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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

Piyasa Yorumu 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi gün sonuna doğru 

gelen satışlarla birlikte BİST-100 endeksi günü hafif değer kaybı ile 

107.206’dan kapattı. Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması 

bulunmazken, yurtdışında ise sadece ABD’de 15:30’da açıklanacak 

Eylül ayı Dayanıklı Mal Siparişleri verileri takip edilecek. Piyasalardaki 

olumsuz gidişat içerisinde Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirilen 

Hazine ihalelerindeki zayıf talep miktarı ve yüksek borçlanma 

maliyetleri, ikincil piyasadaki tahvil faizleri üzerinde ek bir baskı 

yarattı. Ayrıca ABD tahvillerindeki satışların hızlanmasının negatif 

etkisinin daha çok hissedilmeye başlandığı görülüyor. Bu çerçevede 

söz konusu olumsuz resmin diğer TL varlıklar üzerinde de etkilerinin 

görüldüğü dikkat çekiyor.  

Teknik olarak baktığımızda, dün 107.800 kısa vadeli direncimiz 

zorlandı ama başarısız deneme sonrasında bugün için daha fazla 

güçlendi. Dirençten gelen satışlar sonrasında bugün destekler ön 

plana çıkacak. Bankacılık sektörünün dün eksi kapatması, bankacılık 

sektöründe satışların devam edebileceğini gösteriyor. Kısa vadede 

bu zayıflıma ile 106.900 test edilebilir. 106.900 bu baskı eşliğinde 

kırılırsa 106.250 ara desteği ve 105.400’ne yönelim görülebilir. 

106.900-107.800 bandı kısa vadeli işlemlerde takip edilebilir. 106.900 

kısa vadeli işlemler için stop-loss olarak kullanılabilir. 

Ekonomi ve Politika Haberleri 

▪ Ekim Ayı Reel Sektör Güven Endeksi & Kapasite Kullanım Oranı 

saat 14:30’da açıklanacak.  

▪ Hazine dün gerçekleştirdiği 3 ihalede piyasalardan toplamda 8,2 

milyar TL borçlandı.  

Şirket Raporu 

▪ Arçelik - Kısa vadeli hisseyi destekleyecek unsurlar sınırlı 

Şirket ve Sektör Haberleri 

▪ Akbank, Turkcell ve TSKB - 3Ç17 sonuçlarını bugün 

açıklayacak.  

▪ Aselsan - 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi kapsamında 60 

milyon TL tutarındaki sözleşme imzaladı. 

▪ Mavi - Amerika ve Kanada faaliyetlerinin beş yıllık dönem için 

Turquality programı kapsamına alındığını açıkladı. 

▪ TAV Havalimanları - 3Ç17’de 101,8 milyon avro net kar açıkladı. 

Ayrıca, BTA’nın %33’ünü 9,5 milyon avro karşılığında satın alacak. 

▪ Türk Telekom - 3Ç17 sonuçlarını açıkladı. 

 

 

 
 

 

 

Piyasa gündemi ve veri takvimi

25 Ekim        Ekim Reel Sektör Güven Endeksi & KKO

26 Ekim        TCMB PPK Kararı

                     Haftalık Portföy Hareketleri (13 - 20 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-100 107,206 -%0.1 %0.2

BIST-30 131,453 -%0.1 %0.2

Banka 164,994 -%0.4 -%1.8

Sanayi 122,387 %0.2 %0.7

Hizmet 73,097 -%0.3 %0.4

Kapanış 1 hafta 1 ay

Tahvil ve para piyasaları

Interbank gecelik faizi 9.25 9.25 9.25

AOFM 11.95 11.97 11.95

2 yıllık bono faizi 12.47 12.35 12.20

10 yıllık bono faizi 11.67 11.64 11.34

Kur

USD/TL 3.71 %1.5 %6.5

EUR/TL 4.36 %1.5 %4.5

Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 4.04 %1.5 %5.5

Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri

Piyasa değeri * 218 221 225

Ortalama işlem hacmi * 1.75 1.74 1.68

* 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 1.31x

FD/FAVÖK 7.9x 8.1x 7.4x

Kar büyümesi %13.5 %45.1 %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 

RSGE & KKO verilerinin yatırım talebini ön plana çıkarmasını bekliyoruz 

Eylül ayında RSGE’nin, yılın başından bu yana süregelen iyileşmesini devam ettirdiğini gördük. 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış endeks bir önceki aya göre %0,54 artarak 110,8’e 

yükselmişti. 

