günü %1,1 değer 

kaybı ile 107.303 seviyesinden kapattı. Banka endeksi, %3,1 değer 

kaybı ile, diğer sektör endekslerinden daha olumsuz ayrıştı. 

Bugün yurtiçinde Hazine ihaleleri önemli olup, yurtdışında ise Avrupa 

bölgesinden gelecek olan PMI verileri yatırımcılar tarafında takip 

edilecektir. Dün TL’de yaşanan sert değer kaybından sonra bu sabah 

hafif değer kazanımları olduğunu görüyoruz. GOÜ hisse senetleri 

piyasalarında ise yatay seyir mevcuttur. 

BİST-100 endeksine teknik olarak baktığımızda ise, sınai sektör 

endeksi kısa vadede yatay seyrini korurken, bankacılık endeksi kısa 

ve orta vadeli ortalamalarını aşağı yönde kırdı. Bankacılık sektörünün 

baskısı sonucunda BIST 100 gün içi yatay trende girildi. 106.900 

kırılmadığı sürece bankacılık sektörünün BIST üzerindeki etkisi sınırlı 

kalabilir. 106.900 kırılması durumunda satışın genele yayılmasını ve 

satışın 105.500’ne kadar sürmesini bekleyebiliriz. 107.800 ise BIST’e 

kısa vadede zayıflığın kalkması için önemli direnç olacaktır. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Hazine bugün 3 tahvil ihalesi daha düzenleyecek. 

▪ Ekim Tüketici Güven Endeksi 67,3 olarak açıklandı.  

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ TAV Havalimanları - 3Ç17 sonuçlarını bugün açıklayacak.  

▪ Tekfen Holding - Star Rafinerisi "Coker Ünitesi"nin 

elektromekanik işleri projesinin toplam 155 milyon ABD Doları 

bedelle birim fiyatlı olarak inşa edilmesi ve 19 ay sonunda teslim 

edilmesi konusunda nihai sözleşme imzaladı. 

▪ Türk Telekom - 3Ç17 sonuçlarını bugün açıklayacak. 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

24 Ekim        Eylül Konut Satış İstatistikleri

                     Hazine İhaleleri (2 yıl, 7 yıl, 10 yıl)

25 Ekim        Ekim Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

26 Ekim        TCMB PPK Kararı

                     Haftalık Portföy Hareketleri (6 - 13 Ekim)

                     TCMB Haftalık Para ve Banka Göstergeleri

27 Ekim        Ağustos Konut Fiyat Endeksi

31 Ekim        Eylül Dış Ticaret İstatistikleri

1 Kasım        İTO Enflasyon verileri

                     PPK Toplantı Özeti

Kapanış 1 gün 1 hafta

Hisse senedi piyasası

BIST-100 107,303 -%1.1 %0.8

BIST-30 131,531 -%1.2 %0.7

Banka 165,634 -%3.1 -%1.4

Sanayi 122,153 -%0.2 %0.5

Hizmet 73,311 -%0.2 %2.5

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.97 11.97 11.96

2 yıllık bono faizi 12.35 12.35 12.18

10 yıllık bono faizi 11.64 11.64 11.28

Kur

USD/TL 3.70 %1.6 %6.1

EUR/TL 4.34 %1.2 %4.0

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.02 %1.4 %5.1

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 219 220 225

Ortalama işlem hacmi * 1.81 1.72 1.67

* milyar ABD doları 

BIST-100 2016 2017T 2018T

F/K 9.3x 8.8x 7.8x

PD/DD 1.10x 1.31x 1.17x

PD/DD (Banka) 0.77x 0.83x 0.74x

FD/Satışlar 1.32x 1.47x 1.32x

FD/FAVÖK 7.9x 8.1x 7.4x

Kar büyümesi %13.5 %45.2 %12.5

Özsermaye karlılığı %12.7 %15.1 %14.9

Temettü verimi %2.9 %3.7 %4.2

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 

Hazine bugün 3 tahvil ihalesi daha düzenleyecek 

Hazine dünkü ihaleler sonrasında bugün de 3 ihale gerçekleştirerek aylık borçlanma 

programını sonlandıracak. Bugün 2y & 10y vadeli sabit kuponlu ile 7y vadeli değişen faizli 

tahvil ihaleleri gerçekleştirilecek.    