• Alt kalemler arasında siparişler kadar yakından takip ettiğimiz bir kalem de yatırım 

harcamaları eğilimi. Burada önemli bir iyileşmenin yaşanması, gelecek dönemde 

yatırım kaleminin GSYİH üzerindeki katkısının da habercisi olabilir. 

• Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise Eylül ayında 78,6 olarak gerçekleşmişti. 

Manşet verinin nispeten yüksek seyri devam ettirmesinin yanında ihracatçı 

sektörlerdeki KKO’nun daha yüksek bir seviyede olduğunu görüyoruz.  

• RSGE alt kalemlerinde de olduğu gibi, yüksek KKO’un da yatırım talebini ön plana 

çıkarabileceğini düşünüyoruz. 

Hazine Ekim ayında piyasalardan toplam 15,1 milyar TL borçlandı 

Hazine dün gerçekleştirdiği 3 tahvil ihalesi ile (2 yıl sabit kuponlu, 7 yıl değişken faizli, 10 

yıl sabit kuponlu) piyasalardan toplamda 8,2 milyar TL borçlandı.  

• Pazartesi günkü tahvil ihaleleri ile beraber toplam piyasadan borçlanma 15,1 

milyar TL olarak gerçekleşirken, 16,2 milyar TL olan projeksiyonun altında kaldı. 

Böylece geri çevirme rasyosu %142 oldu.  

• Özellikle 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracındaki zayıf talep – satış rasyosu 

dünkü ihraçlar arasında dikkat çekiciydi.  

• Borçlanma maliyetleri yüksek olmaya devam ediyor -- ikincil bono piyasasında 

spot seviyelere yakın gerçekleşmeler mevcut.  

Bono piyasasındaki getiri oranları, eder-değer hesaplamalarımızın yaklaşık 100 baz puan 

üzerinde seyrederek yüksek iç borçlanma gereğinin ve küresel faiz oranlarındaki mevcut 

yükselişin yarattığı stresi ortaya koyuyor. Hazine’nin yıl sonuna kadar piyasa itfalarının 

oldukça düşük miktarlarda olması, getiriler üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletebilir. 

Burada önemli faktörlerden biri ise küresel faiz hadlerindeki gidişat ve risk iştahı -- 

önemli bir bozulama olmaması durumunda kısa vadede ufak çaplı (20-30 bps) bir 

iyileşmenin mümkün olduğunu düşünüyoruz. 
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Şirket Raporu 

Arçelik - Kısa vadeli hisseyi destekleyecek unsurlar sınırlı 

Arçelik yıl başından bu yana gerçekleşen operasyonel bozulma ve işletme 

sermayesindeki artışın nedeniyle BIST-100 endeksinin %23 altında performans 

gösterdi. Türkiye satışlarındaki yüksek baz sonrası beklenen durgunluk, hammadde 

maliyetlerindeki yüksek seyir ve net borç seviyesindeki artışın kısa vadede hisse 

fiyatını baskılayacağını düşünüyor ve TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. Arçelik’in 

hedef fiyatını 25.5 TL’den 24TL’ye azaltıyoruz. Tahminlerdeki aşağı revizyon, 

makro tahminlerdeki değişiklik ve Hindistan faaliyetlerinin değerlemeye %3 ek 

katkısı hedef fiyatımızda değişikliğe neden oldu. Arçelik 2018T 7,8x FD/FAVÖK ve 

13,1x F/K çarpanlarıyla yabancı benzerlerine göre %4 ve %11 iskontolu işlem 

görmektedir.  