• Hazine dün gerçekleştirilen 3 ihalede piyasadan 6,9 milyar TL borçlanma 

gerçekleştirdi. İhalelerdeki talep/satış rasyosu zayıf bir görünüm çizdi. Borçlanma 

maliyetlerinin ise nispeten yüksek bir yeri işaret ettiği görüldü.  

• Hazine’nin bu ay piyasa itfası 10,7 milyar TL. Bunun karşılığında piyasada borçlanma 

projeksiyonu 16,3 milyar TL olarak belirtilmişti --- Geri çevirme rasyosu %153 

• Bu çerçevede dün gerçekleştirilen satış tutarı sonrasında bugünkü ihalelerde 10 

milyar TL’ye yakın bir borçlanma gerçekleştirilmesi beklenebilir.  

Hazine İhaleleri 

 
Kaynak: Hazine, Tacirler Yatırım 

Ekim Tüketici Güven Endeksi 67,3 olarak açıklandı 

Ekim ayı Tüketici Güven endeksi zayıf seyrini devam ettirerek 67,3 olarak gerçekleşti. Söz 

konusu seviye bir önceki aya göre %2 oranında bir gerileme kaydederken, yıllık düşüş %9 

olarak gerçekleşti.   

• Ekonomik aktivitede önemli bir artış olmasına rağmen, tüketim eğilimi açısından 

iyileşmenin sınırlı kalması ileriki dönemdeki aktivite verileri açısından bir miktar 

endişe yaratıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(milyon TL)

12m TL kuponsuz

(24.10.2018)

5y TL sabit 

kuponlu

(17.08.2022)

10y TL TÜFE'ye 

endeksli

(07.07.2027)

Toplam

İhalede net satış 78 2,009 319 2,406.6

Talep/Satış Rasyosu 3 1 2 6.2

Piyasaya yapılan ROT satış 494 1,568 2,470 4,531.5

Ortalama bileşik faiz 12 12 3 27.2

Piyasaya toplam satış 571.8 3,576.900 2,789.400 6,938.1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ekim 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   3 

 

Şirket ve Sektör Haberleri 

TAV Havalimanları (TUT, hedef fiyat TL23,1) 3Ç17 sonuçlarını bugün açıklayacak. 

Bizim tahminimiz şirketin üçüncü çeyrekte 100 milyon Euro net kâr açıklaması iken piyasa 

konsensüsü ise 103 milyon Euro net kârdır. 

Tekfen Holding – 31 Ağustos 2016 tarihinde açıklanan ve Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. 

ile TSGI Mühendislik İnşaat Limited Şirketi arasında Niyet Protokolü imzalandığı 

duyurulan, Aliağa-İzmir'de yapımı sürmekte olan Star Rafinerisi "Coker Ünitesi"nin 

elektromekanik işleri projesinin toplam 155 milyon ABD Doları bedelle birim fiyatlı olarak 

inşa edilmesi ve 19 ay sonunda teslim edilmesi konusunda nihai sözleşme imzalandığı 

açıklandı. Tekfen Holding’in Ağustos 2017 itibariyle devam eden işler büyüklüğü 3,6 

milyar ABD doları idi.  

Türk Telekom - 3Ç17 sonuçlarını bugün açıklayacak. Piyasa beklentisi: Satışlar: 4.537 

milyon TL, FAVÖK: 1.642 milyon TL, Net Kar: 336 milyon TL. Hem mobil hem de geniş 

bant segmentlerinde yüksek büyümenin devamını beklemekle birlikte, sabit ses 

tarafındaki küçülmenin de hızının yavaşlamaya devam etmesini bekliyoruz. 3Ç17’de 

yüksek FAVÖK marjının devamını bekliyoruz ancak net kar yıllık bazda bir miktar değer 

kaybeden TL etkisiyle hafif baskı altında kalabilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ekim 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   4 

 

Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün gün boyunca satıcılı izleyen BİST-100 endeksi günü %1,1 değer kaybı ile 107.303 

seviyesinden kapattı. Banka endeksi, %3,1 değer kaybı ile, diğer sektör endekslerinden 

daha olumsuz ayrıştı. 

Bugün yurtiçinde Hazine ihaleleri önemli olup, yurtdışında ise Avrupa bölgesinden 

gelecek olan PMI verileri yatırımcılar tarafında takip edilecektir. Dün TL’de yaşanan sert 

değer kaybından sonra bu sabah hafif değer kazanımları olduğunu görüyoruz. GOÜ hisse 

senetleri piyasalarında ise yatay seyir mevcuttur. 

BİST-100 endeksine teknik olarak baktığımızda ise, sınai sektör endeksi kısa vadede yatay 

seyrini korurken, bankacılık endeksi kısa ve orta vadeli ortalamalarını aşağı yönde kırdı. 

Bankacılık sektörünün baskısı sonucunda BIST 100 gün içi yatay trende girildi. 106.900 

kırılmadığı sürece bankacılık sektörünün BIST üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir. 106.900 

kırılması durumunda satışın genele yayılmasını ve satışın 105.500’ne kadar sürmesini 

bekleyebiliriz. 107.800 ise BIST’e kısa vadede zayıflığın kalkması için önemli direnç 

olacaktır. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

İspanya – Katalonya arasındaki krizin derinleşiyor olması ile birlikte euroda görülen 

zayıflama, dolar endeksindeki yükseliş çabasını büyük ölçüde destekledi. Eurodaki 

gerilemenin yanı sıra, Japonya seçimlerinin ardından gevşek para politikasının devam 

edeceğine yönelik beklentilerde gerileyen yen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed 

başkanlığına yönelik açıklamaları da dolar endeksindeki güçlenmenin temel nedenlerini 

oluşturuyor. Bu noktada, yurt içerisinde olumsuz veri akışı ve dolar endeksindeki 

güçlenme nedeniyle Türk lirasının beklentilerimizden çok daha zayıf bir seyir izlediği ve 

kurun da beklentilerimizin aksine 3,70 seviyesi üzerinde çıktığı görülüyor. Ancak biz, 

kurdaki yükselişlerin kalıcı olmayacağına yönelik beklentimizi korumakla birlikte, kurun 

Pazartesi günkü piyasa açılışında oluşturduğu yukarı yönlü fiyat boşluğunu kapayarak 

3,67 seviyesine doğru gerilemesini beklemekteyiz.  Bu sabah saatleri itibariyle 3,7070 

seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,7076 seviyesi direnç, 3,70 

seviyesi ise destek konumunda. 3,7076 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir 

sonraki direnç seviyemiz 3,7195, 3,70 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir 

sonraki destek seviyemiz 3,6891. 

 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 
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EUR/USD 

İspanya hükümetinin Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonrasında anayasanın 

155'inci maddesini işletmeye karar verdiğini açıklamasının ardından Madrid ve Barcelona 

arasındaki gerilimin tırmanmaya devam ediyor olması euronun dolar karşısındaki 

kazançlarını koruyamamasına neden oluyor. Euro’daki düşüşün yanı sıra dolar 

endeksindeki yükseliş çabası da EURUSD paritesinin 1,18 seviyesi üzerinde 

tutunamamasında etkili oldu. EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibariyle 1,18 seviyesi 

altında hareket ediyor. Kısa vadeli düşüş trendi bünyesindeki hareketini sürdürmekte 

olan EURUSD paritesinin kısa vadede mevcut gerileme hareketini 1,17 seviyesi altına 

doğru sürdürmesi beklenebilir. Paritedeki kısa vadeli gidişat açısından bu hafta Perşembe 

günü gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası toplantısı oldukça önemli olacak. 

Makroekonomik Gelişmeler bölümünde söz konusu toplantıya ilişkin beklentilerimizi 

içeren analizimizi bulabilirsiniz. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri 

itibariyle 1,1760 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1758 seviyesi 

destek, 1,1818 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1818 direncinin yukarı yönlü 

kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1861, 1,1758 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1711. 