Şirketin uzun vadeli FAVÖK marjı tahmini 2018’de gerçekleşmeyebilir – Arçelik 

3Ç17’ye beklentiler dahilinde sonuçlar açıklamasına rağmen, yönetimin 2017 FAVÖK 

marjı beklentisini ikinci defa aşağı çekmesi (%10 seviyesine) sonuçlar sonrası hisse 

fiyatında gerilemeye neden oldu. Brüt marjı görece daha yüksek olan yurtiçi beyaz eşya 

satışlarında görülen yüksek baz sonrası (9A17’de yıllık %23 yukarda) beklenen satış 

gerilemesinin etkisi ve hammadde maliyetlerindeki yükselişin katkısıyla şirketin %11 

FAVÖK marjı tahmininin 2018’de gerçekleşmeyeceğini düşünüyoruz. Arçelik’in paylaştığı 

metal ve plastik endeksleri 3Ç17 itibariyle dolar bazında yıllık %15 artışa işaret ediyor. Bu 

nedenle 1Y18 kârlılığını etkileyecek yeni hammadde alımlarının daha yüksek fiyat 

seviyesinden gerçekleşeceğini düşünüyoruz.  

İşletme sermayesi/satış rasyosunda artışın kısa vadeli olduğunu düşünüyoruz – 

Arçelik’in işletme sermayesi/satış rasyosu 9A17’de 300 baz puan yıllık artışla %36 

seviyesine ulaştı. Eylül sonu ÖTV teşviğinin sona ermesi öncesi, pazar payı elde etme ve 

bayi ağını desteklemek için Arçelik’in alacak ve stok gün sayılarında yükseliş gerçekleşti. 

Bu nedenle 2017 yıl sonunda aynı rasyonun %34 seviyesinde gerçekleşeceğini 

düşünüyoruz. Ancak 2018’de hacimlerde beklenen daralma ile beraber işletme 

sermayesi/satış rasyosunun %31 seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. 

Tahminleri aşağı revize diyoruz – 9A17 itibariyle Türkiye beyaz eşya satışlarında 

görülen hızlı yükselişin ardından, 2017 yurtiçi hacimlerde %11,5 artış ve 2018’de %3 

daralma öngördük. Ancak beklentimizin altında gerçekleşen FAVÖK rakamları sonrası 

2017-2019 dönemi için FAVÖK ve net kâr rakamlarını aşağı çektik. Böylelikle 2017 ve 

2018’de %9,9 ve %10,1 FAVÖK marjı öngörüyoruz. Ayrıca devletin ihracat şirketlerine 

uygulanan Turquality desteğine sınırlama getirmesi sonrası Turquality geliri tahminimizi 

2017’de 190 milyon TL’den 51 milyon TL’ye revize ettik. Sonuç olarak net kâr 

tahminlerimiz 2017 ve 2018’de %24 ve %15 geriledi.   

Rapor için tıklayınız.  

 

 

 

 

http://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Arcelik_-_25_Ekim_2017.pdf
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Şirket ve Sektör Haberleri 

Akbank – Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 3Ç17 net kar tahminimiz 1.402 milyon TL 

olup, piyasa beklentisi 1.384 milyon TL’dir. 3Ç17 net kar beklentimiz çeyreksel bazda %7 

düşüşü ve yıllık bazda ise %27 artışı işaret etmektedir. 

Aselsan – Şirket İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 112 Acil Çağrı 

Merkezleri Projesi kapsamında 60 milyon TL tutarındaki "Yeni Nesil 112 Acil Çağrı 

Merkezi Projesi 2. Aşama Altyapı Kurulumu İşi" sözleşmesini imzaladı. Proje kapsamında 