 

EUR/USD (Günlük, USD) 
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XAUUSD 

Dolar endeksindeki yüksek seyrin devam ediyor olmasına rağmen, yendeki sert geri 

çekilmenin durulması ve küresel hisse sentlerinin rekor seviyelerden gerilemiş olması 

altın fiyatlarının yeniden 1280 seviyesi üzerini test etmesini sağladı. Küresel risk iştahının 

“görece” azalması ile birlikte gerileyen hisse senetleri, altına olan talebin biraz da olsa 

canlanmasını sağladı. Ancak, küresel piyasalarda güvenli liman talebinin halen daha 

oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Mevcut yüksek risk iştahı, altındaki satış eğiliminin 

bir süre daha devam etmesine neden olabilir. Bu noktada altın fiyatlarının kısa vadede 

mevcut düşüş eğilimini 1260 seviyesine doğru devam ettirebileceğine yönelik 

beklentimizi koruyoruz. Altın fiyatlarındaki güncel teknik seviyelere bakacak olursak: Bu 

sabah saatleri itibariyle 1282,34 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 

1277,76 seviyesi destek, 1283 seviyesi ise direnç konumunda. 1283 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1285, 1277,76 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1275. 

 

 

XAUUSD (Günlük, USD) 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,565 -%0.4 %0.3 %2.5 %8.0 %14.6

DAX 13,003 %0.1 %0.0 %3.3 %4.4 %13.3

FTSE 7,524 %0.0 %0.0 %2.9 %3.6 %5.3

Nikkei 21,697 %0.1 %1.8 %7.0 %15.0 %13.6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 107,303 -%1.1 %0.8 %3.1 %14.4 %37.3

Çin 3,381 %0.1 %0.3 %0.9 %8.1 %9.0

Hindistan 32,507 %0.3 -%0.1 %2.1 %9.9 %22.5

Endonezya 5,950 %0.2 %0.2 %0.8 %5.2 %12.6

Rusya 2,064 -%0.4 -%2.0 %0.6 %4.3 -%7.6

Brezilya 75,413 -%1.3 -%1.9 %0.0 %17.1 %25.2

Meksika 49,548 -%0.9 -%0.3 -%1.5 %0.3 %8.6

Güney Afrika 58,000 %0.1 -%0.3 %3.9 %9.6 %14.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %11.0 %11.7 %8.4 %2.1 -%21.2

EM VIX 16 %12.4 %7.1 -%6.7 %9.1 -%26.2

MOVE 54 %0.2 %9.7 %5.8 -%14.5 -%24.5

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7167 %1.2 %1.9 %4.7 %4.1 %5.5

Brezilya 3.2351 %1.3 %2.1 %2.4 %3.4 -%0.5

Güney Afrika 13.7077 %0.5 %3.0 %2.8 %5.3 -%0.2

Çin 6.64 %0.3 %0.8 %0.3 -%3.6 -%4.4

Hindistan 65.0175 a.d. %0.5 -%0.2 %0.9 -%4.3

Endonezya 13543 %0.2 %0.4 %1.6 a.d. %0.5

CDS *

Türkiye 176.3 2.8 -2.6 -16.2 -40.2 -29.0

Brezilya 170.6 -0.9 -9.5 -24.1 -4.7 -20.3

Güney Afrika 173.9 0.3 3.2 -21.5 a.d. a.d.

Endonezya 94.3 -1.4 -3.1 -2.9 -12.8 -7.4

Rusya 130.0 -0.2 0.2 -21.4 8.2 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.6 0.2 1.9 0.6 1.1 0.3

Brezilya %9.7 0.1 -0.1 -0.1 -0.4 a.d.

Güney Afrika %8.9 0.0 0.2 a.d. 0.2 -0.1

Hindistan %6.8 a.d. 0.1 0.2 -0.1 0.3

Endonezya %6.7 0.1 0.2 0.4 a.d. -1.3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 0.06 0.69 0.08 -0.03 -0.69

Brezilya %4.6 0.02 0.05 0.19 0.03 -0.87

Güney Afrika %4.6 0.00 0.01 -0.05 -0.01 -0.30

Endonezya %3.5 0.02 0.14 0.19 a.d. -0.78

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 57.37 -%0.7 -%0.8 -%2.8 %11.2 %1.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 51.9 %0.8 %0.1 -%0.6 %5.4 -%3.4

Altın - USD / oz 1277.7 %0.0 -%1.7 -%2.2 %0.1 %10.9

Gümüş - USD / t oz. 17.075 %0.0 -%1.7 %0.1 -%4.4 %6.8

Commodity Bureau Index 429.68 %0.4 -%0.3 %0.2 %2.2 %1.6

* 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. 

 

 