Adana, Bartın, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Samsun, 

Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde 112 Acil Yardım altyapısı faaliyete geçirilecek olup, 

projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Mavi (AL, hedef fiyat 62 TL), Mavi Amerika ve Kanada faaliyetlerinin beş yıllık dönem 

için Turquality programı kapsamına alındığını açıkladı. Mavi’nin Turquality kapsamındaki 

teşvik süresi Eylül 2017’de sona ermişti ve 2017’de şirket devletten 5 milyon TL’ye yakın 

teşvik elde etti. Ancak 2018’de bu tutarın 1 milyon TL’ye inebileceği belirtildi. Turquality 

teşviği Mavi’nin yurtdışı faaliyetlerindeki kira, pazarlama giderleri ve yatırım harcamalarını 

kapsıyor. Amerika ve Kanada’da yeni mağaza açılması durumunda teşvik tutarı artabilir. 

Haberin değerlememiz açısından etkisi nötrdür.  

Pirelli Kablo – Şirket, TEİAŞ tarafından çıkılan Tkabçy.7 Referanslı, İzmit Körfez Geçişi 

Güç Kablosu Bağlantı Projeleri Yapım İşi ihalesine verilen teklifin ihale kapsamında verilen 

tek teklif olduğunu ve İhale Komisyonunca "ihaledeki tek teklif ile yeterli rekabetin 

sağlanamadığı kanaati oluştuğundan ihalenin iptal edilmesine" karar verildiğini açıkladı. 

Söz konusu teklif bedeli 382,3 milyon TL+KDV’dir. 

TSKB – Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. 3Ç17 net kar tahminimiz 156 milyon TL 

olup, piyasa beklentisi ise 155 milyon TL’dir. 3Ç17 net kar beklentimiz çeyreksel bazda 

%4 ve yıllık bazda %33 artışı işaret etmektedir. 

TAV Havalimanları (TUT, hedef fiyat 23,1 TL), TAV Havalimanları 3Ç17’de 101,8 

milyon avro net kar açıkladı. Açıklanan rakam piyasa ve bizim beklentimiz paralelinde 

gerçekleşti (piyasa beklentisinin %1 altında bizim beklentimizin ise %2 üzerinde). Yolcu 

sayılarında yaz döneminde gözlenen hızlı iyileşme (yolcu sayısı geçen yılın aynı 

dönemime göre %16 arttı), TAV’in finansal sonuçlarına da olumlu yönde yansıdı. Yılın 

ikinci çeyreğinde şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre %10 artarak 343 milyon 

Avro olurken, VAFÖK ise %22 oranında artarak 189 milyon Avro’ya ulaştı ve VAFÖK marjı 

%55 olarak gerçekleşti. VAFÖK marjında geçen yılın aynı dönemine göre 5,5 puanlık 

artışın nedeni zayıf TL (ki maliyetlerin %61’i TL cinsidir) ve yolcu sayısındaki artışın olumlu 

etkisidir. Net kar rakamı ise geçen yılın aynı dönemine göre %30 oranında artarak 102 

milyon dolara ulaşmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre tek seferlik giderlerin bu sene 

aynı dönemde olmaması, net kardaki yüksek artışın en önemli nedenidir. Güçlü 3Ç 

sonuçları ertesinde TAV yönetimi 2017 hedeflerini de yukarı çekti. Buna göre yolcu 

büyümesi %4-5’den %6-8’e; ciro büyümesi yataydan %1-3’e ve FAVKÖK ise yataydan 

%6-8 büyümeye çekildi. 3Ç sonuçları beklenti paralelinde gerçekleşse de 2017 

beklentilerinin yukarı revize edilmesi ve hissede son günlerde yaşanan zayıflık nedeniyle 

bu sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu yönde olmasını bekliyoruz.  
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TAV Havalimanları (TUT, hedef fiyat 23,1 TL), TAV Havalimanları, sermayesine %66,7 

oranında sahip olduğu BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri şirketinde, Bilintur 

Bilkent Turizm İnşaat Yatırım'ın %33,3 oranında sahip olduğu hisseleri, 9,5 milyon Avro 

karşılığında satın alacak olup, hisse devri yasal prosedurlerin ardından tamamlanacaktır. 

Hisse devri sonrasında TAV Havalimanları'nın BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek 

Hizmetleri'ndeki ortaklık oranı %66,7'dan %100'e yükselecek.  

BTA’nın alım fiyatı bizim BTA için yapmış olduğumuz mevcut değerleme paralelinde 

gerçekleşmiştir (Şirketin %33 hissesi bizim değerlememize göre 9,3 milyon Avro’dur, ki 

alış fiyatı da 9,5 milyon Avro). Alımın TAV hissesi üzerine ise bir etkisinin olmasını 

beklemiyoruz, çünkü BTA’nin %67 hissesi TAV’in değerlemesi içerisinde %1 civarındadır. 

Türk Telekom - 3Ç17 sonuçlarını açıkladı. Sonuçların genel olarak beklentilere paralel 

olduğunu görüyoruz. Satış gelirleri 4.532 milyon TL (beklenti: 4.537 milyon TL), FAVÖK 

1.637 milyon TL (beklenti: 1.642 milyon TL) ve net kar rakamı 293 milyon TL (beklenti: 

336 milyon TL) olarak açıklandı. Şirket hemen hemen tüm segmentlerde abone sayısı 

artışı yaşarken, çeyreklik bazda yatay kalsa da yıllık bazda büyümenin devam ettiğini 

gözlemliyoruz. 3Ç17 itibariyle nominal borçluluğun artmamasından dolayı borç 

rasyolarında kısmi iyileşmelerin yaşandığını gözlemliyoruz. TTKOM yönetimi yıl sonu 

beklentilerinde (gelir büyümesi 10-11%, FAVÖK 6,3-4 milyar TL) değişikliğe gitmedi, 

3Ç17 gerçekleşmelerini dikkate alarak, yönetiminin yıl sonu beklentilerinin gerçekçi 

olduğunu düşünüyoruz.  

Turkcell - Bugün 3Ç17 sonuçlarını açıklayacak. Beklentiler satış gelirlerinin 4.505 

milyon TL, FAVÖK’ün 1.553 milyon TL ve net karın 623 milyon TL’ye ulaşılabileceğini 

gösteriyor. TTKOM sonuçlarında gördüğümüz mobil segment büyüme dinamiklerinin 

TCELL içinde olumlu algılanacağını düşünüyoruz.   
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Teknik Analiz 

BIST-100 

Dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi gün sonuna doğru gelen satışlarla birlikte 

BİST-100 endeksi günü hafif değer kaybı ile 107.206’dan kapattı.  

Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, yurtdışında ise sadece ABD’de 

15:30’da açıklanacak Eylül ayı Dayanıklı Mal Siparişleri verileri takip edilecek.  

Piyasalardaki olumsuz gidişat içerisinde Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirilen Hazine 

ihalelerindeki zayıf talep miktarı ve yüksek borçlanma maliyetleri, ikincil piyasadaki tahvil 

faizleri üzerinde ek bir baskı yarattı. Ayrıca ABD tahvillerindeki satışların hızlanmasının 

negatif etkisinin daha çok hissedilmeye başlandığı görülüyor. Bu çerçevede söz konusu 

olumsuz resmin diğer TL varlıklar üzerinde de etkilerinin görüldüğü dikkat çekiyor.  

Teknik olarak baktığımızda, dün 107.800 kısa vadeli direncimiz zorlandı ama başarısız 

deneme sonrasında bugün için daha fazla güçlendi. Dirençten gelen satışlar sonrasında 

bugün destekler ön plana çıkacak. Bankacılık sektörünün dün eksi kapatması, bankacılık 

sektöründe satışların devam edebileceğini gösteriyor. Kısa vadede bu zayıflıma ile 

106.900 test edilebilir. 106.900 bu baskı eşliğinde kırılırsa 106.250 ara desteği ve 

105.400’ne yönelim görülebilir. 106.900-107.800 bandı kısa vadeli işlemlerde takip 

edilebilir. 106.900 kısa vadeli işlemler için stop-loss olarak kullanılabilir. 

 

BIST-100 (Günlük, TL)  
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USD/TL 

Dün akşam saatlerinde basın yayın organlarında yer alan “ABD, Adalet Bakanlığı heyetine 

vize vermedi” başlıklı haber, Adalet Bakanlığı tarafından yalanlanmış olsa da, haberin 

Türk lirası üzerinde satış baskısı yarattığı görüldü. Haber sonrasında USDTRY paritesi 

3,75 seviyesi üzerini test etti. Geçtiğimiz haftadan bu yana bültenlerimizde, Türk lirasında 

bir değer kazanımı beklediğimizi ve kurun 3,60’a doğru geri çekilmesinin 

beklenebileceğini belirtiyorduk. Ancak, yurt içerisinde hâkim olan negatif veri akışı ve 

ABD – Türkiye arasındaki vize gerginliğinin çözülememiş olması beklentimizin 

gerçekleşmesini engellemiş bulunuyor. USDTRY paritesi, beklentilerimizin aksine 3,70 

seviyesi üzerinde tutunurken, döviz sepeti ise 4,07’ye yükselerek rekor tazeledi. Bu sabah 

saatleri itibariyle 3,73 seviyesi üzerinde dalgalı bir seyir izleyen USDTRY paritesinin, 

TL’deki değer kaybının ve dolar endeksindeki güçlü seyrin devam ediyor olması ile 

birlikte bugün içerisinde 3,72 – 3,76 seviyeleri arasında hareket etmesi beklenebilir. 

Bugün ABD’den gelecek olan Dayanıklı Mal Siparişleri verileri yakından takip ediliyor 

olacak. Yarın ise Avrupa Merkez Bankası toplantısı piyasalardaki kısa vadeli görünüm 

açısından oldukça önemli olacak. Yine yarın öğle saatlerinde gerçekleşecek olan TCMB 

PPK toplantısından ise herhangi bir değişiklik beklememekteyiz. Bu sabah saatleri 

itibariyle 3,7349 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde 3,7385 seviyesi 

direnç, 3,7278 seviyesi ise destek konumunda. 3,7385 direncinin yukarı yönlü kırılması 

durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 3,7465, 3,7278 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 3,7195. 

 

 

USD/TL (Haftalık, TL) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Ekim 2017 

 

 

 

Günlük Bülten   8 

 

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 avronun dolar karşısındaki 

kazançlarını koruyamamasına neden oluyor. Avrodaki düşüşün yanı sıra, ABD tahvil 

faizleri ve dolar endeksinde görülen yükseliş de, EURUSD paritesinin 1,18 seviyesi altında 

kalıcı olmasında etkili oluyor. Öyle ki, ABD tahvillerinde yaşanan çıkış ile birlikte 10 yıllık 

tahvil faizinin 2,4276 ile Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktığı görülüyor. 

Kısa vadeli düşüş trendi bünyesindeki hareketini sürdürmekte olan EURUSD paritesinin 

kısa vadede mevcut gerileme hareketini 1,17 seviyesi altına doğru sürdürmesi 

beklenebilir. Paritedeki görünüm açısından yarın gerçekleşecek olan Avrupa Merkez 

Bankası toplantısı oldukça belirleyici olacak. Teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah 

saatleri itibariyle 1,1759 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 

Salı günü, küresel risk iştahının “görece” azalması ile birlikte gerileyen hisse senetleri, 

altına olan talebin biraz da olsa canlanmasını sağlamıştı. Ancak küresel hisse senetlerinde 

Salı günü görülen düşüşün geçici olduğunu ve olumlu şirket karları ile birlikte 

endekslerin yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz. ABD’de olumlu gelen şirket karları, 

piyasalardaki güvenli liman talebini daha da azaltırken, dolar endeksinin 94 seviyesini 

test etmesi de altındaki düşüş hareketini besledi. 3M ve Caterpillar gibi şirketlerin olumlu 

sonuçları ABD borsalarındaki sert yükselişin kaldığı yerden devam etmesine neden 

olurken, ABD tahvilleri ve altın fiyatları ise risk iştahındaki artışla ve dolar endeksimdeki 

yükselişin sürmesi ile birlikte gerilemeye devam etti. Güvenli liman talebindeki azalma ve 

dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte 1271’li seviyelere kadar gerileyen altın fiyatları, 

bu sabah saatleri itibariyle 1275 seviyesi civarında dalgalanıyor.  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 1273,90 seviyesinden işlem 

görmekte olan altın fiyatlarında 1272 seviyesi destek, 1275 seviyesi ise direnç 

konumunda. 1275 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç 

seviyemiz 1277,76, 1272 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1270. 
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,569 %0.2 %0.4 %2.9 %7.6 %14.8

DAX 13,013 %0.1 %0.1 %3.3 %4.4 %13.3

FTSE 7,527 %0.0 %0.1 %3.1 %3.4 %5.4

Nikkei 21,805 %0.1 %2.1 %7.0 %14.4 %14.1

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 107,206 -%0.1 %0.2 %4.8 %13.3 %37.2

Çin 3,388 %0.1 %0.3 %1.5 %8.2 %9.3

Hindistan 32,607 %0.8 %0.8 %3.9 %9.8 %23.4

Endonezya 5,952 %0.5 %0.9 %1.5 %5.3 %12.9

Rusya 2,062 -%0.1 -%1.5 -%0.4 %3.2 -%7.7

Brezilya 76,350 %1.2 %0.2 %2.6 %17.2 %26.8

Meksika 50,157 %1.2 %0.0 -%0.4 %0.7 %9.9

Güney Afrika 57,905 -%0.2 %0.0 %3.7 %8.7 %14.3

Oynaklık Endeksleri

VIX 11 %0.8 %8.2 %9.3 %3.0 -%20.5

EM VIX 17 %1.8 %11.3 -%5.0 %11.1 -%24.9

MOVE 56 %3.4 %14.1 %9.4 -%11.6 -%21.9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 3.7417 %0.7 %2.1 %5.4 %4.8 %6.2

Brezilya 3.2473 %0.4 %2.7 %2.8 %3.8 -%0.1

Güney Afrika 13.7478 %0.3 %2.6 %3.1 %5.6 %0.1

Çin 6.6358 -%0.1 %0.2 %0.2 -%3.6 -%4.5

Hindistan 65.0675 %0.1 %0.1 -%0.1 %1.0 -%4.2

Endonezya 13533 -%0.1 %0.2 %1.6 a.d. %0.4

CDS *

Türkiye 180.2 3.9 -1.2 -14.7 -40.2 -29.0

Brezilya 171.8 1.2 -7.7 -26.8 -4.7 -20.3

Güney Afrika 175.6 1.7 1.2 -19.2 a.d. a.d.

Endonezya 94.0 -0.3 -4.2 -3.3 -12.8 -7.4

Rusya 129.9 -0.1 -1.2 -20.2 8.2 a.d.

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11.7 0.0 1.9 0.6 1.1 0.3

Brezilya %9.7 0.0 0.0 -0.1 -0.4 a.d.

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

Hindistan %6.8 0.0 0.0 0.2 -0.2 0.3

Endonezya %6.7 0.0 0.1 0.4 a.d. -1.2

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %5.2 0.08 0.77 0.16 0.05 -0.61

Brezilya %4.7 0.06 0.14 0.25 0.09 -0.80

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

Endonezya %3.5 0.00 0.09 0.19 a.d. -0.78

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 58.33 %1.7 %0.8 -%1.2 %13.0 %2.7

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.47 %1.1 %1.1 %0.5 %6.6 -%2.3

Altın - USD / oz 1275 -%0.2 -%0.6 -%2.5 -%0.1 %10.7

Gümüş - USD / t oz. 16.966 -%0.6 -%0.4 -%0.5 -%5.0 %6.1

Commodity Bureau Index 429.32 -%0.1 -%0.5 %0.1 %2.1 %1.5

* 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. 

 

 


